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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent. Hilde Bugge er referent.
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Evaluering av høstmøtet 2018 og planlegging av høstmøtet 2019
Høstmøtet blir i år på Thon Hotell Ullevål og det blir deltakeravgift.
NAAM har reservert andre lokaler. Vi fortsetter med onsdagsseminar
sammen med brystkirurgene. Det ble diskutert om man bør ha et fellesseminar
med ortopedene på hånd.
Det blir ikke egen middag for plastikkirurgene på torsdag.
Medlemmene vil bli oppfordret til å delta på kirurgmiddagen på torsdag og
NAAM middag fredag.
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Status representanter referansegruppe kjønnsinkongruens
Knut Skolleborg er representant for foreningen, Kjell Vidar Husnes og Kim Tønseth
representerer Helse Sør-Øst og Halvdan Vier Simensen er meldt inn
som individuell interessent.

.
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Memorandum of Understanding ASPS
Representanter fra ASPS vil komme til Norge for å underskrive
samarbeidsavtale mellom ASPS og NPKF. Vi bør sende en representant en gang årlig til
ASPS møte. PRS blir vårt offisielle tidsskrift. Styret vil rette en
forespørsel til medlemmene om noen har ønske om å være peer-reviewer i PRS.
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Nye etiske regler- oppfølging
Det ble formulert et standardskriv som kan sendes til aktører som bryter reglene.
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Behandlingstilbud ved kronisk lymfødem – etablering av referansegruppe
Styret arbeider med å opprette en referansegruppe som skal se på behandling av
kronisk lymfødem.
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ALCL
Det ligger flyt skjema på hjemmesiden for håndtering av ALCL. Det er usikkert om noen
av de norske pasientene med ALCL er meldt noe sted. Vi lager en søknad til REK om
persondata fra Kreftregisteret på pasienter som har ALCL, og om man kan melde de inn
til det amerikanske registeret PROFILE.

.
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Røntgenundersøkelser ved estetisk mammakirurgi – veileder
Styret har kommunisert med NBCG angående nasjonale retningslinjer for rtg.us
i tilknytning til estetisk kirurgi, og disse vil bli publisert på hjemmesiden.
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Hjemmesiden
Gjennomgang av nettsiden vår. Det står en del gamle tekster her, så hjemmesiden vil bli
revidert fremover. Alle retningslinjer og kursoversikter bør med.
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PSEN
Utdanningsavdelingene skal ha en kontaktperson mot Plastic Surgery Education Network
og må ha en oppdatert liste over lis som kan benytte seg av PSEN.

Sak 11/19

Høringer
Høringssvar angående kvalitetsregistre ble gjennomgått og er sendt inn.
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Eventuelt
LIPS ber styret oppfordre avdelinger til å innvilge fri til Norefjell-møtet.
HSØ policy er at siden kurset er godkjent så kan lis dra såfremt de ikke har vakt.
Dette vil bli formidlet til alle avdelingsoverlegene.
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Neste møte
Neste styremøte blir 14.mai.
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