
 Norsk forening for håndkirurgi 
 
 
 
Årsmeldingen for Norsk forening for håndkirurgi 2020-2021. 
 
Styret har i 2020-2021 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 82 medlemmer, hvorav 61 er yrkesaktive innen plastisk og ortopedisk kirurgi. (Vi har 13 
pensjonister og 8 æresmedlemmer).  
 
Styret har kun hatt digitale møter det siste året. Samarbeidet har vært godt og vi føler at vi sammen representerer 
de ulike håndkirurgiske miljøer i Norge. 
 
 
Aktiviteter 2020-2021: 
 
Høstmøtesymposiet 2020. 
Høstmøtesymposiet gikk denne gang digitalt og ble arrangert av St Olavs hospital. Tema var ”Den store 
håndskaden”. Foredragene var kasuistikkbasert og ble holdt av Arvid Eriksen (Haukeland), Katrin Valen Ek 
(UNN), Gjermund Rø (St Olav) og Johanne Korslund (OUS-RH). Det var svært godt oppmøte digitalt.   

Vintermøtet 2021. 

OUS Rikshospitalet hadde i utgangspunktet ansvaret for møtet i 2021. På grunn av smittesituasjonen ble dette 
møtet utsatt til 2022, og vil bli avholdt 28.-30. januar 2022. Tema blir «nervekirurgi». 
 
FESSH 2021 
Skulle egentlig arrangeres i Rotterdam 16.-19. juni 2021. På grunn av smittesituasjonen ble arrangementet 
omgjort til web-kongress med samme tidspunkt. Nytt av året var «National Competitions» som var lagt opp som 
«Battles» mellom 2-3 land som forsvarte hver sin behandlingsmetode innen en av 9 forskjellige håndkirurgiske 
tilstander. Norge var godt representert med Ole Reigstad (håndleddsartrose) og Rasmus Thorkildsen (CMC1 
artrose). Jan Ragnar Haugstvedt ledet «battle» om DRU instability og deltok i tillegg på «Wrist around the table».  
I tillegg var det 3 frie foredrag fra Norge. Takk for flott innsats! 
Øyvind Håberg, Kristiansund sykehus besto FESSH eksamen som eneste norske kandidat. Styret gratulerer!  
Generalforsamlingen i FESSH ble avholdt digitalt 11.06.21. med norsk delegat, Line Lied til stede. 
2022 blir det kombinert møte med IFSSH i London, videre vil det bli arrangert møter i Rimini 2023, Rotterdam 
2024, Helsinki 2025 og Basel 2026. 
 
FESSH Academy 2021 
FESSH Academy 2021 var planlagt i Budapest 2.-6.februar i år. På grunn av smittesituasjonen ble det først utsatt 
til april, og er nå planlagt 20.-23. oktober. Foreningen sender 4 deltagere som får subsidiert kursavgiften. Også 
for 2022 vil foreningen få tildelt subsidierte plasser. Søknad sendes styret innen 15.10.21.. 
 
IFSSH  
Rasmus Thorkildsen er norsk delegat i IFSSH. 
Neste møte vil finne sted i London juni 2022, deretter Washington 2025. 
 



NFFHKs diplomkomite. 
En liste av norske håndkirurger som innehar vårt Diplom skal være tilgjengelig på våre nettsider.  Ved forrige 
årsmøte mottok Johanne Korslund og Tor Johannes Slørdahl diplom. Nye diplomer innvilget ila 2020/21 
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), SØM (Istvan Rigo) og Kristiansund sykehus (Øyvind Håberg). 
 

Websiden www.håndkirurgi.noWebmaster for vår hjemmeside er Katrin Valen Ek. Vi har fått tilgang til å 
redigere hjemmesiden selv, innenfor den lay out som Legeforeningen sentralt har satt for nettsystemet sitt. Det 
har vært lite aktivitet med kurs og kongresser og hjemmesiden har dermed også vært litt "i dvale" men framover 
kommer det nå endelig ny info og oppdateringer. 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, samt referater og regnskap fra tidligere årsmøter. 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. Det var 
ingen søkere til stipendet i 2020. 
 
Beste håndkirurgiske foredrag. 
Prisen for det beste håndkirurgiske foredrag under høstmøtet 2020 ble vunnet av Asgeir Amundsen, med 
«Revisjon av smertefull ulnahodeprotese til semi- constrained DRUJ artroplastikk». 
Foredraget ble også holdt fredag ettermiddag under Nofs kåring av beste frie foredrag. 
 
Æresmedlem. 
Under årsmøtet 2020 ble Jan Ragnar Haugstvedt utnevnt til æresmedlem av foreningen. 
 
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.  
 
På vegne av styret, 
 
Line Lied 
Leder 
 

 

http://www.håndkirurgi.no/

