
Årsrapport Norsk Plastikkirurgisk Forening 2016 
  
  
I 2016 fikk foreningen et nytt styre valgt på generalforsamlingen avholdt oktober 2015. Styret 
har bestått av kasserer Stian Almeland, styremedlemmene Thomas Sjøberg og Hilde B 
Bjærke, nestleder Kjersti Ausen og leder Christian Tiller. 
  
Leder i foreningen har vært styremedlem i Norsk kirurgisk forening og Nordisk 
plastikkirurgisk forening. Styremedlem Thomas Sjøberg gikk av som leder i Nordisk 
Plastikkirurgisk forening. 
  
Valgkomite har bestått av Kim Tønseth, Helge Einar Roald og Pål Krøger 
  
Internasjonale foreninger hadde følgende Norske kontaktpersoner:  
EBOPRAS/UEMS: Jørgen Utvoll 
ISPRES: Michael Schneider 
EURAPS: Kjartan Arctander 
ISAPS : Frode Amland 
EQUAM: Hans Petter Gullestad 
  
Foreningen hadde per oktober 2016 216 registrerte medlemmer. 
  
Styremøter ble avholdt i januar, juni, august og oktober. Sistnevnte i forbindelse med 
høstmøtet og møtet i juni i forbindelse med det nordiske møtet. 
  
Angående økonomi så vises til separat rapport.  
  
Av spesielle saker dette året har styret i 2016 samarbeidet med spesialistkomiteen angående 
nye spesialistregler som skal implementeres i 2017. Styret har utarbeidet nye statutter for 
NPKF som ble vedtatt på generalforsamlingen.Styret startet i 2016 arbeidet med å styrke 
plastikkirurgisk tilstedeværelse i NBCG   
 
Vi har videreført endringen av høstmøtet med en utvidelse på onsdager fra kl 12 i samarbeid 
med mammakirurgene. Arrangementet ble godt besøkt også i 2016 og vi ønsker å fortsette å 
arrangere felles seminar. Høstmøtet 2016 hadde godt med frie foredrag og vitner om et aktivt 
plastikkirurgisk miljø. Vi har også videreført tradisjonen med en æresforelesning på torsdag i 
høstmøteuken før generalforsamlingen. I 2016 var æren tildelt dr Hallvard Vindenes fra 
Haukeland Universitetssykehus. Fredagen ble det i foreningens regi arrangert et symposium 
med temaene transseksualisme og estetisk intimkirurgi. Dette ble sett med styrets øyne en stor 
suksess med godt faglig innhold og mange besøkende.  
 
Det ble ikke arrangert noen andre møter i foreningens regi, men styret var på plass under det 
felles nordiske møtet avholdt i Uppsala i juni.   
  
Det er blitt arbeidet videre med hjemmesiden og det har vært lagt ut referat fra styremøter, 
generalforsamlinger og retningslinjer fra de siste årene. 
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