
Norsk Håndkirurgisk Forening  

  

Generalforsamling Protokoll       
  
  

 

MØTE DATO  TID  STED  REFERENT    REFERAT 
DATO  

26.10.22  1645 -

1800  

Raddison Blu Plaza Hotel   
  
  

Preben Olsson 

Dovland  

 01.11.22  

  

  

  

  

Post  Tekst  

1   
  
  
  
  
  
  

Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Godkjent  
  
  

2  Valg av møteleder  
Cecilie Lind valgt til møteleder  
  

3  Årsberetning 2020-2021  
Leder Rasmus Dehli Thorkildsen presenterte årsberetning. Denne ble 

godkjent uten kommentarer.  
  

Leiv Hove ble presentert som «Pioner of Handsurgery» ved FESSH/IFSSH 

i London 2022. Han ble gratulert in absentia. 
 

4  Regnskap og budsjett  
Kasserer Preben Olsson Dovland presenterte regnskapet og budsjett  
  

Begge deler ble godkjent uten kommentarer  
  

5  Medlemsliste og kontingent  
Foreningen har 86 medlemmer, hvorav 65 er yrkesaktive innen plastisk og 

ortopedisk kirurgi. Vi har 23 pensjonister og eller æresmedlemmer.  
  
Kontingent på kr 500 vil bli krevd inn i januar. Vipps er mulig 

betalingsløsning.  
  
  



6  Web siden:  
Web-ansvarlig Katrin Valen Ek informerer om status på web-siden 

«handkirurgi.no» og viser hvordan en finner frem til siden og de ulike kurs, 

konferanser og øvrig info som er lagt ut. Opplysningene om hvordan få Diplom i 

Håndkirurgi var falt ut, men er nå tilbake men skal legges til ytterligere info. Vi 

ber om tilbakemeldinger om hva som er ønsket lagt ut på hjemmesiden og det 

foreslås info og link til hvordan en får tak i håndboka og hvordan en kan bli 

medlem, samt kontaktinformasjon til Valgkomiteen 

  
   

Ønskelig å forbedre siden slik at den kontinuerlig er oppdatert og at viktig og 

nyttig informasjon ligger der. Vi vil jobbe for en bedre web side.    
  

7  Vintermøte 2023 
OUS Rikshospitalet hadde i utgangspunktet ansvaret for møtet i 2021. På 

grunn av Covid 19 og smittesituasjonen ble dette møtet utsatt to ganger. Det 

vil  bli avholdt 27.-29. januar 2023. Tema blir «Nervekirurgi».  

8  Vintermøte 2023 
Arrangeres av Rikshospitalet . Vil bli avholdt 27.-29. januar 2023 

Tema: Nerveskader  
  

Gjesteforelesere:   
Tom Quick; overlege ved Royal National Orthopaedic Hospital som 

spesialiserer seg i behandling av perifere nerveskader. Forfatter av 

nervekapitelet i siste utgave av Greens   
Inge-Petter Kleggetveit; Ovelege, PhD ved seksjon for klinisk 

nevrofysiologi i OUS.   
  
Program foreligger: 
  

Foreløpig program:    
Undersøkelse og håndtering av nerveskader  
Behandlingsmuligheter ved sent oppdagede skader  
Iatrogene nerveskader  

Inneklemmingssyndromer   
Hvilken rolle spiller nevrofysiologi- etter skader, ved 

inneklemmingssyndromer?  
Nervetransposisjoner  

Sekundære rekonstruksjoner etter skade  
Resultater etter nervekirurgi  
Fremtiden for perifer nervekirurgi, hvilke utviklinger kan man se for seg.  
  
  

  
  

9  Vintermøte 2024 
St Olav er ansvarlig for vintermøte 2024  

Forslag til tema (i 2022): Bruddsekveler. Det temaet var belsyst sist i 2015. 

Forslag til mindre tilleggstemaer var Senkomplikasjoner til fingerskader som 

Butoniers deformitet og Svanehalsdeformitet eksempelvis.  

http://handkirurgi.no/


10  Høstmøtesymposiet 2023 
Arrangeres av UNN.  Det ble bedt om forslag til tema. Håndrotskader? Det 

blir sendt ut mail med liste over tidligere arrangører. 

 
Kontoradresse:  Postadresse:  E-mail:  Telefon:  Telefaks:  Organisasjons nr.:  
    

  
11  Diplom i Håndkirurgi  

Jon Fredrik Stuestøl – sykehuset Vestfold, og Arvid Asmervik Eriksen SUS. 

12  Stipender og legater  
Det var ingen søkere til Inger Schulstad minnestipend i 2022. 
  

Ingen søkere til reisestipend i 2022  
  

13  Valg  
Ingen var på valg 2022. 

14  Forslag til Æresmedlem  
Ingen nye Æresmedlemmer i 2022 

15  Eventuelt:  
  

Academy (Basic)2022 
FESSH Academy 2022 ble arrangert i Budapest. 4 kandidater fra Norge 

hadde fått de subsidierte plassene.   

Ingun Skaugrud – Vestre viken 

Tone Myrland – Sykehuset Telemark 

Sandra Salberg - St Olav  
Kristin Wennesland – OUS 
 

Academy (advanced) 2022 
Vi fikk en subsidiert plass på FESSH Academy 2022 i Budapest. Øyvind 

Håberg vant trekningen blant 3 søkere. 

 

Valgprosess: 

Styret tok opp spørsmålet om endring i valgprosessen av styremedlemmer. 

Styrets innstilling om å beholde valgprosessen slik den er i dag ble godkjent. 

Det ble understreket at man kan melde seg som kandidat til senest avgått 

styreleder. 

  

  



  

Rasmus Dehli Thorkildsen        Katrin Valen Ek                       Cecilie Lind  

 

Preben Olsson Dovland 
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