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Årsmeldingen for Norsk forening for håndkirurgi 2017-2018. 
 
Styret har i 2017-2018 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 74 medlemmer, hvorav 54 er yrkesaktive spesialister i plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi. (Vi har 
20 pensjonister/æresmedlemmer).  
 
I løpet av det siste året har styret hatt kontakt ved hjelp av telefonkonferanser. Videre har vi vært samlet under 
vintermøtet på Ilsetra i januar, og vi hadde også et styremøte under FESSH i København. Vi har vært i kontakt 
via mail, har enkeltvis truffet hverandre under ulike møter og hatt separate telefonsamtaler avhengig av hvilke 
saker som skulle diskuteres og avgjøres. Det siste året har vi hatt et godt samarbeid og gode treffpunkt.  
 
 
Aktiviteter 2017-2018: 
 
Høstmøtesymposiet 2017. 
Høstmøtesymposiet ble arrangert av Sykehuset Østfold som hadde fått gitt temaet «Håndleddsartroskopi.» 
Gjesteforeleser var Clara Wong fra Hong Kong som delte med oss sin store erfaring. Vi hadde et godt oppmøte 
og tilbakemeldingene på symposiet har vært gode.   

Vintermøtet januar, 2018. 
Vintermøtet til Norsk håndkirurgisk forening på Ilsetra, Hafjelltoppen, hadde også i år et stort antall deltagere. 
Kursansvarlig var Eivind Strandenes fra Haukeland sykehus. Et av temaene var «Kienboecks» og som 
gjesteforeleser var invitert David Lichtman fra USA. I tillegg til å forelese om Kienboecks foreleste han også om 
midtkarpal instabilitet. Resten av programmet ble dekket av norske kolleger. Vi hadde et godt og engasjerende 
møte. Oppmøtet var så bra at vi til neste vintermøte har reservert hele Ilsetra den aktuelle helgen (siste helg i 
januar 2019).  
 
FESSH 2018 
Line Lied er vår delegat til FESSH og deltok på kongressen i København i juni. Det var «all time high» deltagelse 
på FESSH i år og det var et spennende faglig og variert program hvor flere fra den norske foreningen deltok både 
som inviterte forelesere, forelesere under «free paper sessions», leder av symposium og møteledere. 
 
Cecilie Lind fra Haukeland sykehus bestod FESSH eksamen. Styret gratulerer! 
 
IFSSH  
Delegatmøte for IFSSH 2018 ble avholdt under FESSH i København. Referat fra møtet og aktiviteten i IFSSH 
sendes ut i 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. Nye diplomer 
innvilget ila 2017/18 kunngjøres av komitéen under årsmøtet. 
 



Foreningens kvalitetsarbeid.  
I løpet av året har OUS/RH, St Olav og UNN fått status som «Hand Trauma Center». De sykehus som har leger 
med godkjent FESSH eksamen og som ellers tilfredsstiller kravene til traumesenter (se hjemmesider til FESSH) 
oppfordres til å søke.  
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), Haukeland Sykehus 
(Cecilie Lind)  og SØM (Istvan Rigo). 
 
Websiden www.håndkirurgi.no  
Rasmus Thorkildsen er vår webmaster. På nettsiden legges det ut informasjon om nye kurs, samt annet av 
interesse for medlemmene. Det skal også legges ut informasjon fra styret; regnskap, budsjett, årsmelding, etc.  
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.  
 
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 2017 ble det besluttet at Ida Sletten fra OUS-RH skulle 
motta prisen.  
 
Reisestipend. 
Ved forrige årsmøte mottok Ida Sletten fra OUS-RH også reisestipend fra foreningen. 
 
Stipend for beste foredrag. 
Prisen for det beste håndkirurgiske foredraget presentert av en yngre kirurg under høstmøtet 2017 ble vunnet av 
MJ Temmesfeld fra AHUS, med «Reoperasjon og korrigering av intraartikulær feilstilling etter tilhelet platefiksert 
distal radiusfraktur ved hjelp av «hjemmelagete» 3D printede osteotomimaler og artroskopi-en pasientkasuistikk». 
Foredraget ble også holdt fredag ettermiddag under NOFs kåring av beste frie foredrag, men nådde ikke opp 
som beste foredrag. 
  
Håndregister 
Det har tidligere år vært diskutert opprettelse og igangsetting av Håndregister i Norge. UNN har jobbet med dette 
og har klart «alt» bortsett fra finansiering. Vi vil få oppdatert status under årets generalforsamling  
 
Hånd-/Rheuma kurset for spesialistkandidater i ortopedi 
Det er usikkert hvorledes det blir med de obligatoriske kursene i fremtiden. At det vil være kurs er nok sikkert, 
men om det blir nasjonale eller regionale kurs er usikkert. Det blir i september 2018 arrangert kurs i Ålesund. På 
grunn av stor søknad vil et tilsvarende kurs bli avholdt januar 2019. 
 
Dersom det blir nye nasjonale kurs vil foreningen sammen med NOF måtte sette sammen en ny kurskomité.  
 
Det er flere av foreningens medlemmer som også i løpet av det siste året har publisert artikler, skrevet 
bokkapitler, 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. Vi håper at vi flere vil se gleden og nytten av 
å få gjennomført vitenskapelig arbeid og søke inspirasjon fra andre arbeidsmiljø, det være seg i Norge eller i 
utlandet. Den økende aktiviteten i vår forening gjør at vi definitivt «settes på kartet» i det håndkirurgiske miljøet. 
 
 
Oslo, 31.08.2018 
 
På vegne av styret 
 
 
Jan Ragnar Haugstvedt 
Leder 


