
Årsrapport Norsk Plastikkirurgisk forening 2013 

 

 Organisasjon: 

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

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

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

 

Valgkomité; Kjersti Ausen, Kim A. Tønseth, Helge Roald.  

 

Representanter i andre fora:  Representant i IPRAS/ESPRAS; Thomas Sjøberg 

Representant i EBOPRAS/UEMS; Erling Bjordal 

Representant i EURAPS; Kjartan Arctander 

Representant i EQUAM; Hans Petter Gullestad 

Representant i ISAPS; Frode Amland 

Ny representant i IPRAS- TA (Trainees Association): Marius Solli-Nilsen 

 

Styremedlemmer i Norsk forening for Estetisk kirurg; Ayman Zakaria (leder), Christian 

Busch, Bjørn Erik Rosenberg 

 

Foreningen har per 1/9 2013 173 registrerte medlemmer. 

 

 Styrets aktivitet i perioden: 

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

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

ble i forbindelse med IQUAM møte i Hellas 2012 startet en underorganisasjon til  

IPRAS (International Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons) spesielt for LIS-leger 

kalt IPRAS-TA.  Marius Solli-Nilsen ble valgt som norsk representant og etter hvert og 

styremedlem i den organisasjonen.  
Norsk plastikkirurgisk forenings Vårmøte ble arrangert i Tromsø i begynnelsen av mai med 

nasjonale og internasjonale forelesere. Drøyt 40 medlemmer deltok på møtet. Arbeidet videre 

i styret har i stor grad dreid seg om forberedelser til kommende Nordisk plastikkirurgisk 

kongress som blir arrangert i Tromsø i juni 2014.  

 

 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 Louis de Weerd for 

arbeidet med behandling av fistler ved transplantasjon av autologt fett og NPKF sin pris 

for beste vitenskapelige presentasjon gikk til Kim A. Tønseth for et arbeid om behandling 

av aksillær hyperhidrose ved fettsugningsteknikk.  

Fredagsseminaret påfølgende dag omhandlet litt forskjellige tema; Lisbeth R. Hølmich 

snakket om det danske brystimplantatregistret, Thomas Schopf snakket om handtering av 

fotografier som en del av pasientjournalen og Daniel Nowinski snakket om 

ansiktstransplantasjon.  

 

Kvalitetsutvalget, ledet av Georg Panczel, har fortsatt sitt arbeid med retningslinjer for 

offentlig plastikkirurgi. Utvalget avholder to møter årlig, hvorav ett lengre arbeidsmøte ble 

arrangert i Trondheim i februar.  

 

 Nettsiden  



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

og spesielt med informasjon om kommende møter og kurser. Dette fungerer bra og har fått 

positiv mottakelse blant medlemmene.  

 

 

 

Tromsø 1/10 2013 

 

Thomas Sjøberg 

Leder NPKF 


