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Årsmeldingen for Norsk forening for håndkirurgi 2015-2016. 
 
Styret har for 2015-2016 bestått av  
Leder:    Jan Ragnar Haugstvedt  (Sykehuset Østfold) 
Nestleder:   Line Lied  (St Olavs hospital) 
Styremedlem:   Rasmus Thorkildsen (OUS-RH) 
Sekretær/kasserer:  Katrine Valen  (UNN) 

 
Foreningen har 69 medlemmer, hvorav 49 er yrkesaktive spesialister i plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi. 17 er 
kvinner.  
 
 
I løpet av året har styret truffet hverandre under vintermøtet på Hafjell. Vi har ellers hatt telefonkonferanse, hatt 
kontakt via mail, og har også enkeltvis truffet hverandre under ulike møter og hatt telefonsamtaler med hverandre 
for å diskutere ulike saker. Styret oppfatter at samarbeidet fungerer bra, vi har spredning av medlemmer fra de 
ulike håndkirurgiske miljø i Norge og har god kommunikasjon med hverandre. 
 
 
Aktiviteter 2015-2016: 
 
Høstmøtesymposiet 2015. 
Høstmøtesymposiet ble arrangert av seksjon for hånd- og mikrokirurgi ved OUS-RH. Det valgte tema var 
”Nerveskader”. Flere egne, lokale foreleser hadde innlegg om hvorledes behandling av nerveskader tradisjonelt 
sett har blitt/behandles i Norge. Som gjesteforeleser var Professor i Nevrokirurgi ved Leiden Universitetssykehus 
(LUMC) Martijn Malessy invitert. Han holdt engasjerte foredrag om eksperimentelle arbeid så vel som kliniske 
studier. Han omtalte blant annet hva man nå forsker på med tanke på nerveregenerasjon og muligheter for 
genterapi; tanker om fremtiden. Vi hadde mange interesserte tilhørere i salen.   

Vintermøtet 27.01-29.01, 2016. 
Vintermøtet, i regi av Norsk håndkirurgisk forening, har etter hvert blitt en ”tradisjon” på Ilsetra, Hafjelltoppen. 
I 2016 hadde styret i Norsk håndkirurgisk forening påtatt seg å være arrangør. Line Lied, fra Trondheim, var 
kursleder og hadde satt sammen et variert og godt program om ”Finger i fokus”. Styret hadde invitert 
foredragsholdere med ulik bakgrunn fra ulike sykehus i hele Norge. Møtet, som i år var fra 29.-31. januar, var 
godt besøkt. Møtet har etablert seg som et møte hvor man kan kombinere det faglige med det sosiale og med 
vinteraktiviteter. Det er hyggelig at så mange tar med seg familiene til fjells. Styret understreker at dette møtet er 
noe man ”må satse på” i fremtiden. For 2017 har styret også påtatt seg å arrangere møtet. Vi roterer på å ta 
ansvar for kurset og denne gangen er det Katrine Valen fra Tromsø som er kursleder. Møtet vil bli avholdt fredag 
27. til søndag 29. januar, og spesielt invitert gjesteforeleser er Marc Garcia-Elias fra Barcelona.  
 
SSSH 2016 
Det Skandinaviske håndmøtet (Scandinavian Society for Surgery of the Hand) ble i 2016 avholdt i Levi, Finland, 
fra 31. mars til 3. april. Kongressens president, Jorma Ryhänen, var engstelig for at ikke så mange ville ta veien 
til Lappland, men kunne fortelle om det høyeste deltagerantallet noen gang. Møtet ble holdt på et vintersportssted 
og mange kombinerte det faglige med skiaktiviteter. Det var et godt og variert møte hvor deltagerne syntes å 
være fornøyde. Uvisst av hvilken grunn så var var det dessverre ikke så mange norske deltagere som man kunne 
ha forventet, men seksjonen fra OUS-RH var så absolutt til stede og hadde et imponerende stort antall 
aksepterte frie foredrag. I tillegg var det inviterte foredrag fra miljøene i Tromsø og Østfold.  
 



Yngvar Krukhaug har ønsket å trekke seg som representant til SSSH. Under møtet i Levi ble det bestemt at det 
neste skandinaviske håndmøte vil bli avholdt i Estland i 2019. Siden Krukhaug har trukket seg måtte vi i Norge 
komme med ny kandidat til styret. Vi har foreslått Ole Reigstad fra OUS-RH, endelig bekreftelse av dette valget 
vil skje på generalforsamlingen 2016.  
 
NOF 2016 
Nordisk Ortopedisk Forening hadde i år sitt møte i Linköping. Så vidt vi har kunnet bringe på det rene var det 
ingen bidrag fra norske håndkirurger på dette møtet. 
 
FESSH 2016 
Yngvar Krukhaug har også trukket seg som foreningens delegat til FESSH og Line Lied er vår nye delegat. Hun 
deltok på FESSH kongressen i Santander, Spania, i juni i år (se for øvrig vår hjemmeside). Møtet var godt 
besøkt, det var et godt faglig program hvor Instructional course i år hadde som tema ”Frontiers in Microsurgery of 
the Hand”. 
Nytt av året var en ”Precongress” som ble kalt ”What is Cool in Wrist Surgery”. Denne prekongressen ble en stor 
suksess hvor hovedsalen var fylt opp dagen før det hele ”startet”. Det var mange nordmenn til stede som 
kongressdeltagere, og det var også flere medlemmer fra vår forening som hadde ansvar for symposium, som var 
møteledere og som hadde aksepterte abstrakt og poster(s) som ble presenterte, samt hadde inviterte foredrag. 
Spesielt var det de håndkirugiske miljøene ved UNN og i Østfold som markerte seg. Hebe Kvernmo tok FESSH 
eksamen i år og er den femte norske håndkirurgen som har tatt eksamen. Styret gratulerer! 
 
Line Lied var delegat på FESSH delegat møtet. Her var det valg av ny Secretary General i FESSH, valget falt på 
Maurizio Calcagni fra Sveits. Maurizio vil tiltre under FESSH møtet i Budapest neste år. 
 
IFSSH  
Det siste delegatmøte for IFSSH ble avholdt samtidig med det amerikanske håndmøtet (ASSH) i Seattle i 
september, 2015. Nytt delegatmøte vil bli avholdt i Buenos Aires under årets IFSSH kongress. Dessverre 
sammenfaller denne IFSSH kongressen med Høstmøteuka slik at noen av foreningens medlemmer er i Buenos 
Aires for å være til stede som delegat og for å lede symposium og holde foredrag. 
IFSSH sender ellers regelmessig ut nyhetsbrev og IFSSH ezine; disse legges ut på vår hjemmeside.  
 
NFFHKs diplomkomite. 
En liste av norske håndkirurger som innehar vårt Diplom skal være tilgjengelig på våre nettsider.  Nye diplomer 
innvilget ila 2015/16 kunngjøres av komitéen under årsmøtet. 
 
Foreningens kvalitetsarbeid.  
Det har vært to akkrediterte håndsentre i Norge; OUS og St Olavs Hospital. Det understrekes at grunnlaget for å 
få akkreditering nå har blitt noe endret slik at flere håndkirurgiske miljø i Norge bør vurdere å søke akkreditering. 
 
Hebe Kvernmo har jobbet videre med oppgradering av 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 etablert. Ole Fosse har fungert som webmaster i mange år og vi takker Ole for et stort arbeid som 
han har lagt ned i dette. Ny webmaster er Rasmus Thorkildsen. På nettsiden vår skal det legges ut informasjon 
om nye kurs, samt annet av interesse for medlemmene..  
Vi oppfordrer våre medlemmer om tilbakemeldinger om bruk av websiden under årsmøtet. 
På websiden legges ut lister over medlemmer i foreningen, liste over hvem som innehar diplom i håndkirurgi, og 
det legges også ut referat fra tidligere årsmøter. Tidligere regnskap skal også legges ut. 
 
Inger Schulstads legat. 
Inger Schulstads minnestipend for utdannelse innen håndkirurgi deler ut midler fortrinnsvis til en kvinnelig lege 
med interesse for og under utdannelse i håndkirurgi. Statuttene finnes annonsert i NOP’en og på vår 
hjemmeside. Prisen utdeles under årsmøtet i foreningen. I 2015 ble Anne Linn Moen tildelt stipendet for 



deltagelse på et kadaverkurs i Århus. Prisen, kr 10.000,-, vil bli utdelt etter at foreningens styre har mottatt 
rapport fra kurset. 
 
Reisestipend. 
Foreningens reisestipend hadde i 2015 to søkere. Sondre S Hassellund søkte for å dekke noen av utgiftene i 
forbindelse med et fellowship i Maitland, Australia. Sondre skal være i Australia i et år. Istvan Rigo søkte for 
dekning av utgifter til hospitering ved Kaplan Institut i Barcelona, Spania.  
Begge vil motta stipend etter gjennomført reise og innsendte rapporter til styret i foreningen, og innsendt 
reisebrev til NOP’en. 
 
Stipend for beste foredrag. 
Prisen for det beste håndkirurgiske foredraget presentert av en yngre kirurg under høstmøtet 2015 ble vunnet av 
Kjartan Koi fra Norlandsykehuset i Bodø. Tittelen på foredraget var ”Oppfølgingsstudie etter percutan 
nålefasciotomi for Dupuytrens kontraktur”.  
Wester og Hoves foredrag ”Cortical plastisitet og senetransposisjoner. Preliminære resultater etter BR-FPL 
senetransposisjon ved tetraplegi” ble kåret til beste foredrag fra faggruppen.  
  
 
Under årsmøtet oktober 2015 ble det reist spørsmål om å opprette et kvalitetregister for håndkirurgi i Norge. 
Styret har diskutert fremdriften av dette prosjektet. Ved UNN har man etablert flere nasjonale registre. Styret har 
kun mottatt søknad fra UNN-miljøet om opprettelsen av et slikt register. Styret har ikke hatt motforestillinger mot 
at man ved UNN etablerer et slikt kvalitetsregister der, og gitt sitt tilsagn. Helse Nord har vært på befaring i 
Sverige og sett på driften av HAKIR-registeret, og ønsker å etablere et registerer etter mal av dette. Det er et 
omfattende arbeid, men i tråd med ønsket fra årsmøtet, og etter aksept fra styret, så vil UNN legge frem hvordan 
de vil drifte et slikt register under årsmøtet 2016 før endelig avstemming. 
 
Det ble også under årsmøtet 2015 reist spørsmål om organisering av Hånd-/Rheuma kurset for 
spesialistkandidater i ortopedi, og spørsmålet ble reist om Tromsø skulle være med som arrangør. Styret i 
Håndkirurgisk forening har konkludert med 3 mot 1 stemme at Tromsø bør inkluderes. Det er imidlertid styrets 
oppfatning at dette er det ikke norsk håndkirurgisk forening som skal avgjøre, men spesialistkommitteen. 
 
 
I løpet av det siste året har det fra flere av de håndkirurgiske miljøene i Norge blitt publisert artikler og skrevet 
bokkapitler i internasjonale bøker. Vi har også i foreningen medlemmer som regelmessig deltar som forelesere og 
instruktører på kurs i utlandet, som er kursansvarlig for kurs i utlandet og som har styreverv i internasjonale 
håndforeninger. En av våre håndterapeuter, Tone Vaksvik, har disputert i 2016, og vi har kollegaer som har hatt, 
og som skal ha, ”fellowship” i utlandet. Vi håper at vi kan bygge videre på våre kontakter i utlandet slik at vi kan få 
til ytterligere samarbeid over landegrensene i årene som kommer. 
 
 
 
 
På vegne av styret, 
 
Jan Ragnar Haugstvedt 
Leder 
 

 


