
Referat fra Generalforsamlingen 2014 

Holmenkollen Park Hotell, 23/10 2014 

 

1. Elisabeth Sætnan ble valgt til ordstyrer. Thomas Sjøberg ble valgt til referent. 

 

2. Ingen innspill til dagsorden eller innkalling til Generalforsamlingen. 

 

3. Utdeling av priser: 

a. Anadi Begic fra Skien fikk NPKF pris for beste vitenskapelige presentasjon. 

b. Nathalie Mobargha fra Stavanger fikk PULSA prisen for mest innovative presentasjon. 

 

4. Styreleder i NPKF, Elisabeth Sætnan, redegjorde for styrets aktivitet i året: 

a. 5 styremøter med besvarelse av høringer 

b. Ønsker økt samarbeid med spesialitetskomiteen i plastikkirurgi 

c. Fortsatt arbeid sammen med NKF styret med hensyn til spesialiseringsløp 

d. Arrangert Skandinavisk plastikkirurgisk konferanse i Tromsø i juni 2014 

i. Thomas Sjøberg ga en kortfattet info om ScaPLas 

 

5. Rapport fra styrearbeid i Norsk Kirurgisk forening ved E. Sætnan 

a. I hovedsak arbeid tilknyttet nytt spesialiseringsløp i kirurgi 

b. Utvikling av Kirirgen.no som hjemmeside og tidskrift 

c. Anmodning om økt deltakelse ved referat/artikler i Kirurgen 

 

6. Økonomisk status i NPKF ble rapportert ved kasserer Hans Christian Sylvester-Jensen 

a. 2013 gikk foreningen i underskudd med ca. 40 000 NOK 

b. Takket vare overskudd fra ScaPlas møtet i Tromsø forventes foreningen får et 

overskudd i 2014 og endelig beholdning blir ca. 500 000 NOK. 

c. Foreningens økonomi har vært stabil i 2014. 

 

7. Styrets innspill til retningslinjer for offentlig plastikkirurgi som er utarbeidet ved 

kvalitetsutvalget i NPKF 

a. Ønsker ytterligere klargjøring av den medisinske begrunnelsen for å bruke an 

maksimal BMI på 27 ved brystreduksjoner og bukplastikker 

i. Styret gir kvalitetsutvalget i oppgave å redegjøre for dette 

b. Ønsker å belyse at man vid enhver tvil til indikasjon kan diskutere dette med en 

kollega for «second opinion», men at dette ikke nødvendigvis trenger å være i form 

av plenumsmøte, da dette vil være vanskelig å få gjennomført for avtalespesialister. 

c. Ønsker å klargjøre at pasienter, som på grunn av problemer tilknyttet kosmetiske 

brystproteser, ønsker å få disse fjernet/byttet i første omgang skal henvende seg til 

den som opprinnelig har operert pasienten.  Pasienten må forvente på bekoste slik 

fjerning/bytting selv. Offentlige avdelinger kan fjerne brystproteser ved akutt 

oppståtte komplikasjoner, men vil da ikke sette inn nye.  

 



8. Journal of Plastic surgery and Hand surgery koster forening 73 000 NOK per år for 

abonnement av papirutgave til medlemmene i NPKF. Dette synes å være en urimelig utgift, 

tatt i betraktning at alle medlemmer har gratis tilgang på alle utgaver elektronisk ved 

Helsebiblioteket.no. Styret forslag om å avslutte abonnementet ble vedtatt ved majoritet i 

GF.  

 

9. Informasjon om Plastic Surgery Education Network ved Tormod Westvik. Han har innført 

dette som en del i den regelmessige internundervisningen på Sykehuset Telemark og 

tilbakemeldingene fra brukere (LIS og overleger) er gode. PSEN kan brukes som en støtte ved 

veiledning av LIS og som en oppdatert struktur for undervisningen, med noen modifikasjoner 

for tilpassing til norske forhold.  Styrets forslag om å kjøpe engangslisens slik at NPKF blir tatt 

med i PSEN-nettverket og derved å senke kostnadene for enkeltbrukere ble vedtatt ved 

majoritet. Lisensen koster 1500 USD. Årlig avgift for enkeltbrukere blir 200 USD.  

 

10. Informasjon om kommende Vårmøte i NPKF. Dette blir arrangert på Oppdal 19.–21. mars 

2015. Ytterligere informasjon blir sendt ut til medlemmene i NPKF i løpet av vinteren. 

 

11. Kjeldstrup & Wiggen ble valgt til revisor for NPKF for to år. Omkostninger for dette er ca. 

32 500 NOK per år. Styret har henvendt seg til DNLF for å drøfte om denne utgiften kan 

reduseres da også dette utgjør en betydelig del av det årlige tilskuddet til foreningen. 

 

12. Medlemskontingenten ble ved majoritet vedtatt uendret. 

 

13. Rapport fra Norsk foreningen for Estetisk Plastikkirurgi ved styremedlem Christian Busch 

a. Man planlegger å lage en egen hjemmeside 

b. Forventes øke støtte til medlemmene for å gi disse mulighet til å arrangere kurs til en 

lavere omkostning (???) 

 

14. Rapport fra spesialitetskomiteen i Plastikkirurgi ved leder Erling Bjordal 

a. Man anmoder LIS å få seg erfaring fra flere utdanningssykehus i løpet av 

spesialiseringen. 

b. Enkelte søknader for spesialistgodkjenning mangler nok godkjente kurs og 

vedkommende ønsker da å bruke deltakelse ved konferanser som kompensasjon for 

dette. Spesialitetskomiteen godkjenner sjelden slike konferanser og anmoder lis om 

å sørge for å få nok kurs i løpet av utdanningen. 

c. Arbeidet med nye regler for innholdet i spesialistutdanningen til plastikkirurgi 

nærmer seg slutten. Gruppeføringen er på veg ut. 

d. Informasjon om faste stillinger for LIS fra 1. januar 2015.  

 

15. Rapport fra Nordisk utdanningskomite ved Bjørn Erik Rosenberg;  

a. Det vil etableres et felles nettverk for alle nordiske land for evaluering av kursene. 

b. Kursavgiften økes til 400 Euro 

c. Gjennomgang av påmeldingsrutiner i Norge. Alle får plass i relasjon til ansiennitet 

Det hadde vært enklere hvis avd. overlegen ved hver avdeling hadde rangert sine LIS 

i forhold til prioritet til aktuelt kurs. Noen avdelinger gjør dette. 



16. Rapport fra Kvalitetsutvalget ved leder Georg Panczel;  

a. Retningslinjer for indikasjoner til offentlig plastikkirurgi er fortsatt en viktig 

arbeidsoppgave.  

b. Gruppen har omdefinert seg til Norsk Legelederforum og planlegger et arbeidsmøte i 

Telemark i januar 2015, da man forventer å fortsette arbeidet med retningslinjene.  

 

17. Rapport fra internasjonale organisasjoner ved nasjonal representant:  

a. Ebopras/UEMS: intet melde. Bjordal ønsker avløsning. Jørgen Utvoll ved OUS ble 

valgt til ny representant ved akklamasjon.  

b. EQUAM; Gullestad rapporterte fra lite oppløftende opplevelse ved møtet i Budapest. 

Tilsynelatende lite aktivitet i foreningen, Man er i tvil om NPKF fremdeles skal ha 

representant. Foreløpig forsetter Gullestad, men maksimalt ett år til. I løpet av året 

skal styret i NPKF etterspørre rapport fra EQUAM vedrørende aktivitet i foreningen 

og fremtidsplaner.  

c. ISAPS: Frode Amland var på en godt arrangert konferanse i Rio de Janeiro. Mange 

fornøyde norske deltakere.  Medlemskap i ISAPS er blitt enklere å oppnå. 

Interesserte tar kontakt med Frode Amland. Neste konferanse i 2016 i Kyoto, Japan.  

d. ISPRES; Michael Schneider rapporterte fra seneste nytt innen foreningen. Han har 

ikke deltatt på møter (3 st) i 2014. NPKF var representert ved Frode Amland og Amin 

Kalaaj i Miami. Fremtiden til ISPRES slik som foreningen er nå er usikker pga 

uklarheten mellom moderforeningen IPRAS og konferansebyrået ZITA. Mulig at 

ISPRES omdannes i en uavhengig organisasjon i løpet av 2015.  

e. EURAPS: Kjartan Arctander var ikke til stede. 

f. IPRAS: Elisabeth Sætnan har tatt del i korrespondansen mellom IPRAS og ZITA som 

følge av konflikt etter forrige IPRAS møte i Chile. Medlemslistene i foreningen er blitt 

borte. Man har etterspurt adresser/meil til medlemmene i NPKF men dette leveres 

ikke ut. Uklart hva som blir resultatet av IPRAS/ZITA konflikten.  

g. IPRAS – TA. Norsk representant Marius Solli-Nielsen har vært på møte i Budapest. 

Mange fine ideer i foreningen, men så langt relativt lite realisert. Marius har gått ut 

av styret i TA, men kan fortsette som nasjonal representant inntil 2 år fra nå. Styret i 

NPKF anmoder LIS i NPKF om å finne en erstatter, da Marius nå ikke lenger er LIS. 

h. JPSHS: Nathalie Mobargha og Amin Kalaaj er norsk representasjon i en nordisk 

gruppe som støtte til redaksjonen i tidsskriftet. Man ønsker å arbeide med å øke 

andelen av abstrakter fra nasjonale kongresser som endelig publiseres som artikler.   

 

18.  Rapport fra avdelinger; 

a. UNN: har fått grp 1 status minus 6 måneder. 

b. Stavanger; har innført SN prosedyre systematisk. 

c. St Olav: det går godt 

d. Haukland; Mister kanskje en LIS stilling 

e. OUS; nylig startet opp med DIPS. Har fått 100 % klinisk stipendiatstilling. 

f. Telemark: SN prosedyre satt i system. Bruker PSEN ukentlig. 

g. Bærum; søker to nye overleger. Planlegger å søke grp 2 status i 2015. 

h. Østfold: en ledig LIS stilling. Bruker PSEN. 



i. AHUS; planlegger å ansette 2 overleger i 2015. Vanskelig med op.kapasitet for ASA 3 

pasienter 

j. Innlandet: har 2 overleger + 2 LIS. Ønsker å utvide med en overlege i 2015.  

k. TERES: 17 klinikker. Status har bedret seg etter en vanskelig situasjon i Danmark. Ca 

30 % av aktiviteten er offentlige pasienter ved avtal. 

l. Volvat: planlegger å øke plastikkirurgisk aktivitet oi 2015. 

m. Fornebu: i vekst. 

n. Akademiklinikken: har fått avtale med Helse Sør-Øst. 

o. Aleris: har åpnet ny klinikk i Stavanger. 

 

19.  Valg av valgkomite for 2015-2016: 

a. Kjersti Ausen ble erstattet av Pål Krøger fra Stavanger. 

b. Helge Roald og Kim Tønseth ble gjenvalgt. 

 

20. Valg av medlemmer til NPKF kvalitetsutvalg: Valgkomiteens forslag på nye medlemmer ble 

presentert og samtlige valgt inn ved akklamasjon. Valgkomiteens medlemmer for 2015-2016 

ble; Odd Petter Elvenes (Teres Tromsø), Tormod Westvik (Sh Telemark), Thomas Berg (OUS). 

 

21. Medlemmer internasjonale organisasjoner: Styret vil i 2015 utarbeide retningslinjer for 

forventet aktivitet for den enkelte representant. I de foreninger der det er mulig for NPKF å 

velge representant skal styret bestemme hvordan og hvor ofte gjenvalg skal skje.               

NPKF representanter i foreningen ble som følger: 

 

a. EBOPRAS/UEMS: Jørgen Utvoll 

b. ISPRES: Michael Schneider 

c. EURAPS: Kjartan Arctander 

d. ISAPS: Frode Amland 

e. IPRAS: styreleder NPKF Elisabeth Sætnan 

f. EQUAM: Hans Petter Gullestad (styret finner ut av kommende aktivitet) 

g. IPRAS- TA: Marius Solli-Nielsen 

 

 

 

 

 

Tromsø 26/10 2014 

Thomas Sjøberg 

 

 


