
Årsrapport fra Norsk Plastikkirurgisk forening 2014 
  
  
Vår forening hadde et aktivt år i 2014. 
Styret ble valgt inn på høstmøtet 2013 og har bestått av kasserer Hans-
Christian Sylvester-Jensen, styremedlem Thomas Sjøberg og Kjersti 
Ausen, nestleder Christan Tiller og leder Elisabeth Valio Sætnan. 
  
Leder i foreningen har vært styremedlem i Norsk kirurgisk forening og 
Nordisk plastikkirurgisk forening. 
Styremedlem Thomas Sjøberg har vært leder i Nordisk Plastikkirurgisk 
forening. 
  
Valgkomite har bestått av Kim Tønseth, Helge Einar Roald og Pål 
Krøger 
  
EBOPRAS/UEMS: Jørgen Utvoll, ISPES: Michael Schneider, EURAPS: 
Kjartan Arctander, ISAPS : Frode Amland, IPRAS: Elisabeth Valio 
Sætnan, EQUAM: Hans Petter Gullestad 
  
Foreningen har per 1.9 208 registrerte medlemmer. 
  
Styremøter ble avholt den 23.januar, 11.juni, 4. september og i 
forbindelse med høstmøtet 2014. 
  
Plastikkirrugisk forening arrangerte Nordisk plastikkirurgisk kongress i 
Tromsø juni 2014. Godt faglig program. Bra deltagelse. Godt arrangert 
med mange positive tilbakemeldinger. 
  
Styret har jobbet bevist med økonomien og tatt grep for å komme i 
balanse. Vi kuttet blant annet utgifter på JPHS og har hatt fokus på å 
holde utgiftene i foreningen nede. 
  
Vi har samarbeidet med spesialistkomiteen og estetisk forening om en 
rekke saker med sammenfallende interesser angående utdanning og 



faginteresser. Vi har avsluttet arbeidet med prioriteringsveilederen og vil 
komme med endringer via kvalitetsrådet hvis styret eller medlemmer ser 
behov for nye endringer. 
  
Vi har gjennomført en endring av høstmøtet med en utvidelse på 
onsdager fra kl 12 i samarbeid med mammakirurgene. Arrangementet ble 
godt besøkt i 2014 og vi ønsker å fortsette å arrangere felles seminar. 
Høstmøtet 2014 hadde godt med frie foredrag og vitner om et aktivt 
plastikkirurgiskmiljø. 
Vi startet Høstmøtet 2014 opp med en ny tradisjon med en 
æresforelesning på torsdag i høstmøteuken før generalforsamlingen. 
Første forelesning ble holdt av Paul Egil Gravem til stående applaus. 
  
Vi har arbeidet med hjemmesiden og har fått lagt ut referat fra 
styremøter, generalforsamlinger og retningslinjer fra de siste 5 årene. 
  
  
Stjørdal, 15. september 
  
Elisabeth Valio Sætnan 
	


