
Årsrapport fra Norsk Plastikkirurgisk forening 2015 

  

  

I 2015 hadde foreningen samme styre som i 2014 og valgt høsten 

2013 og har bestått av kasserer Hans-Christian Sylvester Jensen, 

styremedlem Thomas Sjøberg og Kjersti Ausen, nestleder Christian 

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, ISPRES: Michael Schneider, 

EURAPS: Kjartan Arctander, ISAPS : Frode Amland, IPRAS: 

Elisabeth Valio Sætnan, EQUAM: Hans Petter Gullestad 

  

Foreningen hadde per oktober 2015 213 registrerte medlemmer. 

  

Styremøter ble avholdt i mars, mai, august og oktober. Sistnevnte i 

forbindelse med høstmøtet 2015. 

  

Styret har vært i kommunikasjon med nordisk utdanningskomite i 

anledning finansieringsmodellen da støtten til nordiske kurs har vært 

lav, men det har ikke lyktes å endre denne.  

 

Angående økonomi så vises til separat rapport.  

 

Kvalitetsutvalget har utarbeidet en rapport fra oppdrag fra styret 

vedrørende bruk av fettransplantasjon til bryst.  

  

Vi har samarbeidet med spesialistkomiteen angående nye 

spesialistregler som skal implementeres i 2017.  

 

Vi har videreført endringen av høstmøtet med en utvidelse på 



onsdager fra kl 12 i samarbeid med mammakirurgene. Arrangementet 

ble godt besøkt også i 2015 og vi ønsker å fortsette å arrangere felles 

seminar. Høstmøtet 2015 hadde godt med frie foredrag og vitner om et 

aktivt plastikkirurgiskmiljø. Vi har også videreført tradisjonen med en 

æresforelesning på torsdag i høstmøteuken før generalforsamlingen. I 

år var æren tildelt dr Gorm Bretteville. Fredagen i høstmøtet ble 

arrangert av den estetiske foreningen med økonomisk støtte fra 

foreningen.  

 

I desember hadde tidsskriftet Kirurgen temanummer om plastikkirurgi 

hvor det ble presentert en rekke arbeider fra medlemmene under 

organisering fra foreningen.   

  

Vi har arbeidet med hjemmesiden og har fått lagt ut referat fra 

styremøter, generalforsamlinger og retningslinjer fra de siste 5 årene. 

  

  

Oslo 25 oktober 2016 

  

Christian Tiller 

Thomas Sjøberg 

Stian Almeland  


