
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NORSK 
FORENING FOR HÅNDKIRURGI (NFFH) 2018-09-22 
 
Sted: New Munch; Oslo Plaza Hotell 
Tid: Onsdag 22.10.2018 kl 17.30-18.30 
 
1.   Åpning og velkommen: av Jan Ragnar Haugstvedt.  
2.   Valg av ordstyrer: Haugstvedt foreslås og velges ved 

akklamasjon.  
3.   Godkjenning av innkalling: Innkallingen godkjennes. 
4.   Årsberetning 2018: Ingen innsigelser på denne. 
5.   Regnskap 2017-2018: Redegjøres av Katrin Valen Ek, ingen 

innsigelser. Det er 17.983,- i underskudd. 
6.   Budsjett 2018-2019: Redegjøres av Valen Ek og det åpnes for 

diskusjon. Høstmøtet vil i 2018 antakelig gi 19.400,- i 
overskudd. Pris til beste foredrag til LIS er satt til 0,- mye pga 
svært få LIS som holder foredrag. Vi er blitt 60 medlemmer, 
ikke alle har betalt, men kan bli 30.000,- i inntekter. Neste år 
blir det dobbel utbetaling av reisestipend pga en forskjøvet 
søknad, men ingen utbetaling fra I.Schulstad i år da styret 
ønsker det ikke skal gis to ganger til samme søker og at det 
helst skal gå til LIS under utdanning i håndkirurgi da vi forstår 
retningslinjene dithen. Håndboka blir trolig ikke ferdig til å 
kunne gi inntekter i 2018-19 og dermed støtter vi heller ikke 
kursmiddag under håndkurset. Dette vil kunne gi 16850,- i 
overskudd. Øvrige forslag til inntjening er forlengelse av 
vintermøtet, men det har vi funnet vanskelig i praksis. Ellers 
foreslås det et ettdags vårmøte med sponsorer, men det er 
ikke stemning for dette i forsamlingen. 

7. Håndregister. Katrin Valen Ek nevner raskt at finansieringen av 
registeret avventes da det er departementet som skal overta 
styringen med de nasjonale registre. 

8. Obligatorisk utdanningskurs i håndkirurgi. Mona Winge 
redegjør. Reg.ut. Vest ønsker fortsatt kurs i Ålesund da kurset 
der i september var en suksess og de skal sette opp et 



ekstrakurs i januar i Ålesund for de mange som ikke fikk plass 
på kurset i september. Reg.ut.vest ønsker at kurset fortsette 
etter samme oppsett. Planen er å videre ha ett kurs årlig i 
Ålesund. Vi vet ikke hva de andre helseregionene ønsker. 
Mona Nystedt sier en ønsker å fortsette uforandret med 
nasjonale kurs. Reg.ut.vest har ansvar for de kirurgiske 
spesialitetene. På et møte med spesialistkomiteen og styret i 
NOF er det sagt at det skal finnes en ordning på sikt angående 
kurskomitéer. Jan Ragnar sier vi venter på det nye direktivet. 

9. Medlemskontingenten holdes uendret på kr 500,-. 
10. Web-siden: Rasmus orienterer. Vi vil oppdatere medlemslisten 

som ligger ute på siden og legge til en kollonne for om en har 
hånddiplom eller FESSH-eksamen. Vi vil gjøre det lettere å 
finne informasjon om stipend/legater, samt hånddiplomet. 

11. Hand Trauma Comittee: intet nytt fra komitéen i år. 
12. Vintermøtet 2018: Strandenes redegjør da det var 

Bergensmiljøet som hadde ansvar for møtet. David Littmann 
var gjesteforeleser om Lunatummalaci og litt annet, ellers var 
brannskader tema. Det har aldri før vært så mange deltakere, 
for første gang hadde vi booket hele Ilsetra. 

13. Vintermøtet 2019: Jon Williksen orienterer:  Grey Giddins 
kommer, temaene vil være frakturer og assosierte skader i 
hånd, håndledd og albue, med SL-skader med eller uten distal 
radiusfraktur, DRUJ-leddsskader. Fredag vil være radius, lørdag 
formiddag håndfrakturer, ettermiddag albue og kasuistikker, 
Søndag litt forskjellige temaer som scaphoidfraktur, NPE, Grey 
Giddins forteller om egne feil og komplikasjoner. Hafjell har 
fått ny stolheis helt til toppen.  

14. Vintermøtet 2020: Arrangør Østfold. Vi vil få til en fast 
rotasjonsordning på hvem som arrangerer vintermøtet og 
høstmøtesymposiet. Det kommer ikke opp noen forslag til 
tema. Høstmøtesymposiet 2019: arrangør blir mulig 
Trondheim. Forslag til tema: Sener foreslås men hatt dette 
relativt nylig, Tumor et annet forslag. 



15. Diplom i håndkirurgi: Magne Røkkum redegjør. Reglene er like 
som før. Preben Dovland, Asgeir Amundsen, May Tove Hestmo 
får diplomet. 

16. Stipend og legater: Styret deler ikke ut I.Schulstads legat i år 
(se begrunnelse under punkt 6), Reisestipend gis til en som 
ikke har fått det tidligere: Asgeir Amundsen. 

17. Æresmedlemmer: Ingen forslag er kommet opp i år. 
18. Eventuelt: 

a. Pris for beste foredrag mener vi skulle gjelde alle, ikke 
bare LIS. 

b. L.E. mener reisestipendet burde økes. 
c. O.Reigstad foreslår en kan gjøre mer show ut av det å 

finne frem til beste foredrag og gjerne ha stemmegivning 
underveis. En kan ka en mentormeterknapp. En kan 
spørre traumegruppa om hvordan de gjør det. En kan 
også selektere ut de beste og ha de i en egen sesjon. Det 
beste sendes videre til fredagen. 

d. J.Williksen synes en kan ha en pris for beste foredrag men 
at det trenger ikke å være snakk om så mye penger. 

e. A.Reigstad: Stemme med N 
f. H.Zeitlmann foreslår å dele ut en ”gyllen hånd” og påtar 

seg å lage en slik til neste høstmøte. 
g. W.V. sier en i tillegg må ha en diplom. 
h. Det foreslås å øke reisestipendet til kr 15.000,- men først 

må vi se om vi har nok penger til dette. 
 
Referent:  
 
Katrin Valen Ek 
Oslo 22.10.18 


