
Norsk Forening for Håndkirurgi 

 

Referat fra Generalforsamlingen 2016                                                                                         

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo, møterom: Film 

Tid: Onsdag 26.10.16 17.30 

 

Til Møtet forelå følgende saksliste: 

 

Sak 1: Åpning og velkommen  

Sak 2: Valg av møteleder (Styrets forslag: Lars Eldar Myrseth) 

Sak 3: Godkjenning av innkalling 

Sak 4: Årsberetning 2016 

Sak 5: Regnskap 2016 

Sak 6: Budsjett 2017 

Sak 7: Web-siden 

Sak 8: Hand Trauma Comittee 

Sak 9: Håndregisteret. Redegjørelse om status og forslag til etablering.  

Sak 10: Magic App 

Sak 11: Vintermøte 2016 (Referat) 

Sak 12: Vintermøte 2017 (Informasjon) 

Sak 13: Vintermøte 2018 . Forslag til arrangør. 

Sak 14: Høstmøtesymposiet 2017. (Artroskopi var foreslått for 2016. Evt andre forslag?) 

Sak 15: Valg 

a. Ingen på valg i Norsk Forening for Håndkirurgi 

b. Valg av representant til SSSH 

c. Valg av delegat til FESSH 

Sak 16: Diplomer i håndkirurgi 

Sak 17: Stipend/ legater 

Sak 18: Forslag om Æresmedlemmer 

Sak 19: Forslag til et håndkirurgisk vårmøte 

Sak 20: Eventuelt 

 

 



Ad 1:  

Nestleder Line Lied ønsket velkommen til generalforsamlingen i og med leder Jan-

Ragnar Haugstvedts fravær grunnet kolliderende IFSSH-møte. 

 

Ad 2:  

Lars Eldar Myrseth, Rikshospitalet, ble som foreslått og valgt til møteleder. 

 

Ad 3:   

Innkallingen ble godkjent uten innvendinger. 

 

Ad 4:  

Årsberetning ved Line Lied. 

Hele årsberetningen ligger publisert på hjemmesiden.  Foreningen har 69 medlemmer, 

hvorav 49 yrkesaktive spesialister i plastikk kirurgi eller ortopedi.  

 

Astor Reigstad fremmet en bekymring vedrørende aktiviteten med frie foredrag. I år er 

de fleste frie foredrag fra OUS,  kun 3 foredrag som ikke er fra Oslo. UNN hadde et 

foredrag, ingen fra Bergen eller Trondheim. Styret ga uttrykk for at de deler 

bekymringen.   

 

Sak 5: Regnskapet ble gjennomgått ved Line Lied siden kasserer Katrin Valen er i 

barselpermisjon. Det har vært tekniske problemer med betalingskalkulatoren så 

foreningen ligger etter med betalingen av visse regninger. 

Foreningen bruker av egenkapitalen som er på nær 500.000. Hovedinntektskildene er 

medlemskontingent og kursboken. Ilsetra gikk med overskudd i år 

 

Det ble stilt spørsmål fra Magne Røkkum om foreningen fortsatt skal dekke utgiftene til 

delegaten på IFSSH? 

 

Regnskapet ble godkjent. 

 

 

 



Ad 6: Budsjett 2017 ble gjennomgått av Line Lied.  

Det ble reist spørsmål fra salen om foreningen fortsatt ønsker medlemskap i IFSSH – 

styret lager en sak på dette til neste år. 

 

Pengene fra Inger Schulstads legat står på kontoen til foreningen.  

 

Budsjettet for neste år ble godkjent. Styret ble bedt om å lage en sak vedrørende 

medlemskap i IFSSH til neste generalforsamling. 

 

Ad 7: Rasmus Thorkildsen informerte om websiden. 

Hjemmesiden oppdateres jevnlig.  

Det har vært ønske om at det skal publiseres en medlemsliste. Dette har vært 

utfordrende å få til siden medlemskap i Legeforeningen er regnet som personsensitive 

opplysninger. Imidlertid ligger det nå en oversikt på hjemmesiden over alle 

håndkirurger i Norge  som har gitt samtykke til dette. 

 

Ad 8: Informasjon om Hand Trauma Committee (HTC) ved Hebe Kvernmo. 

HTC  er en arbeidsgruppe under FESSH. De akkrediterer Hand Trauma Centers og gjør 

undersøkelser om og utarbeider ulike guidelines for  traumatologi innenfor håndkirurgi. 

 

Det er for tiden kun ett akkreditert senter i Norge (St. Olavs Hospital, Trondheim). Hebe 

Kvernmo tok den europeiske eksamen i Santander i sommer og UNN -Tromsø søker nå 

om akkreditering.  

 

Ad 9: Håndregister ved Hebe Kvernmo 

Bakgrunn: Håndseksjonen ved UNN er pålagt å etablere et kvalitetsregister for elektiv og 

akutt håndkirurgi for Helse Nord. Registeret skal opprettes  etter mal fra det svenske 

kvalitetsregisteret HAKIR. SKDE tilbyr løsninger som enkelt kan benyttes for andre, også 

utenfor Helse Nord. UNN-miljøet ønsker at deres register skal kunne bli et slikt 

Nasjonalt kvalitetsregister for Håndkirurgi og at det etter en innkjøringsperiode vil være 

mulig å åpne registeret for andre utenfor Helse Nord. 

 



Mål og oppgave for registeret er å sikre kvaliteten på håndkirurgi som utføres ved 

norske sykehus. De enkelte sykehus vil kunne monitorere egne behandlingsresultater og 

sammenligne seg med nasjonale bakgrunnsdata, som vil utgjøre referansen. 

 

Organisering: Databehandlingsansvarlig for registeret er adm. direktør ved UNN. 

Vedkommende er ansvarlig for at det etableres et  Fagråd med representanter  fra alle 

RHF, Håndkirurgisk forening, forskningsmiljø og pasient/ brukerorganisasjon. 

Registeret vil ha en faglig leder, ansatt ved Håndseksjonen UNN som er ansvarlig 

ovenfor Fagrådet. Helse Nord dekker kostnadene med et slikt Nasjonalt 

kvalitetsregister. 

 

Juridiske forhold: Det søkes om konsesjon fra Datatilsynet om et landsomfattende 

register. Data baseres på informert samtykke fra den registrerte.  

 

Formidling av resultater: Resultat- tjenesten Rapporteket er tilgjengelig for medisinske 

kvalitetsregistre og omfatter støtte til å gjøre resultatene tilgjengelige. 

 

Diskusjonen etter Hebes framlegg reiste flere spørsmål.  

Astor Reigstad anbefalte at registeret ble begrenset til Helse Nord foreløpig. Han mente 

at dette registeret ville inneholde uhåndterbare store mengder med data til 

sammenligning med oppstarten av hofteregisteret i 1987, som bare registrerte et 

inngrep.  

Hebe foreslo at Fagrådet diskuterer hvilke diagnoser man skal satse på i starten og at 

man så utvider etter hvert som fagrådet definerer problemområder. Astor Reigstad 

mente at alle disse dataene allerede ligger i NPR.   

Line Lied berømmet Hebe for at hun hadde tatt tak i dette, etter at det ble fremmet 

ønske om et slikt register på generalforsamlingen i 2015.  

Torstein Husby reiste spørsmålet om overlapping av HAKIR og frakturregisteret og at 

formen på registeret burde diskuteres.  

Magne Røkkum pekte på forskjellene mellom Norge og Sverige i det Sverige har en egen 

spesialitet i håndkirurgi. Hvilke opplysninger skal gis? Hvilke diagnosen skulle en starte 

med? Kunne fort bli for mange diagnoser som skulle registreres. 

Eivind Strandenes spurte om dataene er tilgjengelig for alle.  



Hebe fortalte at det allerede er norske registre som registrerer flere diagnoser, for 

eksempel barnehofteregistret. NPR har begrensninger når det gjelder uttak av data 

grunnet kun opplysninger om behandlingsprosedyrer i registeret. Når det gjelder om 

dataene er tilgjengelig for alle, så vil alle HF ha fortløpende tilgang til egne data. Når det 

gjelder forskning på data fra hele det nasjonale registeret, vil man kunne søke Fagrådet 

om dette. Overlappende diagnoser med andre faggrupper må diskuteres i Fagrådet og 

med de aktuelle faggruppene. 

 

Det ble ingen konklusjon om at UNN kan starte opp et nasjonalt register basert på 

opplysningene inneværende år, men man oppfordret til oppstart regionalt og at man 

kommer tilbake med vedtakssak neste år. 

 

Ad 10: Informasjon om Magic App ved Hebe Kvernmo.  

 

Hebe informerte om bakgrunnen for bruk av Magic app. Det er svært enkelt å registrere 

og oppdatere bakgrunnsdataene for retningslinjene når dataene ligger i denne appen, til 

forskjell fra for eksempel et pdf dokument, der en oppdatering krever at man starter 

forfra med hele retningslinjen. 

Retningslinjearbeidet ble initiert av NOF.  Håndkirurgisk forening vedtok på Årsmøtet 

for 2 år siden å bidra med halvdelen av de årlige driftsutgiftene på totalt 50.000 i 2 år, 

forutsatt at NOF bidro med den andre halvdelen. Ved kontraktsunderskriving ønsket 

imidlertid NOF å bidra med 25 000 kr kun for det 1. året. Saken har senere vært oppe i 

NOF-styret. Kjartan Koi, LIOS medlem i styret i NOF, sa at styret i NOF ønsker en formell 

henvendelse om økonomisk støtte til appen. Kvalitetsutvalget i NOF skal se mer på 

bruken av applikasjonen og om denne kan brukes av andre faggrupper. Det ble stilt 

spørsmål fra Årsmøtet om Håndkirurgisk forening skal fortsette å betale for bruk av 

Magic appen. Styret har konkludert med at foreningen ikke har økonomi til å fortsette å 

betale utover de kr 50.000 som allerede er betalt.  

 

Styret i Håndkirurgisk forening sender en anmodning til NOF om støtte for å betale 25 

000 kr for det 2. året og at det også anmodes om at de ser videre på andre 

finansieringsmåter for appen, for eksempel at HD betaler.   

 



Ad 11: Line Lied informerte om vintermøtet i år. Temaet var ”Finger i fokus”. Det var 40 

deltakere og det er kommet gode tilbakemeldinger på programmet. Møtet gikk med et 

lite overskudd.  

 

Ad 12: Hebe Kvernmo informerte om programmet for Vintermøte 2017. Temaet er SL-

skader, seneskader og brannskader. M Garcia-Elias er invitert foredragsholder. 

 

Ad 13: Bergensmiljøet ved Eivind Strandenes har tatt på seg ansvaret for vintermøtet  

2018. De kommer med forslag til tema og legger dette fram for styret. 

 

Ad 14: Jan Ragnar Haugstvedt får ansvaret for Høstmøtesymposiet i 2017. 

Tema blir artroscopisk kirurgi. 

 

Ad 15: Valg.  

a. Ingen  i styret er på valg.  

b. Ole Reigstad ble valgt som representant til SSSH 

c. Line Lied ble valgt som representant til FESSH. 

 

Ad 16: Magne Røkkum informerte om kriteriene for å søke om diplom i Håndkirurgi. 

Operasjonslisten ligger publisert på hjemmesiden under fanen Utdanning/kurs/ diplom 

i håndkirurgi. 

I år ble følgende tildelt diplomet: Maria Vatne,  Ida Neergård Sletten, Frode Thu og 

Trygve Holm-Glad, alle OUS. 

 

Ad 17: Maria Vatne ble tildelt Inger Schulstads Minnestipend. Stipendet på 10 000 kr 

skal benyttes til fullførelse av Europeisk Masterstudium i rekonstruktiv kirurgi, et toårig 

masterstudium.  

Morten Beyer Havdal mottok reiststipend på 10 000 kr som skal brukes til hospitering i 

Rotterdam. 

 

Ad 18: Line Lied informerte om at det var kommet 2 forslag om æresmedlemmer. 

Rasmus Thorkildsen introduserte dem: 

 



Kjell Bye: Har drevet med dysmelikirurgi, introduserte håndleddsartroskopi i Norge og 

har drevet med plexusukirurgi. 

 

Karl Reinert Hetland: Har vært sjef for KMI og er en pioner innenfor mikrokirurgi og 

replantasjonskirurgi i Norge 

 

Begge forslagene ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Ad 19: Det er lansert et forslag om et håndkirurgisk vårmøte  arrangert på Østlandet. 

Våren er en tid med mange internasjonale kongresser. Det ble derfor konkludert med at 

det ikke er stemning for et nasjonalt vårmøte. 

 

Ad 20: Det ble meldt en sak under eventuelt: De obligatoriske utdanningskursene i 

håndkirurgi.  

Det innkom i fjor et forslag om at Tromsø skulle tas med som arrangør av de 

obligatoriske kursene i håndkirurgi. Saken ble diskutert på forrige generalforsamling. 

Det ble da konkludert med at saken skulle oversendes styret, men at det var 

kurskomiteen som skulle sende saken videre til Spesialitetskomiteen.  

Torstein Husby informerte om at saken etterfølgende har blitt diskutert både i 

styremøte i Håndkirurgisk forening og i kurskomiteen for håndkursene, hvor et flertall i 

både styret og kurskomiteen har støttet at Tromsø skal delta. Det er uklart hvem som 

har beslutningsmyndighet i denne saken og Rikshospitalet har derfor også bedt 

Spesialitetskomiteen om å engasjere seg i spørsmålet. Saken ble derfor diskutert i møtet 

mellom spesialitetskomiteen og styret i NOF på styremøte dagen før Håndkirurgisk 

forenings årsmøte. Ragnhild Øydna Støen, kursansvarlig i Spesialitetskomiteen var til 

stede på generalforsamlingen på vegne av Nof og informerte om resultatet av møtet 

mellom Nof og spesialitetskomiteen, som ble opplyst var oversendt til leder av 

foreningen, Jan Ragnar Haugstvedt, og leder av kurskomiteen, Torstein Husby.  Husby 

hadde dog ikke mottatt mailen grunnet tilstedeværelsen på høstmøtet. Uttalelsen som 

hadde følgende ordlyd: 

 

For å sikre en best mulig felles norsk ortopediutdanning er Spesialitetskomitéen og styret i 

Nof enig i følgende:  



Det skal være felles nasjonale kurs for norsk ortopedisk utdannelse.  

Kurskomiteen skal være den samme fra år til år med unntak for de medlemmer som byttes ut. 

De sentrale nasjonale fagmiljøene bør være representert i komiteen og som foredragsholdere. 

 

Mvh 

 

Øystein Bjerkestrand Lian 

Leder Spesialitetskomitèen 

 

Karl-Ivar Lorentzen 

Leder Nof 

 

I tillegg presiserte Ragnhild at det er et ønske om at kurset holdes på et fast sted.  

 

Diskusjonen gikk høylytt rund temaet og flere av medlemmene forlot møtet da punktet 

ble diskutert,  da møtet var mye på  overtid i forhold til tidsrammene som var satt av til 

generalforsamlingen. Det ble derfor stilt spørsmål om generalforsamlingen var 

beslutningsdyktig på grunn av dette. Konklusjonen var at den var beslutningsdyktig og 

det ble derfor holdt avstemming om kurskomite og lokalisering av kurset. 

 

Det ble fattet et vedtak om at den nasjonale kurskomiteen skal utvides og at det er et 

ønske om at alle medlemmene i komiteen er tilstede under hele kurset.  

Når det gjelder lokalisering ble det flertall for at kurset skulle legges til et sted. 

 

Det ble det ikke trukket noen konklusjon vedrørende lokalisering. Det er kommet 

forslag om at styret forbereder dette som en sak til neste generalforsamling og at det 

kommer tidlig på agendaen. Forøvrig ble det påpekt at det var satt av for lite tid til 

generalforsamlingen. Agendaen hadde 20 punkter og tidsrammen var 1 time, mens 

møtet ble avsluttet først etter 2 timer og 15 minutter, med redusert deltagelse som 

resultat. 

 

Referent: 

 Mona Nysted 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


