
Årsrapport Norsk Plastikkirurgisk forening 2011 

 

 Organisasjon: 
Styret ble i 2009 valgt for to år og har vært uforandret i hele denne perioden; Thomas Sjøberg 

(leder), Elisabeth Sætnan (nestleder)Hans Christian Sylvester Jensen (kasserer), Erling 

Bjordal, Jarle Kjøsen. Varamedlemmer; Kim Alexander Tønseth og Marit Nordskar.  

 

Valgkomité; Frode Amland (leder), Sverre Harbo og Bjørn Hokland.  

 

Representanter i andre fora:  Representant i IPRAS/ESPRAS; Morten Kveim 

Representant i EBOPRAS/UEMS; Erling Bjordal 

Representant i EURAPS; Kjartan Arctander 

Representant i EQUAM; Hans Petter Gullestad 

Representant i ISAPS; Frode Amland 

 

Styremedlemmer i Norsk forening for Estetisk kirurg; Helge E. Roald, Eystein Hauge, Mette 

Haga 

 

Foreningen har per 15/9 2011 160 registrerte medlemmer. 

 

 Styrets aktivitet i perioden: 

Det har vært avholdt to styremøter; juni 2011 i forbindelse med Vårmøtet og i oktober 2011. 

Ellers har arbeidet i hovedsak foregått ved e-post. 

Styret har i 2011 svart på tre høringer: Den første omhandlet ønsket navneendring for 

spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykedommer til Maxillofacial kirurgi. NPKF var 

kritisk til denne navneendringen på bakgrunn av at min ikke ønsket en mulig sammenblanding 

med angrensende spesialiteter (ØNH og Plastikkirurgi) i fagfeltet ansiktskirurgi. Videre mente 

NPKF at navnet Kjevekirurgi var godt etablert og kjent blant folk flest og vi såg derfor ingen 

større behov for å endre dette. Saken ble behandlet av landsstyret i april 2011 og det ble da 

vedtatt å gå inn for en navneendring mot vår anmodning. 

Den andre høringen omhandlet forandringer på kontingentfordelingsmodellen. Her hadde 

leder og kasserer før høringen besvart spørsmål om foreningen kjernevirksomhet og annen 

virksomhet som burde finansieres i tillegg til dette og hadde utover dette ingen større 

motforestillinger mot forslaget som ble vedtatt på landstyremøtet. Man ønsket å poengtere at 

medlemskontingenten også kunne brukes til å finansiere obligatoriske kurs for LIS som blant 

annet arrangeres i Norge. Den tredje høringen gjaldt forslag på forandrede retningslinjer ved 

kurs. NPKF ønsket å øke mulighetene for utstilling fra industrien fra ett kurs per år til flere 

kurs. I landstyrevedtaket fra mai 2011 ble reglene endret til at man nu kan ha utstilt 

læremidler, nettsteder og tidskrifter ved alle tellende kurs. 

I etterkant at Høstmøtet 2010 ble det tilsatt en arbeidsgruppe for å etablere retningslinjer 

vedrørende fettransplantasjon. I samarbeid med Norwegian Breast Cancer Group ble disse 

vedtatt og distribuert til medlemmene i februar 2011.  

 

 Høstmøtet 2010 

Høstmøtet og generalforsamlingen ble som vanlig avholdt på Holmenkollen Park hotell, etter 

tradisjonell modell. Det ble utdelt to priser: PULS-prisen ble tildelt Hilde Bjerke for et arbeid 

om reanimasjon etter facialisparese og NPKF sin pris for beste vitenskapelige presentasjon 

ble tildelt Marius Solli-Nilsen for et arbeid om resttumor etter fjerning av basaliom og 

plateepitelkarcinom.  



Fredagsseminaret påfølgende dag omhandlet transplantasjon av fritt fettvev. Vi hadde invitert 

prof. Catherine Bruant-Rodier fra Strasbourg, for å snakke om den franske erfaringen med 

fettransplantat og hennes egen erfaring med andre typer brystrekonstruksjon. Videre snakket 

Erling Bjordal om funksjonsfordeling mellom privat og offentlig helsevesen. Den 

etterfølgende paneldiskusjonen om indikasjoner for fettransplantasjon ble nokså livlig og 

endte etter hvert opp med ovennevnte retningslinjer fra NPKF i samarbeid med 

brystkirurgene.  

  

 

 

 Vårmøtet på Kragerø; 

Vårmøtet 2011 ble arrangert av Plastikkirurgisk avdeling på sykehuset i Telemark, på Kragerø 

10.12. juni. Man hadde et variert program av både nasjonale og internasjonale forelesere. 

Hovedtema var plastikkirurgiske korreksjoner etter overvektskirurgi. Nærmere referat er blitt 

publisert i tidsskriftet KIRURGEN.  

 

Nettsiden  

Nettsiden er tatt i bruk som en formidlingskanal mellom styret og medlemmene i foreningen 

og spesielt med informasjon om kommende evenement. Det har vært litt diskusjon i styret om 

denne også burde fungere som en formidlingskanal til publikum vedrørende generell 

informasjon om plastikkirurgi, men en har så lang ikke funnet mulighet til å jobbe med dette 

så helhjertet, som man nødvendigvis må dersom en slik side skal holdes oppdatert til enhver 

tid. Styret mener at det uansett er en god del informasjon å finne på nette både fra private og 

offentlige aktører, og at behovet for en side fra NPKF ikke er så stort.   

 

 


