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Årsrapport 2017 for Norsk Plastikkirurgisk Forening 
 
 
Styret i Norsk Plastikkirurgisk Forening i 2017 besto av: leder Christian Tiller, nestleder Kjersti Ausen, 
Kasserer Stian K. Almeland, Hilde Brunvold Bjærke og Thomas Sjøberg. Vararepresentanter har vært 
Tormod Westvik og Kim Vidar Rasdal. 
 
Ved valg på generalforasamlingen oktober 2017 gikk Christian Tiller, Hilde Brunvold Bjærke og Thomas 
Sjøberg ut av styret. Kjersti Ausen ble valgt som ny som leder fra 2018. Stian K. Almeland fortsetter i 
styret, mens nye medlemmer blir Tormod Westvik, Hilde Bugge og Lars Frich. Vararepresentanter blir 
Lavra Lund Balto og Kim Vidar Rasdal.  
 
Valgkomiteen besto i 2017 av Helge Roald, Kim Tønset og Pål Krøger. 
Valgkomiteen vil være på valg på generalforsamling 2018. 
 
Spesialitetskomiteen skulle vært på valg i 2017 men for å sikre kontinuitet i arbeidet med nye 
spesialistregler ble spesialitetskomiteens sittende periode forlenget med et år. Leder i Spesialitetskomiteen 
har vært Jørgen Utvoll, øvrige styremedlemmer innstilt av NPKF har vært Marit Catherine Orhagen, 
Erling Bjordal og Gudjon Gunnarson. Vararepresentanter har vært Bjørn Erik Rosenberg og Katrin 
Sneve. LiS-representant med personlig vara har i 2017 vært Astrid Scheldrup Berntsen/Åshild Berentxen. 
Spesialitetskomiteen vil være på valg i 2018.  
 
Representanter til Norsk Breast Cancer Group (NBCG): Christian Korvald velges på 
generalforsamling 2017 som hovedrepresentant for plastikkirurgi i NBCG.  Nyyopprettet arbeidsgruppe 
for rekonstruktiv kirurgi i NBCG skal bestå av to plastikkirurger, to endokrinkirurger samt onkolog. 
Hovedrepresentant er i arbeidsgruppen, Marit Cathrine Orhagen velges som vararepresentant for denne 
posisjonen. Som andre representant til arbeidsgruppen velges Bjørn Tore Haga, med vara Solveig 
Nergård. 
 
Representater til internasjonale organisasjoner:  
EBOPRAS/UEMS- European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic plastic Surgery: Jørgen 
Utvoll  
ICOPLAST – International Confederation of Plastic Surgery Societies: NPKF har sammen med de 
andre skandinaviske landene valgt å slutte seg til det nyetablerte ICOPLAST som internasjonalt forbund. 
Leder i NPKF er kontaktperson opp mot ICOPLAST. 
ISAPS –International Society of Aesthetic Plastic Surgeons: Amin Kalaaji  
 
Medlemsmassen var pr oktober 2017 på 213 medlemmer. 
 
 
Styremøter i NPKF ble avholdt på Legenes Hus i mai og august, samt i forbindelse med høstmøtet 
oktober 2017  
 
Saker som har vært behandlet i 2017: 
-Økonomisk status presenteres i egen rapport ved kasserer. Man har i 2017 skiftet til betydeligere billigere 
revisor, og øvrige økonomiske grep har gjort at økonomien er sunn og i balanse.  
 
-Styret har samarbeidet med Spesialitetskomiteen mht nye spesialitetsregler. Arbeidet er pågående pr 
31.12.2017. Styret har stilt seg bak en meget godt utarbeidet læringsmåloversikt og prosedyreliste 
utarbeidet av Spesialitetskomiteen. 
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- NPKF kontinuerer sitt kollektive medlemskap i EBOPRAS og har innført mulighet for økonomisk 
støtte til å avlegge europeisk eksamen. Retningslinjer for dette er publisert på våre hjemmesider. 
 
- Foreningen fått en reaksjon fra Rådet for Legeetikk grunnet tilsynelatende kobling mellom kommersiell 
nettside og Norsk Dorening for Estetisk Plastikkirurgi. Styrene i NPKF og NFEP har arbeidet for å 
hindre at Norsk Plastikkirurgisk Forening og Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi linkes opp mot 
kommersielle sider på internett. 
 
-Høstmøtet 2017 ble avviklet med halvdags onsdagsseminar i samarbeid med mamma/endokrinkirurgene, 
på torsdagen frie foredrag og æresforelesning ved Hans Petter Gullestad. Fredag og lørdag sto NFEP for 
det andre Norwegian-American Aestethic Surgery Meeting med et stort internasjonalt Faculty. NPKF 
stiller med en underskuddsgaranti for dette arrangementet. 
 
-Det arbeides for å utarbeide norske og europeiske beredskapsplaner ved større brannskader. «Suggested 
medical guidelines for a union mass burn casualty disaster response mechanism” er under utarbeidelse av 
European Burns Association Mass Burn Casualty Disaster Working Group.  Stian Almeland leder denne 
arbeidsgruppen.  
 
-Nordisk møte i 2020 på Island utvides til å bli et midt-atlantisk møte i samarbeid med bl.a den britiske og 
amerikanske plastikkirurgiske foreningen. Styret ved Kjersti Ausen og Tormod Westvik har vært med i 
arbeidsgruppen for dette møtet.  
 
-Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi har utarbeidet retningslinjer for utøvelse av intimkirurgi. Disse 
finnes på deres hjemmeside www nfep.no 
 
-Retningslinjer for utredning og behandling av anaplastic large cell lymphoma (ALCL) er utarbeidet og 
skal publiseres på våre nettsider. 
 
-Det ble ikke avviklet noe vårmøte i 2017. Det har de siste år vært lite deltakelse på vårmøte og følgelig 
vanskelige økonomiske rammer. Styret har valgt å avvente arrangement av vårmøte og heller beholde et 
utvidet høstmøte. Generalforsamlingen gav styret fullmakt til å bestemme hvorvidt vårmøte skal 
arrangeres. 
 
22. september 2018 
 
Kjersti Ausen 
Leder Norsk Plastikkirurgisk Forening 
 
 


