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Elisabeth Sætnan, Erling Bjordal, Jarle Kjøsen,. Vararepresentanter;  Kim Tønseth, Marit Nordskar 

 

Valgkomite: Sverre Harbo, Bjørn Hokland. 
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Representant i EQUAM;  

 

Styremedlemmer i Norsk forening for Estetisk kirurg; Frode Samdal, Eystein Hauge, Mette Haga 

 

 

Foreningen har per 1/9 2010 153 registrerte medlemmer. 

 

 

STYRETS ARBEID: 

 

Det har vært avholdt 3 ordinarie styremøter siste året. Et av disse under Nordisk plastikkirurgisk forenings 23. 

kongress i Reykjavik, Island, der hele styret unntatt Elisabeth Sætnan var representert.  

Leder i foreningen representerer NPKF i Norsk kirurgisk forening. 

 

 

Prioriterte saker:  

 

Styret har etter beste evne svart på høringer fra legeforeningen, departementet og Staten helsetilsyn. Det for 

NPKF mest interessante har vært sentralstyret i Legeforeningen sitt vedtak fra 11/11 2008 om at LIS stillinger i 

utgangspunktet skal være faste, med mulighet for midlertidige stillinger for gruppe 1 tjeneste. Med bakgrunn i 

dette har Legeforeningen sentralt arbeidet med å utvikle modeller for hvordan faste stillinger kan innføres. Styret 

har svart på en høring i samarbeid med spesialitetskomiteen vedrørende konsekvensene av å innføre de 

forskjellige modellene. Det ligger an til at en bevarer det nåværende systemet medgruppe1/gruppe 2 sykehus 

foreløpig, men at en i større grad må sørge for at gruppe 1stillinger er tilgjengelig for LIS fra andre sykehus. 

Noen endelig avklaring på dette er enda ikke foretatt.  

 

Hjemmesiden til NPKF har vært uforandret i de seneste år. Fra presseansvarlig på Legeforeningen vet vi at det 

jevnlig spørres etter objektiv informasjon vedrørende plastikkirurgiske inngrepp, ikke minst fra massemedia.  

Styret har diskutert muligheten for å øke innholdet i hjemmesiden til å bli en mer generell informasjonskilde om 

plastikkirurgi i Norge, men har foreløpig ikke funnet mulighet å arbeide videre med dette. En hjemmeside av den 

karakterer vil kreve relativt mye arbeid med konstruksjon og vedlikehold og vi har så langt ingen aktuelle 

redaktører. Leder ønsker dog å bruke hjemmesiden mer aktivt som en formidlingskanal innad i foreningen.  

 

Det er startet opp et arbeid for å etablere klarere grensedraging mellom arbeidsoppgavene innenfor maxillofacial 

kirurgi, øre-nese-hals kirurgi og plastikkirurgi på initiativ fra Legeforeningen. Dette på bakgrunn av at Norsk 

forening for maxillofacial kirurgi (igjen) har fremmet forslag om å endre navn på spesialiteten Kjevekirurgi og 

munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi. Oppnevnte representanter fra plastikkirurgisk forening i denne 

arbeidsgruppen er Hans Christian Sylvester Jensen fra Haukeland Universitetssykehus. Saken har også vært 

drøftet med leder for Norsk forening for Estetisk kirurgi. Styret har uttrykt bekymring for at enkelte kirurgiske 

inngrepp som tradisjonelt har vært utført av plastikkirurger, nå kan komme å utføres av kirurger utenfor vår 

spesialistkompetanse. Særlig dersom navneendringen fører til at folk flest oppfatter kjevekirurger til å ha en mer 



generell ansiktskirurgisk kompetanse. Slik utdannelsen i Kjevekirurgi og munnhulesykdommer i dag er utformet, 

er det lite som forsvarer en slik benevnelse på spesialiteten. Hvorvidt Kjeve- og ansiktskirurgen automatisk skal 

ha en utvidet rett til å utføre alle typer kosmetiske inngrep i ansiktsregionen vil umiddelbart bli et naturlig 

spørsmål. Styret støtter derfor ikke Norsk forening for maxillofacial kirurgi sitt ønske om navneforandring.  

 

 

NORDISK PLASTIKKIRURGISK KONFERANSE 2010: 

 

Denne er blitt omtalt i ett innlegg ved leder i Kirurgen. Det var god norsk representasjon som besøkende og også 

ett antall forelesere, selv om vi kunne ha vært flere! Leder for NPKF ble ved styremøte i Nordisk forening 

innvalgt som representant  for NPKF i Nordisk plastikkirurgisk forenings sitt styre.  

 

 

TIDSSKRIFTET KIRURGEN: 

 

Det har jevnlig vært innlegg i tidsskriftet Kirurgen fra medlemmer i NPKF. Det er etter styrevedtak i Norsk 

kirurgisk forening vært økt fokus på å få inn saker også fra vår forening og medlemmene oppfordres til å sende 

inn bidrag. I løpet av høsten 2011 vil det med stor sannsynlighet komme ett temanummer om plastikkirurgi der 

vi i NPKF forventes å være største bidragsyter.  

 

 

REFUSJON OG DRG: 

 

På initiativ ved dr Begic har lederne for de plastikkirurgiske avdelingene i Norge sendt ett brev til Helse og 

Omsorgsdepartementet vedrørende lav refusjon for inngrepp med mikrokirurgisk rekonstruksjon av bryst. I 

sammenligning med øvrige land i Norden ligger Norge dårligst an. Dette har resultert i dårligere kapasitet for 

denne type operasjoner ved offentlige sykehus, og ventelistene har derfor økt markant. Situasjonen har vært 

belyst ved innlegg i pressen i løpet av 2010 (Dagens Medisin og Kirurgen). Vi har foreløpig ikke fått noen 

respons på dette brevet.  

 

 

STIPENDER: 

 

Stipendmottakere i fjor var;  Bains, R (Mesic H og Kirkebøen KA) med en presentasjon om effekten av 

lappdesign på perifer microsirkulasjon i perforatoelapper og Busch, C (Geisler J, Lillehøy J, Lønning P) med et 

arbeid om malignt melaonom med titelen; MGMT uttrykning predikerer terapiresistens og overlevelse mens p16 

INKA predikerer overlevelse hos pasienter med avansert melanom behandlet med DTIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


