
Årsrapport Norsk Plastikkirurgisk forening 2012 

 

 Organisasjon: 

Styret ble i oktober 2011 valgt for to år (2012-2013) og har vært uforandret i 2012:  Thomas 

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

Tomm Bjærke, Erling Bjordal. Varamedlemmer; Kim Alexander Tønseth og Hilde Bugge.  

 

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 1/9 2012 163 registrerte medlemmer. 

 

 Styrets aktivitet i perioden: 

Det har vært avholdt tre styremøter, ellers har arbeidet i hovedsak foregått ved e-post. 

Norsk plastikkirurgisk forening har vært representert i flere arbeidsgrupper i løpet av året. En 

gruppe har arbeidet med et forslag til hvordan rekonstruksjon etter brystkreft skal integreres i 

pasientforløpet i brystkreftbehandling. Rapporten er blitt publisert etter at forslaget ble vedtatt 

av Helsedirektoratet. (http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Documents/Rapport-rekonstruksjon-

etter-brystkreft.pdf ). 
Videre har NPKF deltatt i et arbeid for å etablere en europeisk standard for estetisk/kosmetisk 

kirurgi. Dette arbeidet ble initiert av Standard Norges på bakgrunn av et initiativ fra CEN (den 

europeiske standardiseringsorganisasjonen). Endelig resultat av dette multinasjonale arbeidet 

er enda ikke på plass.   

Et kurs i ansiktskirurgi ble arrangert i Oslo i mai 2012, og dessuten var NPKF representert av 

flere medlemmer på Skandinavisk Plastikkirurgisk Kongress i Helsinki juni 2012.  

Franske helsemyndigheter gikk i slutten av 2011 ut med en advarsel vedrørende mistanke om 

dårlig kvalitet på brystimplantat fra en fransk produsent, Poly Implant Prothèse. NPKF har 

fulgt nøye med anbefalninger fra andre europeiske land, men antallet slike proteser er 

forholdsvis lite i Norge og så langt er det ikke foretatt noen konkrete anbefalninger foruten 

anmodning om ekstra oppfølging av pasienter med slike brystimplantat.   

 

 Høstmøtet 2011 

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

tradisjonell modell. Det ble utdelt to priser: PULS-prisen ble tildelt Gudjon Leifur 

Gunnarsson for arbeidet med kroppsformende kirurgi, fortid, nåtid og fremtid og NPKF sin 

pris for beste vitenskapelige presentasjon ble Louis de Weerd for et arbeid om perfusjons-

dynamikk i DIEP lapper monitorert med dynamisk infarød termografi.  

Fredagsseminaret påfølgende dag omhandlet ”Jakten på den perfekte kropp” og er blitt 

presentert i detalj i Kirurgen 2/2012.  

 

 

 

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Documents/Rapport-rekonstruksjon-etter-brystkreft.pdf
http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Documents/Rapport-rekonstruksjon-etter-brystkreft.pdf


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.   

 

 


