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Årsmeldingen for Norsk forening for håndkirurgi 2016-2017. 
 
Styret har i 2016-2017 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 73 medlemmer, hvorav 53 er yrkesaktive spesialister i plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi. (Vi har 
20 pensjonister/æresmedlemmer).  
 
Styret var samlet under vintermøtet på Hafjell sist vinter, og har ellers hatt telefonkonferanser, kontakt via mail, 
har enkeltvis truffet hverandre under ulike møter og hatt separate telefonsamtaler. Det har til tider vært klare 
motsetninger i synet på enkelte saker, og den uenigheten som fremkom på fjorårets generalforsamling har vist at 
det er to forskjellige oppfatninger om en del spørsmål hvor man kan føle at det håndkirurgiske miljøet i Norge er 
delt i to. Tross alt oppfatter vi dog at vi har bra kommunikasjon og at vi representerer de ulike håndkirurgiske miljø 
i Norge. 
 
 
Aktiviteter 2016-2017: 
 
IFSSH 2016. 
Foreningens leder var ikke til stede under fjorårets generalforsamling da IFSSH ble avholdt i samme tidsrom. 
Styrets leder er delegat til IFSSH og hadde dessuten blitt invitert til å organisere et symposium og var invitert som 
gjesteforeleser.  
 
Høstmøtesymposiet 2016. 
Høstmøtesymposiet ble arrangert av Ole Fosse, Sykehuset Innlandet, Lillehammer, sammen med kolleger fra 
OUS-RH. Tema var ”Skader i håndroten”. Gjesteforeleser var Martin A Posner, New York. Oppmøtet var godt.   

Vintermøtet 27.01-29.01, 2017. 
Vintermøtet til Norsk håndkirurgisk forening på Ilsetra, Hafjelltoppen, hadde i år et stort antall deltagere. Det var 
Katrin Valen fra UNN som var kursansvarlig. Tema var ”SL-ligament skader”, ”Seneskader” og ”Brannskader”. I 
tillegg hadde vår utenlandske gjesteforeleser, Marc Garcia-Elias fra Barcelona, en engasjerende forelesning om 
CMC I leddet. Vi hadde mange egne forelesere fra ulike håndkirurgiske miljø rundt om i Norge. Eivind Strandenes 
fra Haukeland ledet øvelser i suturteknikk på sener. 
Det var i år 39 påmeldte deltagere, det var to som ikke møtte, mens det i tillegg var ni forelesere. Mange hadde 
med seg familie slik at vi opplevde at det håndkirurgiske miljøet fylte nesten hele Ilsetra. 
For 2018 er det Haukeland sykehus ved Eivind Strandenes som har ansvaret for møtet som vil bli avholdt 26.-28. 
januar, 2018. Et av temaene vil bli Kienboecks disease (Lunatum malaci). Gjesteforeleser er ennå ikke avklart. 
 
FESSH 2017 
Line Lied er vår delegat til FESSH og deltok på kongressen i Budapest i juni. Møtet var godt besøkt og det var et 
spennende faglig program. Tema var ”Evidence based medicine in Hand Surgery” og Instructional course 
omhandlet fingerfrakturer. 
 



Det var mange nordmenn til stede som kongressdeltagere i Ungarn, og det var også medlemmer fra vår forening 
som hadde ansvar for symposium, som var møteledere, som hadde aksepterte abstrakt/posters som ble 
presenterte, samt hadde inviterte foredrag. Spesielt var det de håndkirurgiske miljøene ved OUS-RH, UNN og i 
Østfold som markerte seg. Ole Reigstad og Rasmus Thorkildsen, begge fra OUS-RH, bestod FESSH eksamen 
hvor Rasmus hadde den beste eksamen av samtlige som avla prøven. Styret gratulerer! 
 
Under FESSH delegat møtet ble Max Haerle avtakket som generalsekretær mens Maurizio Calgani fra Sveits ble 
innsatt som ny generalsekretær for en treårs periode.  
 
For øvrig er Hebe Kvernmo tatt opp i gruppen av eksaminatorer for FESSH eksamen. Hun ble forespurt våren 
2017, har takket ja og vil delta for første gang ved FESSH eksamen i København, 2018. 
 
IFSSH  
Delegatmøte for IFSSH 2017 blir avholdt samtidig med det amerikanske håndmøtet (ASSH) i San Francisco i 
september i år. Det er ingen representant fra vår forening til stede på dette delegatmøtet. Neste delegatmøte er 
ikke fastlagt ennå.  
IFSSH sender regelmessig ut nyhetsbrev og IFSSH ezine; disse legges ut fortløpende på vår hjemmeside.  
 
NFFHKs diplomkomite. 
En liste av norske håndkirurger som innehar vårt Diplom skal være tilgjengelig på våre nettsider.  Ved forrige 
årsmøte mottok følgende fire kolleger fra OUS-RH diplom; Maria Vatne, Ida Neergård Sletten, Frode Thu og 
Trygve Holm-Glad. Nye diplomer innvilget ila 2016/17 kunngjøres av komitéen under årsmøtet. 
 
Foreningens kvalitetsarbeid.  
Det har tidligere vært to akkrediterte håndsentre i Norge; OUS-Rikshospitalet og St Olavs Hospital, men 
Rikshospitalet har mistet sin akkredisjon. Grunnlaget for å få akkreditering er at det er en kirurg på aktuelle senter 
som har bestått FESSH diplom eksamen, samt dokumentasjon av aktivitet og beredskap. I tillegg må søknaden 
”fornyes”.  
Per i dag har St Olavs Hospital og UNN akkreditering som håndsenter som tilfredsstiller kriteriene, men OUS-RH 
har nå leger med godkjent FESSH eksamen og vil fornye søknaden.  
Norske håndkirurger med FESSH diplom, er OUS-Ullevål (John Williksen), OUS-RH (Rasmus Thorkildsen og Ole 
Reigstad), St Olavs Hospital (Adalsteinn Odinsson og Line Lied), UNN (Hebe Kvernmo) og SØM (Istvan Rigo.) 
 
Websiden www.håndkirurgi.no  
Ny webmaster for vår hjemmeside er Rasmus Thorkildsen. På nettsiden legges det 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 2016 ble det besluttet at Maria Vatne fra OUS-RH 
skulle motta prisen. Beløpet vil bli utbetalt etter innsendt rapport. 
 
Reisestipend. 
Ved forrige årsmøte mottok Morten Beyer Havdal fra Ahus reisestipend for hospitering ved Erasmus hospitalet i 
Rotterdam. 
 
Stipend for beste foredrag. 
Prisen for det beste håndkirurgiske foredraget presentert av en yngre kirurg under høstmøtet 2016 ble vunnet av 
Anders Grønseth, med «Schwannomer ved Det Norske Radiumshospital 2009-2015». Beste foredrag fra 
håndkirurgisk faggruppe gikk til Rasmus Thorkildsen med «Preliminære resultater etter interosseous anterior 



transposisjon for høye ulnarisskader». Foredraget ble også holdt fredag ettermiddag under NOFs kåring av beste 
frie foredrag. 
  
 
Under årsmøtet oktober 2015 ble det reist spørsmål om å opprette et kvalitetsregister for håndkirurgi i Norge. 
Man har startet et lokalt register ved UNN. Under årsmøtet 2016 ble det en større diskusjon om hvorvidt UNN 
skulle etablere et register for hele landet. Dette vil tas opp til ny diskusjon på årsmøtet 2017.  
 
Det ble også under årsmøtet 2015 reist spørsmål om organisering av Hånd-/Rheuma kurset for 
spesialistkandidater i ortopedi. Dette tema ble også et ”hett” tema under årsmøtet 2016. Diskusjonen har vært 
omkring opprettelse av ny kurskomité, hvem som skulle være medlemmer, hvilke sykehus som skulle være 
representerte, samt diskusjon om kurssted. Det har vært tatt initiativ både fra vår forening samt fra NOF (ved 
leder Karl-Ivar Lorentzen og leder i spesialistkomitéen Øystein Lian), og forskjellige innspill har kommet frem. 
Som det fremgikk under årsmøtet i 2016 var det særlig det håndkirurgiske miljøet ved OUS-RH som hadde klare 
synspunkter om hvilke som skulle inkluderes. Disse ulike synene er også representerte i styret og vi vil derfor 
sannsynligvis ikke kunne legge frem en enstemmig innstilling for årsmøtet. Leder for NOF og spesialistkomitéen 
er begge inviterte til å delta på årsmøtet i vår forening oktober 2017 slik at evt presiseringer om hva som er 
ønskelig fra NOFs side kan avklares under årsmøtet. 
 
Som i tidligere år, så har det også det siste året blant foreningens medlemmer blitt publisert mange artikler og 
skrevet flere bokkapitler i internasjonale bøker. Det er særlig miljøene i Østfold, på Rikshospitalet og ved UNN 
som har vært aktive. 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. 
Istvan Rigo har planlagt disputas til 13. oktober, 2017, og bør ha gjennomført disputas til årets høstmøte. Sondre 
Hasselund, som tidligere har mottatt foreningens reisestipend, har kommet hjem etter et års”fellowship” i 
Australia. Vi håper at vi kan få til ytterligere samarbeid over landegrensene i årene som kommer. 
 
 
 
 
På vegne av styret, 
 
Jan Ragnar Haugstvedt 
Leder 
 

 


