
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NORSK 
FORENING FOR HÅNDKIRURGI (NFFH) 2017 
 
Sted: New Munch; Oslo Plaza Hotell 
Tid: Onsdag 25.10.2017 kl 17.30-18.30 
 

1.   Åpning og velkommen: av Jan Ragnar Haugstvedt.  
2.   Valg av møteleder: Haugstvedt foreslås og velges ved 

akklamasjon.  
3.   Godkjenning av innkalling: Innkallingen godkjennes. 
4.   Årsberetning 2017: Ingen innsigelser på denne. 
5.   Regnskap 2017: Redegjøres av Katrin Valen Ek, ingen 

innsigelser. 
6.   Budsjett 2018: Redegjøres av Valen Ek og det åpnes for 

diskusjon. Haugstvedt lufter muligheten for å øke 
kontingenten og revidere håndkirurgiboka for å få inntekter. 
Redaktørene for boka skal ha snarlig møte for å sørge for 
dette. Magne Røkkum spør om vi skal fortsatt være medlem av 
IFSSH og sende delegat til dette møtet, dette tas opp i eget 
punkt. Ole Reigstad spør om en kan benytte Fond III i 
legeforeningen for å kutte på utgiftene til delegat, mener det 
er lite å hente på å øke kontingenten. Haugstvedt sier en kan 
avstå fra å dekke delegat til IFSSH-møte. O.Reigstad mener en 
bør kutte sponsing av middagen under håndkurset så lenge 
boka ikke gir inntekt. Han ber styret gå gjennom budsjettet 
punkt for punkt og se hvor en kan få ned utgiftene. Ida Sletten 
spør om pengene fra legatet er på egen konto men dette 
avkreftes. Eugen Eide spør om det må være en sammenheng 
mellom middagssponsing og kursbok for håndkurset. 
Haugstvedt sier at tanken bak er at de som kjøper håndboka 
skal få noe tilbake ved å få sponset middag og at det har en 
stor sosial betydning under håndkurset. Kalle Hetland mener 
en må ha ”tæring etter næring”. 
Haugstvedt sier styret skal se på budsjettet, kutte utgifter og 
komme med tilbakemelding til medlemmene om dette. 



7.   IFSSH. Forslag fra årsmøte 2016 om å diskutere fortsatt 
medlemskap. Røkkum sier det var et forslag til å få ned 
utgiftene for NFFH. Det konkluderes med at NFFH skal fortsatt 
være medlem i IFSSH men at en kan kutte støtten til delegat. 

8.   Håndregisteret: Hebe Kvernmo og Valen Ek redegjør om 
status for dette arbeidet. Det tas sikte på en ”blåkopi” av det 
svenske registeret Hakir, og oversettelsen av parameterne er 
gjort men det gjenstår for Helse Nord IKT å lage dataløsningen 
for et register. Det er ikke lenger løfte om økonomisk støtte fra 
Helse Nord, men en tar sikte på søke legeforeningens Fond I og 
det er sterkt ønskelig å ha nasjonal konsensus og en nasjonal 
styringsgruppe for å ha mulighet til å få finansiell støtte. Det 
diskuteres litt omkring nytten av registeret. Det konkluderes 
med at UNN-miljøet har nasjonal konsensus for å jobbe videre 
med utarbeidelsen av et nasjonalt register . 

9.   Obligatorisk utdanningskurs i håndkirurgi. NOFs leder Karl-
Ivar Lorentzen og leder i spesialistkomitéen Øystein 
Bjerkestrand Lian redegjør om saken. Det presiseres at det er 
Norsk Ortopedisk Forening (NOF) som er eier av kurset og at 
det er de som til sist vil bestemme både kurssted og 
kurskomité. Det er ikke bestemte føringer i om kurset skal 
holdes på ett sted eller om det kan fortsatt rullere som nå. 
Helsedepartementet overtar ansvaret for alle utdanningskurs 
fra og med 1.3.19 og det er viktig for NOF å utarbeide en 
nasjonal kurspakke som er så god at den vil videreføres av 
dept. Universitetssykehusene skal være tungt inne, men NOF 
åpner for at også andre sykehus med sterkt håndkirurgisk miljø 
kan være med. NOF har som førsteprioritet arbeidet med de 
nasjonale kursene og prosedyrelisten og vil særlig unngå at det 
blir regionale kurs. Den nåværende kurskomitéen er bredt 
representert, har NOFs fulle tillit og den skal fortsette til NOF 
har kommet med nytt forslag til hvordan den skal utformes. 
Ida Sletten tar til orde for at en ved sist GF tok bestemmelse på 
at kurset skulle være på ett sted for å få bedre kvalitet og 
ønsker holde det i Ålesund. Hun sier at Ragnhild Støen fra NOF 



sa på GF i fjor at NOF ville anbefale å ha kurset på ett sted, 
mens det i år er mer en presisering av at NOF vil ta avgjørelsen 
på sted. Lars-Eldar Myrseth sier at en i fjor ønsket ett kurs, én 
komité, ett sted. Jan Ragnar Haugstvedt sier en har hatt 
samme komité over lang tid og kurset har fått gode 
tilbakemeldinger. Lian sier en frykter fragmentering i regionale 
kurs og at en kan godt diskutere kurset i fagmiljøet og komme 
med henstilling til NOF. Lorentzen ser fordeler og ulemper ved 
både å ha kurset på ett sted og det å rullere. Det viktigste er å 
utarbeide en god målbeskrivelse og at nasjonale kurs er viktig 
for nettverksbygging og sikre et godt og enhetlig faglig innhold. 
Lian sier det er praktiske og økonomiske konsekvenser ved de 
ulike løsninger, men spesialistkomitéen vil uttale seg om 
kvaliteten. Torstein Husby sier det har vært en god stemning i 
komitéen, samtlige 4 regioner er representert i komitéen. Det 
var et meget godt kurs i Tromsø. Konseptet har fungert godt, 
så hvorfor endre noe som fungerer? Magne Røkkum viser til 
tilbakemeldinger fra kursdeltakerne at de savner å være 
samlet på ett sted og at det tidligere i GF har vært uttalt at det 
er viktig å samle kursdeltakerne på kursmiddagen. Dersom en 
er på ett sted kan en spise middag sammen hver kveld. Norsk 
Forening for Håndkirurgi har anbefalt ved sist GF at kurset 
skulle være på ett sted, men det er NOF som bestemmer og 
det må vi forholde oss til. Lian sier det er mange gode 
argumenter for begge deler. Lorentzen vil få alle argumenter 
på bordet og NOF vil ta avgjørelsen. Inntil videre skal en 
forholde seg til den kurskomitéen som er. Haugstvedt 
informerer om at neste kurs er på Rikshospitalet og at Husby 
trer ut av kurskomitéen når han nå pensjoneres. Sletten synes 
ikke det er kommet opp noe nytt argument og at NFFH har gitt 
en klar anbefaling. 

10.  Valg: Valgkomitéen har vært sist avgåtte leder i NFFH; Yngvar 
Krukhaug, og hans innstilling er at styret fortsetter som før. 
Alle de fire i styret har sagt seg villig til å stille til gjenvalg og de 
velges ved akklamasjon. 



11.  Medlemskontigent. Y.Krukhaug foreslår at 
medlemskontingenten økes til kr 500,- per år. Dette avgjøres 
ved akklamasjon. 

12.  Web-siden: Rasmus Torkildsen redegjør for denne. Han legger 
ut informasjon om nye kurs, reisestipend og oppfordrer 
medlemmene til å bruke siden. Ole Reigstad synes det er 
positivt at kontaktinformasjon til medlemmene er lagt ut på 
siden. Torkildsen presiserer at det kun er de som på forhånd ga 
sitt samtykke til dette, som det er lagt ut info om. 

13.  Hand Trauma Comittee: Hebe Kvernmo og Adalstein Odinson 
redegjør for komiteens arbeide. Torkildsen og O.Reigstad tok 
FESSH-eksamen i 2017. St Olavs er akkreditert 
håndtraumesenter, UNN-Tromsø og Rikshospitalet har søkt om 
dette og oppfyller kriteriene, så de får nok godkjennelsen. Det 
er flere enn universitetsklinikkene som kan oppfylle kriteriene 
for traumesenter. HTC sentralt har fokus på forebyggende 
arbeide. Kvernmo og Odinsson har sett på hva av dette som 
kan overføres til Norge og vil komme tilbake til dette ved neste 
års GF. De nevner betydningen av medlemsskap i HTC som en 
underkomité av FESSH, og viktigheten av å også forebygge 
traume. 

14.  Vintermøtet 2017 : Valen Ek gir en rask rapport. O.Reigstad 
synes det begynner å bli dyrt å reise til Ilsetra, særlig om en tar 
med seg familien, og spør om det finnes alternative steder å ha 
kurset eller om en kan forhandle mer på prisen. Haugstvedt 
sier vi skal diskutere dette med Kristin Solstad i KSCI. 

15.  Vintermøtet 2018: Haugstvedt informerer om neste møte 
hvor temaet er blant annet Mb Kienböck og at Strandenes og 
Bergensmiljøet arbeider med å få en kjent foredragsholder 
innen emnet som trekkplaster.  

16.  Vintermøtet 2019. Forslag til arrangør: OUS Ullevål foreslås og 
de sier seg villige til å ta på seg dette. 

17.  Høstmøtesymposiet 2018: Forslag til tema: Haugstvedt 
foreslår CMC-I og proteser i hånd/fingerledd. OUS 
Rikshospitalet foreslås som arrangør og de samtykker til dette. 



18.  Diplom i håndkirurgi: Det har ikke vært noen søkere siste år. 
19.  Stipender/legater: Ida Sletten er eneste søker og vinner både 

Schulstads legat og reisestipendet på kr 10.000,- hver. 
20.  Forslag om Æresmedlemmer: Ingen er foreslått. 
 Eventuelt: Ingen saker er innmeldt eller fremmes på stedet. 
 
 
Referent:  
 
Katrin Valen Ek 
Oslo 25.10.17 


