
 
 

 

 

 

Norsk forening for Håndkirurgi 
 

Referat fra Årsmøtet i Norsk forening for Håndkirurgi 2015 

 

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo, Møterom 301 

Tid: Torsdag 22. oktober 2015; 13:30-15:15 

 

 

Til møtet forelå følgende saksliste: 

 

Sak 1:   Åpning av møtet. Valg av ordstyrer 

Sak 2:   Godkjenning av saksliste 

Sak 3:   Styrets årsberetning 

Sak 4:   Årsregnskap 

Sak 5:   Websiden 

Sak 6:  FESSH Hand Trauma Committee 

Sak 7:   Vintermøtet 2015 

Sak 8:   Høstmøtesymposium 2016 - tema/programansvarlig. 

Sak 10: Diplom i håndkirurgi 

Sak 11:            Inger Schulstads minnestipend for utdannelse innen håndkirurgi 

Sak 12:  Reisestipend og pris for beste håndkirurgiske foredrag av yngre 

kirurger 

Sak 13:  Valg til styret 

Sak 14:  Eventuelt. 

  

 
Ad 1: Leder Yngvar Krukhaug åpnet møtet og ønsket velkommen. Ida Sletten ble 

valgt til møteleder. 

 

Ad 2: Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  

 

Ad 3: Årsberetningen var utsendt før møtet, den har vært publisert i NOP og ligger på 

web-siden. Antall betalende medlemmer per dags dato er 43, samt 21 pensjonerte 

medlemmer og æresmedlemmer.  Det var forøvrig ingen kommentarer eller spørsmål 

til årsberetningen. FESSH delegat Jan-Ragnar Haugstvedt orienterte om at 

organisasjonen har flyttet sin virksomhet til Sveits, men vil fortsatt ha 

sekretærfunksjon fra et kontor i Budapest. 

 

Ad 4: Årsregnskapet ble gjennomgått og godkjent. 

Ida Sletten etterlyste et budsjett for kommende år. 



Ad 5: Ole Fosse informerte om Websiden under punkt 3. Hjemmesiden er nå igjen på 

plass, men på en annen server under Legeforeningen. Den er litt tyngre å drifte, men 

er tilgjengelig for medlemmene. 

 

Ad 6: Hebe Kvernmo orienterte om at det har vært liten aktivitet i komiteen. Det er 

foreløpig 2 akkrediterte håndsentre i Norge: OUS og St. Olavs Hospital. 

 

Ad 7: Ole Reigstad orienterte om Vintermøtet på Ilsetra 2015. Tema var Sequeler 
etter brudd og seneskader i håndledd og hånd. Kurset var godt besøkt og fikk gode 

tilbakemeldinger. Møtet gikk med et lite underskudd, som vil bli dekket av 

Legeforeningen. Ansvarlig for vintermøtet 2016 er styret i Norsk forening for 

håndkirurgi. Line Lied (kursleder) informerte om tema som er «Finger i fokus», hvor 

man vil omhandle de fleste typer fingerskader. 

 

Ad 8: Høstmøtesymposiet 2016: Artroscopi, håndrotsskader og osteonekroser ble 

foreslått som tema. Sykehuset Innlandet blir ansvarlig for opplegg og program. 

 

Ad 10: Det var ingen søknader om Diplom i håndkirurgi det siste året. I mangel av en 

egen spesialitet i håndkirurgi, oppfordres foreningens medlemmer til å søke om 

Diplom i håndkirurgi. Kriterier for søknad er publisert på web-siden.  

 

Ad 11: Anne Linn Moen hadde søkt om Inger Schulstads minnestipend og mottok 

dette for deltagelse på kadaverstudie kurs i Århus i høst. Stipendet på kr 10.000,- 

utbetales etter at foreningens styre har mottatt rapport som skal publiseres i NOP. 

 

Ad 12: Sondre S. Hassellund og Istvan Rigo hadde søkt om reisestipend og mottok 

dette for henholdsvis Upper limb fellowship i Maitland, Australia og hospitering 
ved Kaplan Institut i Barcelona, Spania. Stipendet på kr 10.000,- utbetales etter at 
foreningens styre har mottatt rapport som skal publiseres i NOP. 

Kjartan Koi mottok pris for beste håndkirurgiske foredrag av yngre kirurger under 

høstmøtet 2015. Tema for foredraget var: «Oppfølgingsstudie etter perkutan 

nålefasciotomi for Dupuytrens kontraktur». Wester og Hoves foredrag, «Cortical 

plastisitet og senetransposisjoner. Preliminære resultater etter BR-FPL 

senetransposisjon ved tetraplegi» ble kåret til beste foredrag fra faggruppen. 

 

Ad 13: Valgkomiteen ved Hebe Kvernmo foreslo 2 nye styremedlemmer i og med at 

Yngvar Krukhaug og Ole Fosse går ut av styret. Valgkomiteen hadde et ønske om at 

alle 4 helseregioner er representert i styret og foreslo Katrin Valen (Helse Nord) som 

ny kasserer/sekretær og Cecilie Lind (Helse Vest) som styremedlem. Jan-Ragnar 

Haugstvedt (Helse Øst) og Line Lied (Helse Midt) ønsket å fortsette i styret. 

Magne Røkkum og Rasmus Thorkildsen mente at OUS burde være representert i 

styret. Astor Reigstad mente at befolkningsgrunnlaget burde avgjøre styrets 

sammensetning, mens Ole Reigstad mente at styret ikke skulle være regions-basert, 

men for medlemmer som er interessert i håndkirurgi. Torstein Husby mente at det var 

viktig at det håndkirurgiske miljøet i Tromsø med nytt professorat nå ble inkludert, 

men samtidig at det tyngste håndkirurgiske miljøet ved OUS ble representert. Han sa 

videre at vi nå må unngå videre stridigheter og at vi burde samle oss om et 

kompromiss. Leiv Hove forsvarte regionsvis fordeling for å unngå Oslo-dominans. 

Magne Røkkum foreslo Ole Reigstad og Rasmus Thorkildsen som kandidater til 



styret. Det var usikkerhet om leder skulle velges separat. Ingen av de andre 

kandidatene stilte som lederkandidat og Jan-Ragnar Haugstvedt ble valgt til leder. 

Kandidatene fikk mulighet til å presentere seg, før det ble kampvotering. 

 

Ole Reigstad fikk 15 stemmer 

Rasmus Thorkildsen fikk 26 stemmer 

Katrin Valen fikk 16 stemmer 

Cecilie Lind fikk 11 stemmer 

 

Nytt styre ble: 

Jan-Ragnar Haugstvedt (Sykehuset Østfold), leder 

Line Lied (St Olavs Hospital), nestleder 

Katrin Valen (UNN), sekretær/kasserer 

Rasmus Thorkildsen (OUS), styremedlem 

 

Ad 14: Under eventuelt tok Bill Finsen opp spørsmål om å opprette et kvalitetsregister 

for håndkirurgi i Norge, tilsvarende det svenske registeret som ble presentert på SSSH 

i Bergen i fjor. Datatilsynet godtar angivelig ikke at vi registrerer i det svenske 

registeret. Han ba styret om å vurdere dette, og det ble bedt om at det blir tatt opp som 

egen sak på neste generalforsamling.  

Hebe Kvernmo mente at man bør forhøre seg hos det nordiske proteseregisteret i 

Bergen, hvordan man kan registrere i flere land. 

 

Rasmus Thorkildsen tok opp videre organisering av Hånd/revmakurset for 

spesialistkandidater i ortopedi, da det er kommet forslag om at Tromsø tas med som 

arrangør, slik at kurset rullerer hvert 4.år.  

Torstein Husby er leder av kurskomiteen og redegjorde: Kurset rullerer i dag mellom 

Oslo, Bergen og Trondheim og drives av lokale krefter på hvert sted med hjelp fra de 

andre håndkirurgiske miljøene. Man ser fordelen i at alle de håndkirurgiske 

universitetsmiljøene får bidra, men utfordring med ev fragmentering pga at kurset 

arrangeres sjeldnere på hvert sted.  

Leiv Hove redegjorde for kursets historie: Det startet med Schjelderups kurs i Bergen 

på 50-tallet på privat initiativ. Kurset ble etter hvert organisert av spesialitetskomiteen 

og miljøene på KMI og i Trondheim ble med som arrangører etter hvert.  

Jan-Ragnar Haugstvedt mente at Helse Nord-Norge burde inkluderes nå ettersom det 

er opprettet et nytt professorat i håndkirurgi. Det meste av kurskomiteen er til stede 

hele uken som ressurs. 

Rasmus Thorkildsen mente at det er andre store sykehus som heller kunne være 

aktuelle som medarrangør, som f.eks Ahus. 

Harald Russwurm fortalte om hvilket faglig løft det var for miljøet i Trondheim da de 

arrangerte kurset første gang i 1984 med hjelp fra KMI og Bergen. 

Magne Røkkum hadde forståelse for at det viker stimulerende å arrangere kurs, men 

var bekymret for fragmentering om det skulle bli flere arrangører. 

Hebe Kvernmo fortalte at de har ressurser og stab stor nok for å arrangere kurs med 

standardisert opplegg fra komiteen i Tromsø. Det ble arrangert AO-kurs med 

disseksjon i februar i år og det var vellykket. 

Møteleder oppfordret kurskomiteen til å diskutere dette videre med styret i 

foreningen, men det er kurskomiteen som avgjør om et slikt forslag om en ekstra 

kursarrangør skal sendes til spesialitetskomiteen. 

 



Katrin Valen ønsket mer komprimert program ved neste høstmøte, slik at det blir 

enklere for plastikkirurger å delta både på kirurgisk og ortopedisk høstmøte. 

Ole Reigstad reagerte på at Blue room er alt for trangt for faggruppens frie foredrag. 

Det var ikke nok sitteplasser og det manglet mikrofon. Det ønskes bedre løsning neste 

år. 

 

Leiv Hove oppfordret avslutningsvis pensjonerte/eldre håndkirurger til å sende en 

rapport om sin virksomhet til foreningens arkivar, Lars-Eldar Myrseth, da dette har 

historisk interesse. 


