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Referat Styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening 
Tid: 28.08. 2019, kl 12 - 17 

Sted: Kirkegaten 25, 2. etg. Møterom Ucherman 
 
 
 

   
         Sak 27/19     Godkjenning av innkalling og saksliste 
	
         Innkalling og saksliste godkjent. Hilde Bugge er referent. 
 
 

  Sak 28/19      Obligatorisk etterutdanning for spesialister 
 
         Legeforeningen har vedtatt at det skal bli obligatorisk etterutdanning for spesialister.  
         Systemet skal bygge på poengberegning. En arbeidsgruppe bestående av to medlemmer fra 
         spesialistkomiteen og to fra foreningen skal meldes inn til Legeforeningen innen15.september.  
         Arbeidsgruppen skal lage forslag til innholdet i etterutdanningen og levere dette innen  
         1.desember. 
  
                   
         Sak 29/  19      Etiske regler 
 
         NPE og NFEP har i fellesskap bedt Helsedirektoratet om en vurdering/klargjøring  av hvorvidt  
         bestemte markedsføringsstrategier, for eksempel bruk av anonyme pasienthistorier, er brudd på  
         Helsepersonelloven og forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. HD har svart med  
         generelle råd og at det er Statens helsetilsyn som fører tilsyn med regelverket og at man eventuelt 
         må klage inn konkrete saker dit. NPE ønsker at NFEP håndterer dette videre. 
 
         Vi har fått en henvendelse fra Rådet for Legeetikk som spør om vi mener at Legeforeningens  
         etiske regler for markedsføring bør endres, for eksempel hva angår gratiskonsultasjoner.  
         Styret vil svare ja til dette, vi ønsker en sentral regulering av konsultasjonshonorar.  
         Eventuelle endringer må vedtas av Landsstyret. 
 
 
         Sak 30/19       Estetiske behandlinger-siste utviklinger 
 
         En bedømming fra Fylkeslegen på en sak fra estetisk forening illustrerer behovet for bedre  
         definering av kosmetiske inngrep og kosmetisk kirurgiske inngrep. Fylkeslegen har vurdert at  
         fettsuging med laser ikke innebærer bruk av kirurgisk kniv og derfor ikke kommer inn under  
         kosmetiske kirurgiske inngrep.  
         Brev hvor vi gjør oppmerksom på dette er sendt til Helsedirektoratet. 
 
         Lov om medisinsk utstyr har vært på høring. Her får injiserbare preparater med primært kosmetisk 
         og ikke-medisinsk formål samme status som medisinsk utstyr. Vi har skrevet høringssvar hvor vi  
         berømmer dette. 
 
         Det har kommet forslag om moms på kosmetiske inngrep. Denne saken håndteres av 
         estetisk forening. 
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          Sak 31/19      Arbeidsgrupper i plastikkirurgi  - finansiering 
 
         Arbeidsgrupper (videreutdanning for spesialister, transsex, oppdrag lipødem) 
         som har fått oppdrag fra Legerforeningen får utgifter dekket.  
         Vi skal søke Kvalitetsfondet om dekking av utgifter for arbeidsgrupper til non-melanoma hudcancer, 

 
 
 
 
 
 
 
 

lymfødem og proteseregister. 
 
 
Sak 32/19       Oppfølging andre saker fra forrige møte 
 
Det ligger inne en søknad hos REK angående ALCL og registrering. 
Styret forfatter et innspill til Spesialistkomiteen vedrørende Norefjellskurset i spesialitetsutdannelsen. 
 
 
Sak 33/19       Høstmøtet 
 
Gjennomgang av program for Høstmøtet og Generalforsamlingen. Vi vil søke om å få Høstmøtet 
godkjent som kurs. 
 
 
Sak 34/19       Eventuelt 
 
En har trukket seg som medlem av NBCG og vi må finne en ny kandidat. 
	
Sak 35/19       Neste møte 
  

Neste møte blir 23.oktober på Thon Hotel Ullevål 
 
 
 
 
 
 


