
Referat Generalforsamling i Norsk Plastikkirurgisk Forening torsdag 22. Oktober 2015 

 

1. Valg av ordstyrer og referent: 

Ordstyrer: Elisabeth Valio Sætnan    Referent: Kjersti Ausen 

2. Innspill til dagsorden og innkalling: Ingen 

3. Utdeling av årets pris: 

 Beste presentasjon vårmøtet på Oppdal, kr 5000,-: Carlos Gonzales 

 NPKF vitenskapelig pris, kr 15 000: Erik Berg 

 Medistim Høstmøtepris kr 15 000: Stian Almeland 

4: Årsrapport NPKF 2014 presenteres ved leder Elisabeth Valio Sætnan.  

Kort resyme fra 2014: 208 registrerte medlemmer i foreningen. Nordisk plastikkirurgisk kongress i 

Tromsø i juni. Jobbet med økonomikontroll og kommet i balanse. Mye samarbeid med 

spesialistkomiteen og estetisk forening, og avsluttet arbeidet med prioriteringsveilederen. Høstmøtet 

2014 ble utvidet ved å legge til halvdagsseminar onsdag med mammakirurgene, og man startet opp 

med æresforelesning etter frie foredrag torsdag.  

Hjemmesiden har blitt oppgradert med offentliggjøring av referat og retningslinjer.  

5: Økonomsik status:  

Vi går i balanse, har tatt økonomiske grep. Ekstra inntekt i 2014 med ca 100.000 fra vårmøtet i 

Tromsø. Økonomikontroll derfor nødvendig videre da inntekt ikke vil være like stor kommende år. 

6: Revisor: Kjelstrup og Wiggen fortsetter. 

7: Medlemskontingent:  Forblir uendret; ingen egen kontingent for medlemmene utover vanlig 

kontingent til legeforeningen. 

8: Valg av nytt styre:  

Leder Elisabeth Valio Sætnan og kasserer Hans Christian Sylvester Jensen går av etter åtte år i styret. 

Nåværende nestleder Christian Tiller velges til ny leder ved akklamasjon. 

Tyge Tindholdt og Hilde Bjærke foreslått av valgkomiteen som nye styremedlemmer, Stian Almeland 

foreslås i tillegg. Etter skriftlig avstemming består det nye styret av:  

Christian Tiller, SUS 

Thomas Sjøberg, UNN 

Kjersti Ausen, St Olavs Hospital 

Hilde Bjærke, OUS 

Stian Almeland, Haukeland 

Tormod Westvik og Kim Vidar Rasdal velges til vararepresentanter.  



 

9: Rapport fra kvalitetsutvalget ved leder Tormod Westvik 

Tormod Westvik, Thomas Moe Berg og Ole Petter Elvenes nedsatt som nytt kvalitetsråd i 2014. De 

har fått i oppdrag  å se på onkologisk sikkerhet ved fett-tx til bryst.  FDA i USA har hatt tilsvarende 

prosess. Anbefalinger fra utvalget: 

Fettvevstransplantasjon hos mastectomerte ansees å være trygt.  

Hos pasienter med brystbevarende kirurgi ansees det trygt, men bør utføres med forsiktighet 

og registreres for videre oppfølging.  

Radiologisk sikkerhet ansees å ikke være noe problem.  

BRCA-pasienter bør ikke fett-transplanteres med mindre de er mastectomert. 

Mammografi bør gjøres før fett-tx. Det finnes lite publikasjoner rundt evt risiko etter kosmetisk 

fett-augmentasjon.  

Det bør vurderes å opprette nasjonalt register for fettvevstransplantasjon? 

Ved BRCA ikke fettransplantat med mindre mastectomert. 

Ved kosmetisk augmentasjon: Ikke publisert. 

Mammografi bør gjøres før inngrep hos kvinner over 40.  

Resyme fra kvalitetsrådet vil bli lagt ut på vår hjemmeside samt publiseres i Kirurgen. 

10: Rapport fra Estetisk Plastikkirurgisk Forening ved leder Bjørn Erik Rosenberg 

Estetisk forening har nå blitt søsterforening med ESAPS, og arrangerer i år et første symposium i 

samarbeid med den amerikanske foreningen fredagen i høstmøteuka.  

Vedtekter og referater ligger åpent på deres hjemmeside. 

NPE skal øke sine satser for alle kirurger. Dette har estetisk forening stilt spørsmål ved, da 

utbetalingene for plastikkirurgi er mye lavere enn for andre kirurgiske spesialiteter. De ønsker også 

regler for markedsføring av kosmetiske inngrep, samt foreslår opprettelse av et «injeksjonsråd» i 

samarbeid med NPKF etter modell fra Sverige for regulering av hvem som kan drive med 

injeksjonsbehandling. 

11: Rapport fra Spesialitetskomiteen ved leder Erling Bjordal 

Forslag til nytt rammeverk for spesialistutdannelsen er nå levert inn. Operative krav kraftig øket, og 

avdelingsledelse må legge til rette for at man får gjennomført inngrepene, inkl standardinngrep som 

nå settes mye ut til de private.  

Nye regler er ikke ennå implementert.  

12: Rapport fra Nordisk utdanningskomite ved Bjørn Erik Rosenberg og valg av ny representant.  

Det er ikke lenger venteliste i Norge for å få plass på Nordiske kurs. Det anbefales en viss klinisk 

erfaring før man drar på disse kursene; avdelingsledere bør være bevisste på dette og evt informere 

komiteen om hvem som er klare for kurs.  



Bjørn Rosenberg går nå av etter å ha sittet i komiteen siden 2002. Etter skriftlig avstemming mellom 

NPKFs foreslåtte kandidat Marit Cathrine Orhagen, OUS,  og benkeforslag Johan Sandberg, Sykehuset 

Telemark,   velges Marit Cathrine Orhagen som ny norsk representant i komiteen.  

 

13: Rapport fra de internasjonale organisasjonene ved nasjonal representant: 

 Ebopras/UEMS ved Jørgen Utvoll 

 UEMS er europeisk paraplyorganisasjon for fagmedisinske foreninger – herunder EBOPRAS  - 

European board of Plastic and Reconstructive surgery. EBOPRAS har en todelt plastikkirurgisk 

eksamen (teori og praksis) som er sidestilt med nasjonale eksamener. EBOPRAS arrangerer også 

kurs som skal ta for seg hele bredden i plastikkirurgien. Generalforsamling i Brussel i april; et 

generelt fenomen mht brystsentre som opprettes av endokrinkirurgene-  her bør en europeisk 

standard være at plastikkirurg er tilknyttet. 

 EQUAM ved Hans Petter Gullestad 

 Kvalitetssikringsorganisasjon som ikke har hatt aktivitet siden 2010. Kan avskrives fremover.  

 ISAPS ved Frode Almland 

 International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Almland er nasjonal sekretær, og søknad 

om å bli medlem I organisasjonen må gå gjennom ham. Kongress I Kyoto høst 2016, rabatt om 

man er medlem av ISAPS samt får bladet «Aestethic Plastic Surgey». Medlemskontingent 250 

dollar i året. 

 ISPRES ved Michael Schneider 

International society of Plastic and Reconstructive Surgeons – får nytt navn, ISPS, International 

Society of Plastic Surgeons. Medlemskap kan søkes elektronisk ; kan bare søke som 

enkeltperson.  

 

 EURAPS ved Kjartan Arctander 

Europen association of Plastic Surgeons. De ønsker å arrangere en europeisk årlig kongress. 

Norge har deltatt lite. Leder av EURAPS ønsker å komme til høstmøtet neste år for å informere 

om dette; neste styre bes ta stilling til om dette kan være aktuelt. 

 

 IPRAS ved Elisabeth Valio Sætnan 

International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic plastic surgery. EUPRAS er 

den europeiske underorganisasjonen. Mye økonomisk rot og mange ønsker å starte en 

alternativ verdensorganisasjon. Lite aktivitet i IPRAS. Annonserte kongresser som er satt på 

vent. De nordiske plastikkirurgiske foreningene har ikke vært så deltakende så langt; styret 

anbefaler at vi følger saken  via nordisk plastikkrirugisk forening.  

14: Rapporter fra de ulike plastikkirurgiske avdelinger/foretak: 

UNN: En del uro rundt oppgavefordeling og lokalisasjon. Pågående prosess. 



Stavanger: Fullt besatt, 8 overleger, 5 LiS, etablert håndleddsartroskopi og plexuskirurgi. Snart 

byggestart nytt sykehus, spenning rundt dette. 

St Olav: 7 stillinger, 5 overleger, 2 LiS. 5 besatt. God drift, skjermede stuer, høy produksjon men liten 

bemanning i forhold til aktivitet. 

Haukeland: 13 overleger, 8 LiS. Utfordring om alle skal innom Haukeland i ny utdanningsmodell.  

OUS: 23 overleger, 13 LiS, fordelt på 4 lokalisasjoner. Ryddet i langtids-venting. Dekker alle felt 

unntatt håndkirurgien. 

Skien: 9 overleger, 6 LiS. Stor forskningsaktivitet.  

Bærum: Seksjon under kir. Fem faste overleger, øket aktivitet og flere stillinger planlegges. Faste og 

beskyttede stuer.  

Østfold: 5 overleger, 2 LiS. Dedikerte endokrin/mamma-dager. God postbariatrisk tilbud. Tatt over 

ventelisten fra AHus.  

Hamar: Fått ansatt nå to leger, i oppbyggingsfase.  

Private klinikker: Ingen ønsket å rapportere. 

 

15: Neste temanummer i Kirurgen er plastikkirurgi. Man oppfordres til å komme med innlegg. 

 

16: Eventuelt 

Takk til avtroppende leder Elisabeth Valio Sætnan og Kasserer Hans Christian Sylvester-Jensen for 

flott innsats i styret!.  

 

 

 

 


