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Referat Generalforsamling i  
Norsk Plastikkirurgisk Forening 

Tid: 22.oktober 2020, kl. 1630-1730 
Sted: Zoom, se https://www.hostmotet.no/informasjon/informasjon-til-deltagere/ 

 
 
 
Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av referent og ordstyrer 
  Innkalling og saksliste godkjent. Ingen innspill har kommet til saksliste.  
                          Styreleder Kjersti Ausen ønsket velkommen til Generalforsamling på Zoom og ga ordet 

til ordstyrer Lars Frich. Hilde Bugge er referent. 
                         
Sak 2/20  Innspill til dagsorden eller innkalling til Generalforsamlingen 
                          Det ble etterlyst mulighet til å stemme blankt i forhåndsavstemmingen. Styret beklaget at 
                          det ikke var gitt mulighet for dette. 
 
Sak 3/20  Gjennomgang og godkjenning av årsrapport for 2019 
                          Kjersti Ausen gjennomgikk årsrapporten som er vedlagt. 
   
Sak 4/20 Orientering om økonomisk status i NPKF 
              Regnskapet for 2019 ble presentert av Kjersti Ausen og kasserer Malgorzata Gosciewska.  
                          Det er god økonomi i foreningen. Vi har lave utgifter, bl.a. fordi flere av  
                          styremedlemmene bor i Oslo og vi avholder møter der eller på Zoom.  
                          Regnskapet ble 100 prosent godkjent ved pollavstemming.  
                          Budsjettet for 2021 ble gjennomgått. Vi har mer penger til kursstøtte neste år. 
                          Medistim kan ikke lenger dele ut den årlige prisen.  
                          Budsjettet ble også enstemmig godkjent ved pollavstemming. 
  
Sak 5/20  Valg av revisor 

Styrets innstilling er å kontinuere regnskapsførsel via Vekstra Hardanger og Voss A/S og 
revisjon fra Hardanger Revisjon A/S.  
Resultat av forhåndsstemming viste 121 stemmer for å kontinuere, 4 stemmer mot. 
Det kom et forslag om å be kasserer evaluere hvorvidt geografisk avstand er til hinder for 
hennes samarbeid med revisor. 

 
Sak 6/20 Fastsetting av medlemskontingent  

Obligatorisk assosiert medlemskap i Norsk Kirurgisk Forening for medlemmer av Norsk 
Plastikkirurgisk Forening med tilhørende ekstrakontingent kr 120 var foreslått. Styret 
anbefaler medlemskap av en overordnet felles kirurgisk forening da vårt fag må være 
synlig og tilstede ovenfor de andre kirurgiske spesialiteter, og felles større arenaer som 
høstmøtet og fagbladet «Kirurgen» vil vanskelig kunne erstattes.  
Øremerket kontingent på kr 100 til støtte for arrangement av nordiske kurs var foreslått 
opprettholdt. 
 
Resultat av forhåndsstemming:  
Assosiert medlemskap i NKF: 108 stemmer for, 17 stemmer mot. 

                          Øremerket kontingent til støtte for Nordiske kurs: 100 stemmer for, 25 stemmer mot. 
Medlemskontingent ble vedtatt med de to nevnte ekstrakontingenter. 
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Sak 7/20 Valg av ny valgkomite. 

Sittende valgkomite Thomas Sjøberg, Elisabeth Sætnan og Hans Christian Sylvester-
Jensen tar gjenvalg for to nye år. 
Resultat av forhåndsstemming viste at valgkomiteen gjenvelges med 109 mot 16 stemmer. 
Der var ingen kommentarer fra forsamlingen. 

   
Sak 8/20  Anbefaling av nye representanter til spesialitetskomiteen 

Sentralstyret i Legeforeningen utnevner komiteen, som er direkte rådgivende organ for 
sentralstyret i spørsmål som omhandler utdanning. Man utnevnes for 4 år, men halve 
komiteen utnevnes hvert 2. år.  Fagmedisinsk forening får komme med anbefaling 
ovenfor Legeforeningen.   
Følgende medlemmer går nå ut av komiteen: Erik Berg, Henrik Løvendahl Svendsen og 
Bjørn Erik Rosenberg (vara). Lars Frich takket for jobben de har gjort. 
Valgkomiteen og styret foreslår at følgende utnevnes til nye representanter: Elisabeth 
Zetlitz, Tone Myrland og Håvard B. Norgaard (vara).  

 
Ny spesialitetskomite vil da bestå av: 
Marit Catherine Orhagen (OUS) 

                          Ståle Buhagen (Bærum) 
Elisabeth Zetlitz (Stavanger) 
Tone Myrland (Skien) 
Morten Nyrud (LIS) (valgt av LIPS) 
 
Vara: 
Jørgen Utvoll (privat) 

                          Håvard B. Nordgaard (Trondheim) 
  LIPS vara Kristin Wathne Løkke 
 

 Resultat av forhåndsstemming: Valgkomiteens forslag støttes med 116 mot 9 stemmer.  
 
Øvrige foreslåtte kandidater var: Astrid Schielderup Berntsen, Martin Schou,  
Ole Arvid Østerud, Inger Karin Fuglesteg, Tone Myrland, Walid Al-Ani,  
Kristin Wathne Løkke, Stian Almeland, Christer Kubon, Ragnvald Brekke,  
Kim Vidar Rasdal 
 
Nina Oliver overtar for Marit Cathrine Orhagen som norsk representant i nordisk 
kurskomite. 

 
Sak 9/20 Kort informasjon om pågående prosesser relatert til vårt fagfelt 
 
 -Nytt fra spesialitetskomiteen v/Marit C. Orhagen 
                          Det er nytt at halvparten skal byttes ut etter 2 år. Det er ønskelig at man gjenvelges en 

gang. Alle avdelinger har søkt om lis. Hamar og Arendal har også søkt. Søknadene ligger 
fortsatt hos Legeforeningen. De fleste avdelinger har ikke laget opplegg for lis 2. Det er 4 
nordiske kurs hvert år. Det neste kurset er i Bergen i januar. Norge utdanner langt flere 
enn de andre nordiske landene. Sverige utdanner 5 spesialister i året, Norge utdanner 10 
og vi har 9-10 på hvert eneste kurs. Kommentar fra T. Sjøberg om det er mulig å gi flere 
plass på kurs siden det nå er virtuelle kurs. Hvis vi skal ha flere deltakere enn andre, så må 
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vi kanskje også holde flere kurs, og kursene har også litt grupperarbeid, så det er ikke 
nødvendigvis helt enkelt kommenterte M.C. Orhagen. 

 
-Nytt fra NBCG v/Kjersti Ausen på vegne av Christian Korvald 
NBCG har vedtatt et nytt handlingsprogram. Se veileder på hjemmeside. Spesielt er 
kapittelet om fett-transplantasjon revidert.  
 

 -Nytt fra Norsk Melanomgruppe v/Henrik L. Svendsen 
                          Henrik L. Svendsen var ikke til stede og hadde sendt informasjon som Lars Frich 
                          presenterte:  
                          Kirurgigruppen i Norsk Melanom Gruppe (NMG) forteller at det er en betydelig 
                          forbedring av overlevelsen til melanompasienter. Det er bakgrunnen for endringer i  
                          oppfølgningen som er kommet. Indikasjon for SNB er endret til pT2a (med mulighet for  
                          unntak ved pT1b) på bakgrunn av tall fra melanomregisteret. Det er viktig med  
                          innrapportering, og de kliniske meldeskjemaene er oppdatert. 
                          Det er viktig med norske tall. 
                          Adjuvant behandling kommer til å øke overlevelsen ytterligere de kommende år, men det 
                          er behandling med bivirkninger og det har i Norge allerede vært flere dødsfall og alvorlige 
                          bivirkninger av behandlingen selv om den tåles godt av de fleste. 
                          Det pågår studier som ser på om eksisjonsavstanden trygt kan gå ned til 1cm selv for de 
                          tykkeste melanom (MELMART II). 
                          NMG er gode til å implementere evidensbaserte endringer i handlingsprogrammet for  
                          melanom i Norge. 
                          Ved spørsmål/ innspill til handlingsprogrammet eller melanomregisteret er man 
                          velkommen til å kontakte Henrik Løvendahl Svendsen. 
 

-Non-melanom hudcancer – plastikkirurgisk arbeidsdokument vs nasjonal 
veileder v/Astrid S. Berntsen 
Astrid S. Berntsen forteller at har fått midler fra Kvalitetsfondet og at de snart er ferdig 
med et arbeidsutkast som vil sendes på høring til landets avdelinger. Dette er tenkt som et 
arbeidsdokumetn for plastikkirurgien, mens det fremdeles er behov for en tverrfaglig 
nasjonal veileder for non-melanom hudkreft . 
 

 -Forslag om moms på kosmetisk kirurgi v/Tormod Westvik 
                          Tormod Westvik orienterte om høringssvar fra NFEP og NFP (ligger på våre nettsider). 

Vi synes legeforeningens høringssvar er utilstrekkelig og at man muligens ikke har forstått 
implikasjonene av denne saken Alle som ikke er henvist til sykehus og ikke 

                          er gitt en rettighet må betale moms. Westvik skal fremlegge saken for politikerene i nytt 
møte om statsbudsjettet uken etter GF. 

 
   -Proteseregister/ALCL-registrering v/Lars Frich 

Helse Vest har fått ansvar for utarbeidelse av registre av medisinek implantater, dette vil 
også gjelde brystproteser. Imidlertid har vi ikke noen informasjon om eventuell fremdrift 
i denne saken. Registrering av ALCL er ReK-godkjent, men  vi blir hindret av 
formaliteter når det gjelder å dele data medutlandet. Kreftregisteret sier at de nå har 
registrert 8 pasienter i Norge. 

 
   -Kjønnsbekreftende behandling ved kjønnsinkongruens v/ Kim Tønset 
                            K. Tønset er ikke tilstede selv, men har opplyst at det er en mer liberal  
                            utredning på plass mht. hormonbehandling. OUS vil fortsette som før. 
                            Det er planlagt 2 nye regionale sentra i HSØ, men ingen er etablerte. 
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    -Lymfødem og lipødem – kirurgiske tilbud i Norge v/Kjersti Ausen 

Det ble utarbeidet anbefaling fra fagmiljøet om kirurgisk behandling ved lipødem som 
ble som ble levert helseforetakene/HOD primo 2020. 
Tilbakemeldingen fra HOD kom i mars til foretakene og anbefalte at man etablerer         
utprøvende behandling som en klinisk studie og man kan søke om finansiering til dette. 

                             Man bør ha en nasjonal gruppe som forfatter protokoll.  
  Både Helse Vest og Helse Midt har etterlyst avgjørelse fra helseforetakene i denne     
saken. 

                           
                            Alle foretakene bør være med i en arbeidsgruppe. Kirurgisk behandling av lymfeødem er  
                            overflyttet til ort. avd. OUS mtp. lymfeknute transfer og mikrokirurgi.  
                            Dette er en gruppe der man bør ha en nasjonal arbeidsgruppe på tvers av regionene.  
                            Forslag om å lage en rapport.  
 
   -Nytt fra LIPS v/Astrid S. Berntsen 

Ingen store aktuelle saker, mest arbeid første året med etablering av organisasjonen. 
LIPS GF har valgt styre for de to neste årene. Det nye styret består av: Malgorzata 
Gosciewska, Ane Bøyum Opheim, Hai Nguyen, Astrid Smedvig, Tarald Rekve, Magne 
Skovli. Grunnet møteformen konstituerer styret selv styreleder, nestleder og 
varamedlemmer. Etter initiativ fra LIPS fortsatt med arbeidet med arbeidsdokument for 
non-melanom hudcancere. Fortløpende diskusjoner rundt LIS2/LIS3 og dens 
utfordringer. Norefjellskurset ble også omgjort til et to-dageres Webinar i november. 

                             
    -Nytt fra Estetisk Forening v/Amin Kalaaji 
                            Det er jobbet mye med momssaken og NFEP setter pris på samarbeidet med 
                            moderforeningen. Det planlegges ISAPS seminar i Norge, det blir det første i Norden.  
                            Det nye styret består av Tormod Westvik, Christian Busch og Georg Panczel.  
 
    -Nytt fra internasjonale organisasjoner   

 EBOPRAS/UEMS    
      ICOPLAST    NPF har vært medlemmer i 2 år. De legger møtene sine til  
                                        allerede eksisterende møter/kongresser.                  
                                       ASPS 
                  ISAPS  
      SCAPLAS 
                                        Vi er medlemmer av alle disse 5. Kjersti informerte om webinar og ba om 
                                        tilbakemelding hvis noen kan tenke seg å ha noe innlegg i romjulen.  
                                        Vi har god oversikt på hjemmesiden om hvor man kan finne webinarer. 
 
    -Nytt fra avdelinger og klinikker  
                            H.C. Sylvester-Jensen fortalte at Bergen er i en oppbyggingsfase, de etablerer bl.a. eget 
                            bakvaktsskikt for brannskaden. De har første kandidat fra Telemark, 6mnd,  
                            til brannskadeavd. på Haukeland. Haukeland sender noen til OUS.  S. Almeland fortalte  
                            at det kommer en felles europeisk plan for brannskadehåndtering. 
 
 
Sak 10/20   Eventuelt- ingen saker innmeldt pr 3. oktober 2020 
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                            Christian Tiller kommenterte at det blir vanskelig med benkeforslag ved 
                            forhåndsstemming. Thomas Sjøberg uttrykte håp om fysisk møte i fremtiden. 
 

  
 
 


