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§1 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmåin: Sittande ordftirande

Anna Gerber Ekblom och sel«eterare Christina Ljungberg föreslogs och valdes. Per

Jenmalm och Per Magnusson, Umeå, valdes till justerare.

§2 Årsmötets befanns vara stadgeenligt utlyst.

§3 Dagordningen fastställdes med småirre justeringar

§4 Föregående arsmötesprotokoll godkåindes och lades till handlingama.

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse jåimte ekonomisk redovisning samt fastställande av

årsavgift (Bilaga 1.) Verksarnhetsberättelsen, som finns på hemsidan och även

skickades ut med årsmöteskallelsen, föredrogs av Peter Axelsson. Särskilt nåimndes bl a

Svenskt Kirurgiskt Råd gemensamma skrivelse om Utredningen "Triining ger

f?irdighet..." om högspecialiserad vård. Simon Farnebo meddelade hur man loggar in

till Journal of Hand Surgerys app. Ekonomisk redovisning föredrogs av ordf och

godkändes. Budgeten föredrogs, liksom vad medlemsavgiften går till. Medlemsavgiften

faststiilldes oföriindrat till 17 50 l« I är.

§6 Styrelsens ansvarsfrihet: revisionsberättelsen ftiredrogs fran skriftlig sådan då ingen av

revisorerna var nåirvarande. Bokslut, disposition godktindes och styrelsen gavs

ansvarsfrihet.

§7 Val av styrelse. Valberedningens sammankallande Tomas Haapaniemi föredrog

förslagen: Ordftirande Peter Axelsson, Göteborg (nyval 2 är),Yetenskaplig sekreterare

Maria Wilcke, Stockholm (nyval2 år), Skattmästare Per Jenmalm, Umeå §yval2 år),

IT-ansvarig Sara Edsfeldt, Uppsala (fullnadsval 1 år), Övrig ledamot Carin Rubensson,

Linköping (ffllnadsval 1 år). Sel«eterare Christina Ljungberg och Utbildningsansvarig

Annika Widerberg sitter kvar. Å'rsmötet valde enligt förslag.
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§ 8 Val av ordinarie delegat samt suppleant till Svenska Läkaresällskapets Fullmiiktige:

Peter Axelsson respektive Maria Wilcke valdes enligt valberedningens förslag

§ 9 Val av ordinarie representant samt suppleant till Svenska Liikarftirbundets

representantskapsmöte. Peter Axelsson respektive Christina Ljungberg valdes enligt

valberedningens ft)rslag.

§10 Val av revisorer och revisorssuppleant: Valberedningens sammankallande Tomas

Haapaniemi föredrog ftirslagen: Karin Nyman slutar och föreslogs ersättas av Torsten

Schriever. Joakim Strömberg ftireslås som fortsätta som ordinarie och som suppleant

fortsatt uppdrag för Torbjöm Vedung. Val enligt ftirslag.

§11 Val av valberedning: Tomas Haapaniemi (sammankallande), Mihai Pietreanu och

Charlotte Jeppson valdes enligt styrelsens fiirslag.

§12 Val av arkivarie Anders Nilsson, Göteborg, valdes enligt förslag.

§13 Val av delegater till SSSH, ISSSH och FESSH: Martin Clementsson (SSSH), Per

Hessman (ISSSH), Peter Axelsson och Maria Wilcke (FESSH) valdes enligt förslag.

§14 Nya medlemmar upptagna i filreningen sedan ft)regående årsmöte: Elin Swäd, My

Winbladh von Walter, Mirjam Hägg, Marcus Landgren, Dag Vikingsson, Farumatz

Torabi, Dimitra Kotsaki, Fredrik Peyronson, Marcus Renberg, Martin Roginski,

Emmelie Westlund Firchal hälsades välkomna

§15 Diskussion om ftireningstidskrift (JHS Eur) Simon Famebo redovisade Europeiska JHS

framgångar citationsmässigt. Impact factor strax över 2. Praktisk app ftir smartphone.

Föreningen fortsätter med tidskriften.

§16 Utbildnings- och fortbildningsfrågor. Annika Widerberg ftiredrog: Liten revision av

utbildningsboken har gjorts, SLF och specialitetsföreningarnahar tagitfuarn

rekommendationer om de gemensamma målen A och B. Studirektorsrådet imättat20t6

fungerar mycket väI. Central utvtirdering av SK-kursema har sjösatts, föreningen har

beslutat själv kvalitetsgranska och -säkra som alternativ till Lipus-ceritfiering.

Webkursen som rullat sedan 1.5 ff ftireslås användas på klinikerna inom ST-utb. Det

kan vara lämpligt attlätauppdraget att göra kursen gå runt mellan klinikerna.

Förbättring av klinikernas intemutbildning önskviirt. Man arbetar också med att öka

intresset ftir europeiska examen. SPUR-inspektioner rullar nu enligt lagenlig frekvens.

Bakjoursskola ftir handkirurger har kommit på ftirslag.
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§17 Rapport om arbetet med Diagnosboken i App och revisionsarbete av hemsidan. Peter

Axelsson ftiredrog och visade hur appen ser ut. Lösenord för betaversionen är "shf."

Visst arbete kvarstår innan appen är komplett. Påpekades vikten av att saknade och

önskade koder meddelas ordfi)rande eller IT-ansvarig. Meddelades också hur

finansieringen är tiinkt med uppstartskostnad från föreningen och diirefter löpande fran

klinikema. Vad gäller hemsidan har ftirnyelsearbetet stått stilla i viintan pä app-

utveckling och att Liikarftirbundet snart erbjuder en plattform ftir ft)reningshemsida.

§18 Rapport från verksamhetschefsmöte.Lottaleppson rapporterade fran v-chefsmötet som

i år besöktes av ordf för Nationella Programområdet RörelseorganenMaziar Mohaddes

Ardebili som pratade om SKL och landstingens satsning på kunskapsstyrning av

sjukvården.

§19 Rapport fran ST-liikare: ingen rapport från ST-gruppen. Antje i Uppsala har tagit på sig

att v ar a kontaktperson.

§20 Rapport FESSH: Simon Farnebo rapporterade, bl a att YEHS (Young European Hand

Surgeons) ftir unga handkirurger bildats, en kurs (FESSH Academy) startar där SHF har

2 platser (sv kandidater nomineras av verksamhetschefer till styrelsen med ambitionen

att kandidaten senare avlägger EBHS-examen). Det pågår även en digitalisering av

material från kongresser, utveckling av inspelningar av kongressft)redrag ftir tillgång via

hemsidan, man har instiftat ett nytt senior fellowship ftir gästvistelser på awtat

handkirurgiskt europeiskt centrum, forskningsbidrag att söka (10 000 €, aktuell sista

ansökn dag 31/10-18). Ny FESSH-logo har utvecklats.

§21 Rapport fran Börje Gabrielssons Minnesfond. Ove Engkvist berömde reseberättelserna

och ftiredrog stiftelsens arbete. 700 000 delades ut under ftirra året och 88 ansökningar

inkom. Bidrag liimnas numer till kursgivare av SK-liknande kurser ft)r att kunna ta in

gästföreläsare. Bidrag liimnas då inte till de enskilda kursdeltagarna. Viktigt att söka i

god tid.

§22 Kvalitetsregister HAKIR Lars Dahlin ftiredrog registerarbetet och användandet av

PROM och PREM, utarbetade kvalitetsindikatorer, och utvecklingsproj ekt.

Registercentrum Syd har helt ny personal. Önskemål om utökat nationellt samarbete och

eventuellt en registergrupp. Viktigt med konekt kodning, ftirbättra registrering av

reoperationer. HAKIR-dag i Umeå 8/11 2018. Förslag till projekt med registerdata
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anmäls till forskningsstyrgruppen. Nåimndes att rapportda1a kring Dupuytrens kontaktur

i nuläget iir svåra att dra slutsatser om. (Bilaga 2-3.)

Övriga frågor

a) Jiimställdhetsfrågor i SHF: Anna Gerber Ekblom foredrog siffor om kvinnliga

låikare i Sverige som åir fiiirde bäst i viirlden på Global Gender Gap index.

Styrelsen får nu övervägande kvinnliga ledamöter och kommer att mer

noggrant välja t ex ft)redragshållare för en jåimnare könsfördelning.

b) Idder till tema för nästa års vetenskapliga möte. Diskussion inför nästa är.

Förslag som kom upp: inslag av typen "instructional course lectures", öka

möteslängden, nytt ställe (kommer f ö att läggas i Malmö i samband med

SSSH-mötet26-29 augusti 2021, vilket presenterades av Martin Clementsson,

liksom mötet i Tallinn 190821-24), gärna saflrma form. Inget tema föreslogs.

Mötet avslutades.
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