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Årsmeldingen for Norsk forening for håndkirurgi 2014-2015. 
 
Styret har for 2014-2015 bestått av  
Leder: Yngvar Krukhaug 
Nestleder: Jan-Ragnar Haugstvedt 
Styremedlem: Ole Fosse 
Sekretær/kasserer: Line Lied 

 
Foreningen har 70 medlemmer, hvor 9 er yrkesaktive spesialister i plastikkirurgi og 35 i ortopedisk kirurgi. Ni av 
spesialistene er kvinner. Nitten av medlemmene er eldre enn 67 år, og 8 er ikke-spesialister.  
 
Høstmøtesymposiet 2014. 
 
Høstmøtesymposiet ble arrangert av Ingi Thor Hauksson  ved AHUS, . Tema var ”Duputrens kontraktur” og 
Tommy Lindau, Pulvertaft Hand Center, Derby, England, og Professor Stephan Wilbrand, Akademiska University 
Hospital, Uppsala, Sweden var gjesteforeleser. Øvrige forelesere var håndkirurger fra Norge. Symposiet var godt 
besøkt og fikk fine tilbakemeldinger. 
 

Vintermøtet 30.01.-01.02-2015. 
Det årlige vintermøtet i regi av Norsk håndkirurgisk forening ble også i år holdt på Ilsetra, Hafjelltoppe. 
 Arrangør var Håndseksjonen ved OUS, Rikshospitalet er arrangør av vintermøtet i 2015. Kursleder er Ole 
Reigstad. Tema i år var sequele etter brudd og seneskader i håndledd og hand. Kurset var godt besøkt og fikk 
gode evalueringer. 
  
Vintermøtet 2016 vil bli arrangert som tidligere siste helgen i januar på Ilsetra. Styret i  Norsk forening for 
håndkirurgi vil stå for arrangementet. 
 
FESSH 2015 
Jan-Ragnar Haugstvedt var foreningens delegat på FESSH kongressen som ble arrangert 18.-21. juni i Paris (se 
for øvrig vår hjemmeside). Møtet var godt besøkt med ca 2000 registrerte deltagere, det var et variert og godt 
faglig program og flere norske deltagere hadde innlegg under kongressen. På generalforsamlingen for FESSH 
ble Zsolt Szabó avtakket som generalsekretær; ny generalsekretær ble Max Haerle fra Tyskland. Lars Dahlin fra 
Sverige ble innvalgt i FESSH council. Det var også avstemning om FESSH 2018; her fikk København og 
Danmark tildelt arrangementet med Michel Boeckstyns som kongresspresident. (2015 er FESSH i Milano, 2016 i 
Santander, 2017 i Budapest, 2018 i Københanv, 2019 er FESSH sammen med IFSSH i Berlin). 
 
 
NFFHKs diplomkomite. 
Diplomkomiteen ble reaktivert for 4 år siden, hvor foreningen kom frem til at så lenge håndkirurgi ikke er egen 
spesialitet, bør ordningen videreføres siden Diplomet gir et bilde av forventet håndkirurgisk kompetanse for de 
som har håndkirurgi som sin subspesialitet. Nye diplomer innvilget ila 2013/14 kunngjøres av komiteen under 
årsmøtet. 
 
Foreningens kvalitetsarbeid. 
 



Leder og tidligere leder (Hebe Kvernmo) har jobbet med å få ferdig anbefalingene for behandling av distale radius 
fracturer. GRADE metoden er brukt, og retningslinjene er tilgjengelige for alle i Magic-appen. Disse er utarbeidet i 
tråd med vedtaket gjort av generalforsamlingen i NOF 2013. 
 
Websiden www.håndkirurgi.no  
Websiden er nå etablert på www.håndkirurgi.no.  
Ole Fosse fungerer er webmaster. Her legges det fortløpende ut informasjon om nye kurs med mer. Webmaster 
har i tillegg annonsert en del av kursene via mail til våre medlemmer, slik at man får en påminnelse om 
hjemmesiden. Vi har på websiden opprettet en forslagskasse og en gruppeside som kan benyttes som 
diskusjonsforum. Det har foreløpig kommet få innspill på bruk av siden og lite bruk av diskusjonsforumet. Vi 
oppfordrer våre medlemmer om tilbakemeldinger under årsmøtet. 
 
Inger Schulstads legat. 
Inger Schulstads minnestipend for utdannelse innen håndkirurgi ble utlyst for første gang i fjor. Pengene skal 
utdeles fortrinnsvis til en kvinnelig lege med interesse for og under utdannelse i håndkirurgi. Statuttene finnes 
annonsert i NOPen og på vår hjemmeside.Prisen utdeles under årsmøtet i foreningen.  
 
 
På vegne av styret, 
 
Yngvar Krukhaug 
Leder 
 

 

http://www.håndkirurgi.no/
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-handkirurgi/

