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Referat Styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening 
Tid: 11.september 2018, kl. 11-17 

 Sted: Melkeveien 21B, 0779 Oslo 
 

 
                          Tilstede fra styret:  
 Kjersti Ausen,Stian Almeland, Hilde Bugge, Lars Frich, Tormod Westvik, Lavra Balto 
 
 
 
Sak 28/18         Godkjenning av innkalling og saksliste 
                          Innkalling og saksliste godkjent. Hilde Bugge er referent. 
                            
 
Sak 29/18          Saker til generalforsamlingen 
                           Saker som vil bli tatt opp er årsrapport, nyopprettet fagakse I Legeforeningen, LIPS, 
                           valg av valgkomite, nytt spesialistforløp, revisjon av etiske regler, årsregeskap og budsjett  
                           mm. 
                  
 
Sak 30/18          Detaljplanlegging Høstmøtet 
                           Detaljert program ble gjennomgått. Onsdag program sammen med endokrinkirurgene. 
                           Torsdag frie foredrag, æresforelesning og generalforsamlinger. Torsdagsmiddagen  i år  
                           arrangeres av Lips i Vinkjelleren på Grand. 
                           Fredag blir det seminar med hode-halsrekonstruksjon og perineal rekonstruksjon. 
 
 
Sak 31/18          Brystrekonstruksjon og «Samvalgsverktøyet»  
                          Nasjonal pasientinformasjon rundt bryst- kreft og rekonstruksjon utarbeides uten  
                          vår og NBCGs kjennskap. 
                          Det eksisterer ikke et ikke system for hvem som får i oppgave å utarbeide 
                          retningslinjer innen vårt fag. Styret oppfordrer alle medlemmer som blir forespurt 
                          om å rådføre seg med styret/fagaksen. 
 
Sak 32/18          «Nye Metoder» og kronisk lymfødem 
                           Styret har mottatt bekreftelse fra Bestillerforum RHF på at Folkehelseinstituttet vil 
                           inkludere Helsedirektoratet og Norsk Plastikkirurgisk Forening i utarbeidelse av 
                           nye metoder. 
 
Sak 33/18          Saker fra forrige møte 
                           Bekymringsmelding vedrørende plastikkirurgien i Helse Midt-Norge vil bli sendt. 
                         
                           Alle avdelinger vil motta informasjon om tilgang til PSEN. Prisen er 200 USD per  
                           medlem per år. 
 
Sak 34/18          Organisering av obligatoriske kurs 
                           Lis må ofte vente lenge før de får startet på obligatoriske kurs. Det vil bli  tatt opp i  
                           Spesialistkomiteen hvordan kursene skal organiseres. 
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Sak 35/18           Høstmøter fremover 
                           Norsk plastikkirurgisk forening ønsker at høstmøtene også for fremtiden skal 
                         legges til Oslo, og denne innstilling overbringes Norsk Kirurgisk Forening. 
 
Sak 36/18           Innlegg i Kirurgen 
                            Styret ønsker å tilby publisering i Kirurgen til det høstmøteforedraget som har størst 
                            allmenn interesse.  Deadline er 1.januar og innlegget skal være på ca. 35000 tegn.                    
 
Sak 37/18           Eventuelt 
                            Det er problem med å få Lis inn i gruppe 1.  
                            Det er det enkelte sykehus som bestemmer stillinger i dag. Sykehusene er pålagt å ha   
                            faste stillinger og er dermed låst fra å lage gjennomtrekkstillinger  
                            Det må tas tas opp i utdanningsforum hvordan man best kan organisere stillingsløpet. 
                     
                            Stian Almeland har fått permisjon fra styret et halvt år, men fortsetter som   
                            kasserer. Lavra Balto møter for han. 
 
Sak 38/18           Neste møte 
                           Onsdag 24.10. kl.  9 i høstmøteuka. 
 
 


