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Årsmeldingen for Norsk forening for håndkirurgi 2019-2020. 
 
Styret har i 2019-2020 bestått av  
 
Leder:    Line Lied  (St Olavs hospital) 
Nestleder:   Rasmus Thorkildsen (OUS-RH) 
Styremedlem:   Katrin Valen Ek  (UNN) 
Sekretær/kasserer:  Cecilie Lind                        (Haukeland) 

 
Foreningen har 81 medlemmer, hvorav 62 er yrkesaktive spesialister i plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi. (Vi har 
19 pensjonister/æresmedlemmer).  
 
Styret var samlet under vintermøtet på Hafjell sist vinter, og har ellers hatt telefonkonferanser og kontakt via mail,. 
Samarbeidet har vært godt og vi føler at vi sammen representerer de ulike håndkirurgiske miljø i Norge. 
 
 
Aktiviteter 2019-2020: 
 
Høstmøtesymposiet 2019. 
Høstmøtesymposiet ble arrangert av St Olavs hospital og tema var ”Tumores i hånden”. Gjesteforelesere var 
Annja Viset (Radiolog, St Olavs hospital), Ole-Jacob Norum (OUS Radiumhospitalet) og Anders Sund 
(Haukeland). Det var svært godt oppmøte.   

Vintermøtet 24.01-26.01.2020. 

Vintermøtet til Norsk håndkirurgisk forening på Ilsetra, Hafjelltoppen, hadde i år mange deltagere. Det var Istvan 
Zoltan Rigo fra Sykehuset Østfold som var kursansvarlig. Tema var ”Komplikasjoner i håndkirurgi” og omhandlet 
de fleste typer komplikasjoner etter alt fra «hverdags-håndkirurgi» til avansert håndkirurgi. I tillegg til mange 
forelesere fra ulike håndkirurgiske miljø rundt om i Norge var Paco del Pinal fra Madrid gjesteforeleser. Han holdt 
flere interessante forelesninger om artroskopisk tilnærming til skader i radius og carpus, og om mikrokirurgi for 
rekonstruksjon av grep etter skade. Mellom forelesningene ble det presentert kasuistikker., Det var i år 34 
påmeldte og mange hadde med seg familie slik at vi opplevde at det håndkirurgiske miljøet fylte nesten hele 
Ilsetra. 
OUS Rikshospitalet hadde i utgangspunktet ansvaret for møtet i 2021. På grunn av smittesituasjonen er dette 
møtet nå utsatt til 2022, og vil bli avholdt 28.-30. januar 2022. Tema blir «nervekirurgi». 
 
NOF Centennial Congress i Trondheim 13.05-15.05.2020 måtte dessverre avlyses pga. smittesituasjonen i 
forbindelse med Corona pandemien. 
Det var planlagt håndkirurgisk symposium med tema «Distal Radius Fractures Involving the Ulnar Side of the 
Wrist» med Jan-Ragnar Haugstvedt som møteleder og Rohit Arora og Henk Coert som gjesteforelesere. 
Interessant program og spennende forelesere, som vi håper å få høre på et senere tidspunkt. 
 
FESSH 2020 
Skulle egentlig arrangeres i Basel, Sveits 03.06-06.06.2020. På grunn av smittesituasjonen ble arrangementet 
først utsatt til 02.09-05.09.2020, for så å bli omgjort til web-kongress med samme tidspunkt. Generalforsamlingen 
i FESSH avholdes derfor også først i september. 
 
 
 



FESSH Academy 2020 
Ble arrangert i Budapest 12.-15. februar, og ble også denne gang en suksess. Foreningen sendte etter søknad 4 
deltagere som fikk subsidiert kursavgift. FESSH Academy 2021 er planlagt i Budapest 2.-6.februar, og styret 
ønsker også denne gang søknader til 4 plasser til redusert pris innen 15.10.20.. 
 
IFSSH  
Rasmus Thorkildsen har tatt over som norsk delegat i IFSSH etter Jan-Ragnar Haugstvedt. 
Neste møte vil finne sted i London juni 2022. 
 
NFFHKs diplomkomite. 
En liste av norske håndkirurger som innehar vårt Diplom skal være tilgjengelig på våre nettsider.  Ved forrige 
årsmøte mottok Elvedin Fazlagic diplom. Nye diplomer innvilget ila 2019/20 kunngjøres av komitéen under 
årsmøtet. 
 
Foreningens kvalitetsarbeid.  
Det er nå fire akkrediterte håndsentre i Norge; OUS-Rikshospitalet, Haukeland, St Olavs Hospital og UNN.,  
.  
Det er norske håndkirurger med FESSH diplom ved OUS-Ullevål (John Williksen), OUS-RH (Rasmus Thorkildsen 
og Ole Reigstad), Haukeland (Cecilie Lind), 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 Katrin Valen Ek. Vi har fortsatt ikke tilgang til å redigere hjemmesiden selv, 
etter at Legeforeningen sentralt har gjort om på nettsystemet sitt. Det vi legger inn må sendes inn sentralt for 
publisering, og det er fremdeles usikkert når det blir endring på dette. På nettsiden legges det ut informasjon om 
nye kurs, samt annet av interesse for medlemmene. På websiden legges også ut lister over medlemmer i 
foreningen, liste over hvem som innehar diplom i håndkirurgi, og referater fra tidligere årsmøter. Tidligere 
regnskap skal også legges ut. Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med tilbakemeldinger om bruk av 
websiden under årsmøtet. 
 
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. Ved forrige årsmøte var det ingen søkere. 
 
Reisestipend. 
Statuttene finnes annonsert i NOP’en og på vår hjemmeside. Prisen utdeles under årsmøtet i foreningen. Ved 
forrige årsmøte mottok Endre Søreide reisestipend for deltagelse på håndartroskopikurs. 
 
Beste håndkirurgiske foredrag. 
Prisen for det beste håndkirurgiske foredrag under høstmøtet 2019 ble vunnet av Sondre Hassellund, med 
«Ustabile distale radiusfrakturer hos pasienter over 65 år. RCT konservativ behandling vs. operasjon med volar 
låseplate.». Foredraget ble også holdt fredag ettermiddag under Nofs kåring av beste frie foredrag, og ble kåret til 
høstmøtets beste frie foredrag. Vi gratulerer så mye til Sondre! 
  
Rasmus Thorkildsen disputerte 6. mars 2020 med avhandlingen «Uncemented Metal-on-metal Arthroplasty for 
Trapeziometacarpal Osteoarthritis». Vi gratulerer! 
 
Det siste året har vært preget av reiserestriksjoner og avlyste kurs og kongresser på grunn av smittesituasjonen. 
Aktiviteten i foreningen har derfor vært veldig redusert. Høstens digitale FESSH og Høstmøte blir en ny erfaring, 
men forhåpentligvis ingen vane!  
 
 
 
På vegne av styret, 

http://www.håndkirurgi.no/


 
Line Lied 
Leder 
 

 


