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Årsmeldingen for Norsk forening for håndkirurgi 2020-2021. 
 
Styret har i 2021-2022 bestått av  
 
Leder:    Rasmus D Thorkildsen (OUS-RH) 
Nestleder:   Cecilie Lind  (Haukeland) 
Styremedlem:   Katrin Valen Ek  (UNN) 
Sekretær/kasserer:  Preben Dovland                 (SØF) 

 
Foreningen har 86 medlemmer, hvorav 65 er yrkesaktive innen plastisk og ortopedisk kirurgi. Vi har 14 
pensjonister og 9 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 2021-2022: 
 
Høstmøtesymposiet 2021. 
Høstmøtesymposiet ble organisert som et hybridmøte ved Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, men 
muligheten til å møte fysisk etter to år med restriksjoner medførte stort antall besøkende til høstmøtet og til 
symposiene. Symposiet 2021 ble organisert av plastikkirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus (moderator 
Eivind Strandenes). Tema var fingerfrakturer med fire gode innlegg fra håndkirurgiske avdelinger i Trondheim 
(Tiril m. Carlsson), Oslo (Hallgeir Bratberg), Bergen (Magnus Hjortås) og Tromsø (Katrin Valen Ek). Foredragene 
adresserte et utvalg av problemområder med teori, kasuistiker og «tips and tricks». Det var svært godt oppmøte 
og mange gode spørsmål fra salen ved den avsluttende diskusjonen.   

Vintermøtet 2022. 
OUS Rikshospitalet skulle igjen organisere møtet (som ble avlyst i 2021). Programmet var klart og Ilsetra 
reservert, men på grunn av smittesituasjonen måtte dessverre møte avlyses igjen. Det planlegges avholdt i 2023 
og tema er som tidligere «nervekirurgi». 
 
FESSH/IFSSH 2022 
Kombinert kongress avholdt i London 6-10 juni 2022. Det var mulighet for digital deltakelse, men det var svært 
mange påmeldte med fysisk oppmøte. Under åpningsseremonien ble årets «Pioneers of Hand Surgery» 
presentert, der i blant den første kandidaten fra Norge, Leiv Hove, Styret gratulerer! 
Norge var godt representert med deltakere fra hele landet. Norske håndkirurger bidro som moderatorer for flere 
sesjoner og i tillegg var det flere frie foredrag fra Norge. Takk for flott innsats! 
FESSH (EBHS) eksamen som vanlig avholdt i forkant møtet, 65 kandidater besto (ingen fra Norge i år). 
Generalforsamlingen i FESSH og IFSSH ble begge avholdt med norsk delegat til stede (hhv Valen og 
Thorkildsen). 
Neste FESSH-møte blir i Rimini 10-13. mai 2023 deretter blir det Rotterdam i 2024, Helsinki 2025 (med IFSSH i 
Washington tidligere samme år) og Basel 2026. 
 
FESSH Academy (Basic) 2022 
FESSH Academy 2022 ble avholdt i Budapest 23-26. februar i år. Vår foreningen fikk som tidligere 4 subsidierte 
plasser. Det var mange søkere og til slutt måtte det avgjøres ved loddtrekning blant kvalifiserte søkere. Plassene 
gikk til Ingunn Skaugrud, Sandra Salberg, Tone Myrland og Kristin Wennesland.   Også for 2023 regner vi med at 



det vil tildeles subsidierte plasser til de nasjonale foreningene. Kurset vil bli avholdt i Budapest ila februar 2023. 
Vi vil informere per epost til medlemmene når dette er klart (inkludert søknadsfrist) 
 
FESSH Academy (Advanced) 2022 
Nytt av året arrangeres et avansert kurs med kadaverdisseksjon. Kurset ble annonsert inn i sommerferien og 
foreningen fikk 1 subsidiert plass. Krav for deltakelse var enten EBHS eksamen eller 5 år eller mer håndkirurgisk 
erfaring. På tross av frist 15.08 fikk styret tre gode søkere. Etter loddtrekning var Øyvind Håberg seirende og han 
er meldt inn til FESSH som Norges representant. 
 
IFSSH  
Rasmus Thorkildsen er norsk delegat i IFSSH. 
Neste møte vil finne sted i Washington 2025, deretter er det Singapore sin tur i 2028 
 
NFFHKs diplomkomite. 
En liste av norske håndkirurger som innehar vårt Diplom skal være tilgjengelig på våre nettsider.  Ved forrige 
årsmøte mottok Sindre Gunleiksrud og Øyvind Håberg diplom. Styret gratulerer! Nye diplomer innvilget ila 
2021/22 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-RH (Rasmus Dehli Thorkildsen), Haukeland (Cecilie 
Lind), St Olavs Hospital (Adalsteinn Odinsson og Line Lied), UNN (Hebe Kvernmo og Katrin Valen Ek), SØM 
(Istvan Rigo), Martina Hansens Hospital (Ole Reigstad) 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. Søknadsfrist er 1. sept.  Det var ingen kvalifiserte 
søkere i 2021. 
 
Reisestipend. 
Statuttene finnes annonsert i NOP’en og på vår hjemmeside. Prisen utdeles under årsmøtet i foreningen. 
Søknadsfristen er 1. sept. Det var ingen søkere til stipendet i 2021  
 
Beste håndkirurgiske foredrag. 
Prisen for det beste håndkirurgiske foredrag under høstmøtet 2021 ble vunnet av Sondre Hassellund med 
foredraget «Håndleddsbrudd hos eldre, operasjon eller ikke? En helseøkonomisk analyse. 
Foredraget ble også holdt fredag ettermiddag under NOFS kåring av beste frie foredrag. 
 
Æresmedlem. 
Under årsmøtet 2021 ble Magne Røkkum utnevnt til æresmedlem av foreningen. 
 
.På vegne av styret, 
 
Rasmus D Thorkildsen, Leder 

http://www.håndkirurgi.no/


 
 


