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Referat Generalforsamling i  
Norsk Plastikkirurgisk Forening 

Tid: 28..oktober 2021, kl. 15.30 – 17.00 
Sted: Thon Hotel Meet Ullevål, Oslo. 

 
 
 
Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av møteleder og referent 
  Ingen innspill til saksliste. 
  Foreslått referent: Hilde Bugge 
  Foreslått ordstyrer: Lars Frich 
   
  Godkjenning av sak 1/21 ved applaudering.   
 
Sak 2/21  Innspill til dagsorden eller innkalling til Generalforsamlingen  
   Ingen innspill kommet til dagsorden eller innkalling. 
 
   Godkjenning av sak 2/21 ved applaudering. 
 
Sak 3/21 Utdeling av NPKFs priser for beste vitenskapelige presentasjon og mest 

interessante presentasjon kr 10 000,- 
v/styremedlem Hai Nguyen. Jury bestående av Henrik Svendsen, Lisa Nedrebø 
og Tarald Rekve. 
 
Pris for beste vitenskapelige presentasjon går til Kjersti Ausen «BRUK AV 
USTERIL MIKROPORØS TAPE PÅ KIRURGISKE SÅR - EN ANALYSE 
AV KONTAMINERING OG KLINISK RASJONALE» 
 
Pris for mest interessante presentasjon går til Kjersti Ausen «LOKAL BRUK AV 
TRANEKSAMSYRE I BLØTVEVSKIRURGI – 
LITTERATURGJENNOMGANG OG ANBEFALINGER FOR 
PLASTIKKIRURGI.» 

 
Sak 4/21 Gjennomgang og godkjenning av årsrapport for 2020 v/leder 
   v/leder Kjersti Ausen. 
 
   Viser til dokument «Årsrapport 2020 for Norsk Plastikkirurgisk Forening. 
 

Generalforsamlingen ved Dr. Almeland foreslår en endring i rapporten under 
«Lymfødem og lipødem – kirurgiske tilbud i Norge» 

 
Vedtas med endring. 

 
Sak 5/21  Fremlegging av regnskap og budsjettforslag for NPKF v/kasserer 
   v/kasserer Malgorzata Gosciewska.  
 

Betydelig lavere kostnader. I hovedsak avholdt digitale styremøter. Styret har 
ønske om å bruke penger til fagstimulering. Det foreslås dobling av prispengene. 
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LIPS har eget budsjett og midler som ikke er tatt i bruk i fjor eller året før det. 
Det foreslås at LIPS sine ubrukte midler overføres til neste år. 
 
Godkjenning av regnskap og budsjett ved applaudering. 

 
Sak 6/21 Valg av revisor 

Styrets innstilling er å kontinuere regnskapsførsel via Vekstra Hardanger og Voss A/S og 
revisjon fra Hardanger Revisjon A/S 
 
Valg av revisor godkjent ved applaudering. 

 
Sak 7/21 Fastsetting av medlemskontingent  

Medlemskontingent fra forrige generalforsamling foreslås opprettholdt. Denne innebærer 
en øremerket kontingent på kr 100 til støtte for arrangement av nordiske kurs. 
 
I tillegg foreslås det å kontinuere obligatorisk assosiert medlemsskap i Norsk Kirurgisk 
Forening for medlemmer av Norsk Plastikkirurgisk Forening. Det er foreslått å 
kontinuere ekstrakontigent på kr 120. 

 
  Sak 7/21 godkjent og vedtatt ved felles applaudering. 
 
Sak 8/21 Valg av nytt styre  

Valgkomité bestående av Thomas Sjøberg, Elisabeth Setnan og Hans Christian Sylvester-
Jensen. Thomas presenterer komiteens innstilling til et nytt styre. 

  
Leder Kjersti Ausen og styremedlem Hilde Bugge går ut av styret. Valgkomiteens 
innstilling til nytt styre: Leder: Lars Frich. Styremedlemmer: Malgorzata Gosciewska 
(gjenvalg), Hai Quan Nguyen (gjenvalg), Bjørn C. Brøndmo, Kirsten E. S. Kleppe.  
 
Vararepresentanter: Lene Oskal og Tarald Rekve.   
 

 Ingen innspill eller benkeforslag til leder eller styremedlemmer. 
 

Valg av nytt styre vedtatt ved felles applaudering. 
 
Sak 9/21 Informasjon om viktige saker i 2021 

 -Noen tidligere saker bremset pga. pandemien 
-Moms på estetisk kirurgi – arbeid for å ha rett til å gjøre medisinsk bedømming av 
indikasjonsstilling og å skille estetisk kirurgi fra privat kirurgi (Ausen).  
-Registrering av ALCL i Norge (Frich) 
-Lymfødem: Beslutningsforum for nye metoder har vedtatt at fettsuging (lipektomi) 
innføres til behandling for fettansamling forårsaket av kronisk lymfødem og som ikke har 
respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling med utviklet fettvevshypertrofi. 
Helseforetakene får i oppdrag å sikre behandlingstilbudet (Ausen).  
-Lipødem: Nasjonal protokoll for klinisk utprøvende behandling i randomisert kontrollert 
studie (Skuladottir).  
-Arbeid opp mot HDir for å få forbedret definisjoner av «kosmetiske inngrep» i Forskrift 
om markedsføring av kosmetiske inngrep, og av «kosmetisk kirurgiske inngrep» i 
Forskrift om tillatelse til å utføre kosmetiske kirurgiske inngrep. Dagens definisjoner 
forhindrer at lovverket håndheves etter intensjonen (Ausen).  

 
Sak 10/21 Rapport fra Spesialitetskomiteen og Nordisk Utdanningskomite  
   v/Orhagen.  
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Jevnlige møter og avdelingsbesøk. Det arbeides med godkjenning av 
utdanningsinstitusjone for plastikkirurgi i Norge. Krav om at 
utdanningsinstitusjonen kan oppfylle 2/3 av læringsmålene. 
 
På nåværende tidspunkt ikke planlagt revisjon av læringsmålene eller 
læringsaktivitetene. Dette vil kun gjøres på forespørsel fra fagavdelingen eller 
helsedirektoratet. 

 
Tone Myrland har overtatt ansvaret for Nina Oliver som norsk representant i 
nordisk kurskomité. 

 
Sak 11/21 Rapport fra NBCG  

v/Korvald 
 
Sak 12/21 Rapport fra Norsk Melanomgruppe  

v/Løvendahl Svendsen 
 
Sak 13/21 Rapport fra LIPS 

v/Opheim og Nguyen 
 
Kartlegging av LIS i plastikkirurgi i Norge. 
Erfaring med overgang til ny ordning. 
Norefjell-kurs. 

   
Sak 14/21 Rapport fra Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi  

v/Westvik 
 
Moms på estetisk kirurgi. Oppfordring til kollegiet å kjøre «safe» inntil videre 
avklaringer. 
 

Sak 15/21 Rapport fra de internasjonale organisasjonene 
 EBOPRAS/UEMS v/Spesialitetskomiteen: Eksamen i EPOBRAS arrangeres årlig. 

Teoretisk og klinisk eksamen. 1 kandidat fra Norge i år.  
  

ICOPLAST v/Styret  
  

ASPS v/Styret  
  

ISAPS v/Amin Kalaaji 
 
Sak 16/21 Rapport fra de plastikkirurgiske avdelinger/foretak 
 Østfold/Moss: 6 overleger. 3 LIS. En avdeling i vekst. Kan hjelpe mer til i Kalnes. 

Ønsker å implentere mikrokirurgi innen 1-2 år. 
 
 OUS - Radiumhospitalet: Nytt sykehusbygg.  

- Robotkirurgi tilbys i større grad hos GEKIR. Utfordring av PKIR da skal 
laparotomere ved rekonstruksjon. 

- Laparoskopi ved lyskeglandeltoalett. Arbeides med å standardisert protokoll. 
 

OUS - Rikshospitalet: Ny avdelingsleder(Ryder). 37 overleger. 13 LIS. Operativ drift som 
før. Sliter med mangel på operasjonssykepleiere. Hypospadi har blitt overtatt av 
barnekirurgene. Målsetting å få opp tilbud for lymfødem. 

 
 AHUS: 5 plastikkirurger. Fått opp tilbud for sentinel node biopsi ved melanom.  
 
 Hamar: 2 overleger. 1 LIS. Tilbyr SNB for hele innlandet. 
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 Bærum: 12 overleger. Fått økt operasjonskapasitet. Tilbyr generell plastikkirurgi og post-

bariatri. 
  
 Skien: Sykehuset i Telemark. Virksomhet i Skien, Porsgrunn(poliklinisk, dagkirurgisk) og 

Notodden(post-bariatri). Utfordring å få personell mellom byene. Avdelingen er for tiden 
underbemannet. 6 LIS hvorav 4 stillinger er besatt. 6 ½ overlege-stillinger. Tilbyr 
håndkirurgi, post-bariatri, generell plastikkirurgi og cancerkirurgi. Komplett avdeling. Det 
planlegges nytt sykehus.  

 
 Stavanger: 6 LIS. 11 overleger. Stabil situasjon på avdelingen. Innen kort tid vil de fleste i 

LIS-sjiktet være legespesialister. Avdelingen tilbyr alle former for plastikkirurgi. Holder på 
å bygge nytt sykehus som forventes å være ferdig i 2023/24  

 
 Bergen:  20 overleger. 10 LIS. Etablert bakvaktsordning for brannskadene. Dårlig 

operasjonskapasitet. Ønsker å øke aktiviteten. Får snart et nytt barnesykehus. 
Utfordringer med den nye LIS-utdanningen(rotasjonskandidatene skal være en 
tidsbegrenset periode og har lite erfaring i håndkirurgi som det er mye av på vakt)  

   
 Trondheim: Skal få nytt sykehus. 5 overleger. 2 LIS. Planlegger å få 6 overleger. Håper å 

ta over brannskadene på sikt. 
 
 Tromsø: Stabil legebemanning. 6 leger. 4 LIS er i permisjon. 4 vikarer. 2 i Oslo. Godt 

akademisk miljø. Driver god forskning. Innovative. 4 faste LIS er snart legespesialister. 
Sengeposten deles mellom uro, bryst, gyn og plast. Plastikkirurgen har kun 5-6 elektive 
plasser. Må sender pasienter til Bodø, Narvik og Hammerfest. Ser labert ut.  

 
  Tynset: 4 overleger. 
 
  Molde: 4 overleger. 1 LIS. Tilbyr brystkirurgi, cancerkirurgi(snb + melanom) 
  
 Private aktører: Ingen. 
 
Sak 17/21  Eventuelt 
 Ingen flere saker innmeldt. 
 
 

  
 
 


