Referat styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening
Tid: 14. mai, 2019, kl. 13 - 17
Sted: Hjemme hos Lars Frich, Oslo
Tilstede: Kjersti Ausen, Tormod Westvik, Lars Frich, Lavra Balto, Hilde Bugge
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent. Hilde Bugge er referent.
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Detaljplanlegging av høstmøtet 2019
Høstmøtet blir på Meet Ullevaal og det blir deltakeravgift.
Vi fortsetter med onsdagsseminar sammen med brystkirurgene og forslag til tema ble
gjennomgått.
Det blir ikke egen middag for plastikkirurgene på torsdag.
Medlemmene vil bli oppfordret til å delta på kirurgmiddagen på torsdag og
NAAM middag fredag. MOU er underskrevet og representanter fra ASPS vil sannsynligvis
komme for å presentere dette på torsdagen
Det vil bli sendt søknad til Spesialistkomiteen om Høstmøtet kan godkjennes som
tellende kurs. Medlemmene vil bli forespurt om forslag til æresforeleser til Høstmøtet.
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Generalforsamling 2019
Styret, med unntak av Stian Almeland, stiller til gjenvalg.
Informere forsamlingen hva som har skjedd siden sist angående etiske
retningslinjer/honorar.
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Arbeidsgruppe for etablering behandlingstilbud kronisk lymfødem –
og uttalelse ang lipødem?
Innmeldte potensielle medlemmer: Lars Johan M. Sandberg, Malgorzata Gosciewska
Håvard Nordgaard, Stian Almeland. Arbeidsgruppen vil bli bedt om en uttalelse som
bør danne grunnlaget for en nasjonal prioriteringsveileder. Arbeidsgruppen blir oppfordret
til å benytte Høstmøtet som møtearena.
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Oppfølging etiske regler og klage på bruk av pasienthistorier i markedsføring
Advarsel fra Helsetilsynet til lege for utskriving av Botox
Styret har mottatt prinsipielle uttalelser fra Rådet for legeetikk og Juridisk avdeling i
Legeforeningen angående honorar for konsultasjoner. Manglende/lave
konsultasjonshonorarer kan skape ”uheldige vridningseffekter”.
Det har blitt utstedt en prinsippiell viktig advarsel fra Helsetilsynet til lege som har skrevet
ut Botox til sykepleier uten å ha reellt overoppsyn med bruken. Vi sender ut informasjon
om dette til våre medlemmer.
Det er ellers innmeldt via estetisk forening flere markedsføringsforhold fra private aktører
som utløser reaksjoner fra andre private aktører. Styret ønsker å drøfte problemstillingene
med Helsetilsynet som har myndighet mht håndheving av forskrift om markedsføring av
estetisk kirurgi, og vil i etterkant av dette i samarbeid med estetisk forening formulere en
anmodning til de aktører det gjelder.
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ALCL og strategi Norge
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Søknad ligger inne hos REK for å få lov å hente ut/videreformidle
persondata og sykehistorie ang ALCL. Avventer denne før vi bestemmer videre strategi.
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Proteseregister
Her har estetisk forening v/Kalaaji og Rikshospitalet v/Sætnan meldt inn pågående
prosess og representant fra mamma/endokrinkir bør også delta. Styret setter aktørene i
kontakt med hverandre og anmoder om at de kan utgjøre en arbeidsgruppe for å
utarbeide et forslag til hvordan et proteseregister kan organiseres.
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Videreutdannelse for leger
Legeforeningen har vedtatt kontinuerlig videreutdannelse for leger. Her må vi samarbeide
med Spesialistkomiteen for å bestemme hvordan dette skal organiseres for plastikkirurger.
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Redegjørelse økonomi
Økonomien er i balanse. Arbeidsgrupper må oppfordres til å legge møter til anledninger
hvor man uansett møtes. Om behov for støtte til reise kan foreningen vurdere dette.
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Høringer
Styret har involvert sentrale fagpersoner i vurdering av høringsuttalelse angående
hode/hals-kreft og sender inn bemerkning om at det er uheldig at behandling av tilstander
med så tverrfaglig tilnærming utarbeides av arbeidsgruppe hvor viktige deltakere som
plastikkirurgien ikke er representert.»
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Saker innmeldt fra NFEP og LIPS
NFEP har sendt brev til politikere ang markedsføringsforbud.
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Eventuelt
Vi har fått forslag til ny struktur på hjemmesiden. Denne ser ok ut.
Øret som permanent biometrisk variabel-Styret har mottatt anmodning om uttalelse
om endringsmuligheter fra sikh-miljøet i Norge.
Helse-Vest har fått hovedansvar for overoppsyn med plastikkirurgien i ny
spesialistutdanning. Det er helseforetakenes oppdrag å organisere utdannelsen, men
foreningen bør være informert om flaskehalser i utdanningsforløpet og hvordan slike
eventuelt kan løses.
En representant til LKG-registeret vil bli forespurt.
Er det rom for frivillige kurs i ny spesialistutdanning? (Norefjellskurset).
Spesialistkomiteen må svare på dette.
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Neste møte
Neste styremøte blir 28.august på Legenes Hus
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