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1  

 

 

 

 

 

 

Godkjenning av innkallelse og dagsorden 

 

Godkjent uten innsigelser 

 

 

2 Valg av møteleder 

 

Rasmus Thorkildsen valgt til møteleder 

 

3 Årsberetning 2019-2020 

 

Leder Line Lid presenterte årsberetning 

 

Kommentar: ikke trykket i NOF men lå på websiden og ble sendt til 

medlemmene på mail. 

 

4 Regnskap 2019-2020 

 

Kasserer Cecilie Lind presenterte regnskapet 

 

Regnskapet godkjennes 

 

5 Eventuelt: Skal NFFH støtte utgivelse av Håndkirugiboka med 100 000 kr 

 

Sak under eventuelt må stemmes over før budsjettet kan godkjennes. 

 

Det stemmes over hvorvidt Norsk forening for Håndkirurgi skal støtte 

trykking av Håndkirurgiboka med 100 000 kr  for at den skal kunne bli gitt ut. 

 

 

Forslaget ble enstemmig godkjent    
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6 Budsjett 

 

Kasserer Cecilie Lind presenterer budsjettet.  

 

Budsjettet ble godkjent 

 

7 Medlemsliste og kontingent 

82 medlemmer 

7 Æresmedlem 

12 Pensjonister 

 

Kontingent på kr 500 vil bli krevd inn i januar. 

 

Vipps vil bli en alternativ innbetalingsløsning for å gjøre 

kontingentinnkrevingen lettere.  

8 Web siden 

Web ansvarlig Katrin Valen Ek informere om status på web siden. 

 

Vi har fortsatt ikke tilgang til å redigere hjemmesiden selv, etter at 

legeforeningen sentralt har gjort om på nettsystemet sitt. Fremdelses usikkert 

når det blir endringer på dette.  

 

Ønskelig å forbedre siden. Aktuelle kurs og kongresser skal ligge på siden. 

Samt informasjon om Hånkirurgi diplomet, FESSH eksamen og FESSH 

Academy 

 

Informasjon om stipender og legater skal også publiseres på siden  

7 Vintermøte 2020 

 

Avholdt på Ilsetra i Januar 2020.  

Sykehuset i Østfold ansvarlig. Istvan Zoltan Rigo kursansvarlig 

Tema: Komplikasjoner i håndkirurgi 

Paco del Pinal fra Madrid gjesteforeleser 

 

Jan-Ragnar Haugstvedt presenterer referatet fra Vintermøtet 2020 på Ilsetra 

8 Vintermøte 2021 

 

Avlyst pga Covid 19 situasjonen.  

9 Vintermøte 2022 

 

Arrangeres av Rikshospitalet . Vil bli avholdt 28-30 januar 2022 

Tema: Nerveskader 

 

10 Høstmøtesymposiet 2022 

 

Arrangeres av Haukeland Sykehus 

Tema. Frakturer i hånd 
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11 Diplom i Håndkirurgi 

 

Johanne Korslund og Tore Johannes Slørdal mottok Diplomet i Håndkirurgi 

12 Stipender og legater 

 

Ingen søkere til Inger Schulstad minnestipend i 2020 

Ingen søkere til reisestipend i 2020 

Endre Søreide fikk reisestipend i 2019. Pga av Covid- 19 innvilget 1 års 

utsettelse 

13 Forslag til Æresmedlem 

 

Jan- Ragnar Haugstvedt ble utnevnt til æresmedlem av styret i henhold til 

forslag . Se vedlegg. 

14 Eventuelt: 

Kommet forespørsel om støtte til trykking av Håndkirurgiboka med 100 000 

kr for å få den utgitt. Viser til punkt 5.  

 

Academy 

4 søkere til de fire subsidierte plassene. Alle fire er gode kanditater og i 

målgruppen for kurset. 

Emilie Knauer- HUS 

Leonid Tsoglin-HUS 

Sandra Kvål Salberg-St Olav 

Erik Engebretsen Ahus 

 

Symposiet, beste frie foredrag 

Asgeir Amundsen- Revisjon smertefull ulnahodeprotese til semi- constrained 

DRUJ artroplastikk 

 

Styrets innstilling, ingen motsigelser.  

Asgeir går videre til NOF`s kåring av beste frie foredrag.  

 

IFSSH 

Diskusjon på IFSSH council møte hvorvidt kongressen skulle arrangeres hvert 

2. eller 3. år. For øyeblikket er det hvert 3. år og London 2022 er neste. 

Ønskelig at representantene skulle få innspill fra egne foreninger før man tok 

stilling til eventuelle endringer.  

Styrets forslag er hvert 3. år. Begrunnet i at vi har en velfungerende FESSH 

kongress og at hyppigere intervaller av IFSSH kongresser vil være vanskelig å 

få reise til 

 

Ingen innsigelser på styrets forslag om hvert 3. år 

Enstemmig vedtatt 
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Vedlegg: 

 

Styret har mottatt ett forslag til æresmedlemskap i foreningen. 

Jeg tillater meg å lese opp deler av begrunnelsen: 

Kandidaten ble:  -     cand med UiO 1980 

- Spesialist i gen.kir i 1989 
-                   Ort. kir 1991 
- Svensk spesialist i håndkir 1996 
- Norsk diplom i håndkirurgi i 1999 
- PhD 2008 

Han har vist en imponerende aktivitet på mange plan innenfor 
håndkirurgien, både klinisk, foreningsmessig og organisatorisk.  

Han har over mange år arbeidet med avansert håndkirurgi ved 
Rikshospitalet, blant annet kongenital håndkirurgi og distale 
radioulnare ledd, samt gått i replantasjonsvakten der. Han er en 
foregangsmann her til lands bla hva gjelder artroskopisk håndkirurgi.  

Han har nådd iøynefallende langt internasjonalt. Under fellowshipet 
ved Mayo-klinikken la han grunnlaget for sin doktorgrad og har senere 
fulgt opp med ytterligere publikasjoner. I kjølvannet av sin akademiske 
innsats har han blitt en anerkjent foreleser, ikke bare nasjonalt, men 
også internasjonalt.  

Han har også innehatt mange styreverv og lederskap og har utviklet et 
stort nettverk. Han var sittet i styret i Norsk forening for Håndkirurgi 
2008-2019, hvorav de siste 4 årene som leder. Han var styremedlem i 
SSSH 2006-2011, hvorav som president i de siste 3 årene. Han har 
sittet i Education Committee i IFSSH 1998-2006 og vært scandinavisk 
og etter hvert norsk delegat i samme forening 2008-19. Han har vært 
Vice Secretary General i EWAS 2011-2013 og Secretary Genera 2013-
2019. I tillegg har han vært Chairman of Teaching Committee i 
International Wrist Arthroscopy Society (IWAS) fra 2019.  

Han har også vært aktiv som reviewer, bl.a som medlem av Editorial 
Board for The Journal of Hand Surgery [B/E] 2006-2010 og Journal of 
Wrist Surgery 2012-2014. 

Fra 2011 har han som seksjonsansvarlig overlege for håndkirurgen i 
Moss bygd opp en solid håndkirurgisk avdeling, som mange 
innenlands har søkt til for deres kompetanse. Han har evnet å samle 
og bygge opp flinke kirurger, men også bidratt til at også disse har fått 
tatt del i hans nettverk.  
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Kandidaten er selvsagt Jan-Ragnar Haugstvedt, og det er ingen tvil om 
at han er æresmedlemskapet verdig. Det er en stor ære for styret å få 
utnevne Jan-Ragnar Haugstvedt som æresmedlem av Norsk forening 
for håndkirurgi! 

I år får vi dessverre kun sendt diplomet per mail, men du skal få et i 
glass og ramme etter hvert. Blomster blir i alle fall levert i løpet av 
kvelden. Gratulerer Jan-Ragnar! 

 

 
 


