Ny internasjonal plastikkirurgisk organisasjon under oppbygging
IPRAS ( International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) har
siden mange år vært den største, verdensomspennende plastikkirurgiske organisasjonen.
ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) og andre større
regionale foreninger er organisert under IPRAS, som paraplyorganisasjon.
Det har i seneste år vært nokså turbulente tilstander i IPRAS, som har fått kritikk for å være
toppstyrt og udemokratisk. Man har i tillegg kritisert en ugjennomsiktlig økonomisk styring.
Ønske om økt åpenhet og en forklaring på seneste års rot i økonomi og styring har ikke blitt
etterkommet.
Som følge av dette og utilfredshet med hvordan den seneste IPRAS kongressen i Chile ble
organisert har man nå på amerikansk initiativ begynnt å arbeide for å bygge opp en ny
verdensorganisasjon som alternativ til IPRAS.
Alle de store landene og flere mindre har meldt sig ut av IPRAS og er enige om at man må
danne en ny organsisasjon. Da det i tillegg har vært svært lite aktivitet i IPRAS seneste år ser
det ut for at IPRAS har gått i stå. Man planlegger å organisere neste IPRAS kongress i 2016,
men det er vel per i dag uvisst om dette er gjennomførbart.
De nordiske plastikkirurgiske foreningene har så langt ikke tatt aktiv del i oppbyggingen av
den nye organisasjonen, men både finsk og dansk forening har vært representert ved et
informasjonsmøte i Brugge, arrangert i juni 2015. Det skal også arrangeres et, sannsynligvis,
konstitusjonerende møte i Boston i november. Det legges opp til at den nye organisasjonen i
større grad enn hittil vil legge vekt på lokale/nasjonale møter og at de store (og dyre)
internasjonale kongressene arrangeres mere sjelden. Dessuten forventes en tydeligere
organisatorisk struktur, med to lag; ett for nasjonale representanter og et for styret, der leder
kan sitte en begrenset tidsperiode. Alt for å unngå litt av de problemene som nå har rammet
ISPRAS. De regionale underorganisasjonen ( ESPRAS etc) har fungert bedre og kommer etter
alt skjønn ikke å forandres.
Ytterligere informasjon om struktur og agenda i den nye organisasjonen blir tilgjengelig etter
møtet i Boston.
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