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Årsrapport 2020 for Norsk Plastikkirurgisk Forening 
 
Styret i Norsk Plastikkirurgisk Forening i 2020 besto av: leder Kjersti Ausen, nestleder Lars Frich, 
kasserer Malgorzata Gosciewska, Hilde Bugge, og Astrid Scheldrup Berntsen. Vararepresentanter har vært 
Lavra Balto og Hai Quan Nguyen. Styret i LIPS (Leger i Plastikkirurgisk Spesialisering) har bestått av Ane 
Bøyum Opheim, Malgorzata Gosciewska, Hai Quan Nguyen, Magne Skovli, Tarald Rekve og Maria Mørk 
Sætre.   
 
Styremøter i NPKF ble i 2020 holdt delvis på Legenes Hus (2 møter) og delvis på Zoom (3 møter) pga 
Covid-epidemien. Året ble i stor grad preget av COVID-epidemien og denne bremset fremgang av en 
rekke saker. 
 
Økonomisk status: Styret har drevet med meget lave utgifter da det har vært lite behov for reise. 
Økonomien er sunn og 2020 har generert et betydelig overskudd pga lav aktivitet. Vi ønsker å prioritere 
faglig utvikling hos våre medlemmer og annonserer våre mulige støtteordninger for å ta Europeisk 
eksamen på våre hjemmesider 
 
Medlemsmassen var pr oktober 2020 på 217 medlemmer, herav 162 yrkesaktive spesialister, 29 LiS og 
26 pensjonerte medlemmer. 
 
Generalforsamling i 2020 ble avholdt på Zoom den 22. oktober 2020, og innkomne saker var stemt over 
pr forhåndsavstemming med innkomne stemmer fra 125 medlemmer.  
 
Valgkomiteen var på valg i 2020, og sittende valgkomite Thomas Sjøberg, Elisabeth Sætnan og Hans 
Christian Sylvester Jensen ble gjenvalgt for to nye år.  
 
Spesialitetskomiteen utnevnes av Sentralstyret i Legeforeningen men Fagmedisinsk Forening anbefaler 
kandidater. Man utnevnes for 4 år, men halve komiteen utnevnes hvert 2. år.  Erik Berg, Henrik 
Løvendahl Svendsen og Bjørn Erik Rosenberg (vara) gikk ut av komiteen i 2020; foreslåtte nye 
representanter var Elisabeth Zetlitz, Tone Myrland og Håvard B. Norgaard (vara). Sittende representanter 
Marit Catherine Orhagen, Ståle Buhagen og Jørgen Utvoll (vara) vil være på valg i 2022. LIPS-
representanter velges separat av LIPS og var Morgen Nyrud og Kristin Wathne Løkke (vara).  
Nina Oliver overtar etter Marit Catherine Orhagen som norsk representant i Nordisk Kurskomite.  
 
Representanter til Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG):  
Christian Korvald sitter som hovedrepresentant i arbeidsgruppen i NBCG med Marit Catherine Orhagen 
som vara. Solveig Nergård er andre plastikkirurgiske representant til NBCG 
 
Representanter i Norsk Melanomgruppe:  
Plastikkirurger i Norsk Melanomgruppe 2020 var Henrik Løvendahl Svendsen, Jarle Kjøsen, Håvard 
Nordgaard og Truls Ryder. 
 
Representant for NPKF til Fagrådet for Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte: 
Malgorzata Gosciewska og Lavra Balto (vara).  
 
Representanter til internasjonale organisasjoner:  
ASPS American Society of Plastic Surgery.  

Leder av NPKF er kontaktperson opp mot ASPS. 
EBOPRAS/UEMS European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic plastic Surgery:  

Jørgen Utvoll 
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ICOPLAST International Confederation of Plastic Surgery Societies:  
Leder i NPKF er kontaktperson opp mot ICOPLAST. 

ISAPS  International Society of Aesthetic Plastic Surgeons:  
Amin Kalaaji  

 
 

SAKER I 2020: 
 
Utarbeidelse av prioriteringsveileder for plastikkirurgiske pasienter under en pandemi 
NPKF utarbeidet i samarbeid med de andre fagmedisinske foreninger en prioritetsveileder til bruk ved 
stort press på helsevesenet som følge av en COVID-epidemi. Norsk Kirurgisk Forening utarbeidet også 
en veileder for håndtering av kirurgiske pasienter under en COVID-epidemi. 
 
Temanummer til Kirurgen 
NPKF hadde redaksjonsansvar for plastikkirurgisk temanummer i 2020. Artikkelen om rekonstruksjon av 
bukvegg fra Tromsø vant prisen for årets beste artikkel. 
 
Purring på helsemyndigheter og legeforening mht forsvarlig utøvelse av kosmetiske behandlinger 
Norsk Plastikkirurgisk Forening initierte høsten 2019 en prosess opp mot Helsedirektoratet hvor vi pekte 
svakheter i definisjoner og tolkning av Forskrift om tillatelse til å utføre kosmetiske kirurgiske inngrep samt 
Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. Saken ble satt på vent hos helsemyndighetene da COVID-
epidemien oppsto.  
 
Lymfødem og lipødem – kirurgiske tilbud i Norge 
Det ble utarbeidet anbefaling fra fagmiljøet om kirurgisk behandling ved lipødem som ble som ble levert  
helseforetakene/HOD februar 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.   
 
Kirurgisk behandling av lymfeødem med lymfeknute transfer og mikrokirurgi er pr 2020 overflyttet til ort. 
avd. Folkehelseinstituttet har pr 2020 en utredning av fettsuging som behandling av kronisk lymfødem. 
NPKF har presisert at fettsuging kun er en behandling for fettansamlinger forårsaket av kronisk 
lymfødem, og ikke en behandling for ødem i seg selv. Vi anbefaler imidlertid at slike fettansamlinger tilbys 
kirurgisk behandling i form av fettsuging. 
 
Forslag om moms på kosmetisk kirurgi  
Finansdepartementet sendte rett før sommerferien 2020 ut et forslag om å innføre moms på kosmetisk 
kirurgi, og høringsteksten definerte kosmetisk kirurgi som i praksis all privat kirurgi. Både NFPE og 
NPKF engasjerte seg i saken gjennom 2020 gjennom både skriftlige innspill, høringssvar samt møter med 
politikere. Aktuelle saksinnspill finnes via foreningens hjemmesider under 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-plastikkirurgisk-forening/fag/hoeringer/   
 
Proteseregister og ALCL-registrering i Norge 
Helse Vest har fått ansvar for utarbeidelse av registre for medisinske implantater, og dette vil også omfatte  
brystproteser. Man ble ikke orientert om noen fremdrift hos Helse Vest i 2020. NPKF har ved Lars Frich 
søkt om å kunne registrere ALCL-tilfeller i Norge. Tross REK-godkjenning er det praktiske hindre for å 
få ut den informasjon vi ønsker samt vanskelig å kunne dele data med utlandet. 
 
Kjønnsbekreftende behandling ved kjønnsinkongruens 
Helsemyndighetene ønsker lettere tilgang til kjønnsbekreftende behandling og endokrinologer praktiserer  
nå en mer liberal indikasjonsstilling for hormonbehandling. Kirurgisk sentralisert tilbud ved OUS 
fortsetter som før. Nye behandlingssentra er planlagt fra helsemyndighetenes side, men ikke etablert.  
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Brannskadebehandling i Norge 
Det nasjonale brannskadeavsnittet ved Haukeland har nå et eget vaktsjikt uavhengig av plastikkirurgisk 
avdeling på Haukeland. Stian Almeland har vært sentral i utarbeidelse av en felles europeisk 
beredskapsplan for brannskadehåndtering.  
 
Antall nyutdannede plastikkirurger 
Norske LiS har problemer med å få plass på nordiske kurs; Norge utdanner langt flere spesialister enn de 
andre nordiske landene. Sverige utdanner 5 spesialister i året, Norge utdanner 10, og vi opptar utfra 
befolkning en høy andel av plasser på nordiske kurs. Regulering av antall spesialister etter behov er ikke 
satt tilstrekkelig i system. 
 
Nytt handlingsprogram fra NBCG - Norsk Bryst Cancer Gruppe.  
Se handlingsprogrammet på https://nbcg.no/retningslinjer/. Særlig relevant for plastikkirurger er det 
reviderte kapittelet om fett-transplantasjon.  
 
Norsk Melanomgruppe forteller om betydelig bedring i overlevelse blant melanompasienter.  
Gruppen er aktiv i revisjon av handlingsprogrammet, se: 
https://www.norskmelanomgruppe.no/handlingsprogram 

                           
Non-melanom hudcancer – plastikkirurgisk arbeidsdokument vs nasjonal veileder 
NPKF har søkt og fått midler fra Kvalitetsfondet til arbeid med en veileder for non-melanom hudcancer.  
Astrid Scheldrup Berntsen og Henrik Løvendahl Svendsen har vært hovedansvarlige for dette arbeidet. Et 
arbeidsdokument for plastikkirurgien kan være et utgangspunkt for arbeid med en tverrfaglig nasjonal 
veileder for non-melanom hudkreft. 
 
 
30. september 2021 
 
Kjersti Ausen 
Leder Norsk Plastikkirurgisk Forening 


