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Svensk Handkirurgisk Förening 2017 – 2018 
 

 
 

Styrelsen även detta verksamhetsår huvudsakligen arbetat med att säkerställa adekvat utbud 

av SK-kurser för blivande handkirurger, fastställa den reviderade nivåstruktureringsplanen 

handkirurgi vs ortopedi, uppdatera Diagnosboken och utveckla en applikation för denna samt 

planera det vetenskapliga mötet i Sigtuna 30 augusti -31 augusti 2018. Med anledning av den 

av SKL beslutade nya nationella kunskapsstyrningen har styrelsen inlett dialog med 

ordförande för Nationella programområdet (NPO) för rörelseorganens sjukdomar, Maziar 

Mohaddes Ardebili, som kommer träffa styrelsen och verksamhetscheferna i samband med 

Sigtunamötet. I samverkan med Svenskt Kirurgiskt Råd har styrelsen fortsatt arbetet med att 

förbättra möjligheterna till kirurgisk träning i Sverige för de kirurgiska disciplinerna.  

 

Styrelsens interna arbete under verksamhetsåret 2017–2018 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft sex protokollförda telefonsammanträden 

och ett protokollfört lunch-lunchmöte i internatform i Sigtuna (8–9 februari 2018). 

Vid årsmötet 2017-09-01 beslutades om stadgeändring med tillägg av en utbildningsansvarig 

ledamot och antalet ledamöter uppgår nu till sju i antal. Styrelsens sammansättning blev efter 

årsmötet 2017-09-01 följande: 

 

Anna Gerber Ekblom Ordförande 

Christina Ljungberg Facklig sekreterare 

Simon Farnebo Vetenskaplig sekreterare 

Per Fischer Kassör 

Peter Axelsson IT-ansvarig 

Annika Widerberg Utbildningsansvarig 

Sara Edsfeldt  Ledamot 

 

Specialistutbildning och målbeskrivning 

Socialstyrelsens beslut om den nya specialitetsindelningen och specialiseringstjänstgöringen 

trädde i kraft 1 maj 2015 och Handkirurgi är sedan dess egen basspecialitet. Utbildningsboken 

i Handkirurgi, som färdigställdes 2015, beskriver de specialitetsspecifika C-målen. 

Utbildningsboken finns tillgänglig på hemsidan. A- och B-målen är specialitetsövergripande 
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och SLF har i samverkan med specialitetsföreningarna tagit fram rekommendationer för dessa 

mål. Övergångsregler mellan de tidigare och nuvarande föreskrifterna om specialist-

utbildningen kommer gälla tom 2022-04-30. 

Det handkirurgiska studierektorsrådet, som leds av utbildningsansvarig i styrelsen, arbetar 

gemensamt för en handkirurgisk specialistutbildning av högsta kvalitet vid alla regionkliniker.  

Den web-baserade självstudiekursen i handkirurgi har under ST-studierektor i Malmö 

Elisabeth Brogrens ledning fortsatt under året. Vid regionklinikerna finns förnärvarande ca 30 

ST-läkare i handkirurgi. 

 

SK-kurser 

Svensk Handkirurgisk Förening har i samarbete med de sju regionklinikerna tagit fram ett 

kursutbud som skall täcka kraven i den specialitetsspecifika delen i målbeskrivningen för ST-

utbildning i Handkirurgi. Dessa sju kurser ges löpande över 3,5 års period och upprepas 

därefter. Utöver dessa kurser ges även kurs i basal handkirurgi (Malmö) och kurs i 

mikrokirurgi (Göteborg) årligen. Föreningen har även en pågående dialog med Socialstyrelsen 

om behovet av att säkerställa att det regionalt och nationellt finns ett adekvat kursutbud vad 

gäller de specialitetsövergripande kurserna (A- och B-målen). För perioden 2019–2022 har 

Socialstyrelsen upphandlat ramavtal för SK-kurser via universiteten i landets olika regioner. 

Varje regionklinik bör ha en dialog med universitetet i regionen om man vill finansiera kursen 

via Socialstyrelsen.  

För att säkerställa hög kvalitet och ett innehåll anpassat till målbeskrivning för 

specialistutbildningen i handkirurgi kommer styrelsen under kommande verksamhetsår ta 

fram en gemensam enkät för utvärdering av SK-kurserna. 

 

SK-Kurser 2018–2021: 

• Artros och Artrit – Örebro vt 2018 

• Handledens skador och sjukdomar - Linköping ht 2018 

• Barnhandkirurgi - Stockholm vt 2019 

• Sentransfereringar - Göteborg ht 2019  

• Nervskador och nerventrapment – Malmö vt 2020 

• Rekonstruktiv kirurgi vid större trauma mot övre extremiteten - Umeå ht 2020 

• Frakturer och senskador – Uppsala vt 2021 

   

Nationellt nätverk för handtransplantation 

Det nationella nätverket för handtransplantation (NNH) har tidigare enats om nationella 

indikationer för handtransplantation. I september 2017 publicerade gruppen en artikel om 

handtransplantation i Sverige (Läkartidningen. 2017;114:EM4I). Regionklinikerna i Göteborg 

och Stockholm har meddelat att de har möjlighet att i framtiden utföra handtransplantation 

och vid både regionkliniker pågår arbete med utbildningsinsatser och framtagande av rutiner 

och riktlinjer för handtransplantation. Övriga regionkliniker har uttalat sitt stöd till projektet 

Arbetsgruppen planerar också att göra en gemensam nationell etisk ansökan för 

handtransplantation.  
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Svenskt Kirurgisk Råd 

Svensk Kirurgiskt Råd har haft två möten under verksamhetsåret, höstens möte med Svensk 

Ortopedisk Förening (SOF) som arrangör och vårens möte med Svensk Förening för 

Anestesi- och Intensivvård (SFAI som arrangör. Vid mötena har diskussionerna fokuserat på 

ST-utbildningen, kirurgisk träning, frågan om kollektivanslutning av specialitetsföreningarna 

till Svenska Läkaresällskapet, IVO´s nya rutiner för klagomålshantering, opoidkrisen och 

specialitetsföreningarnas roll i den nya nationella kunskapsstyrningen. Svenskt Kirurgiskt råd 

har med anledning av debatten avseende nivåstrukturering /centralisering av kirurgisk vård 

efter att SVT´s ”Dokument inifrån” om utredningsbetänkandet ”Träning ger färdighet” (SOU 

2015:98) sänts den 2/5 och 9/5 skrivit ett gemensamt uttalande som kommer publiceras på 

Svenska Läkaresällskapets hemsida inom kort. SHF ställer sig bakom uttalandet som är i linje 

med det remissvar vi gav 2015 på utredningen om den högspecialiserade vården; 

SOU2015:98 Träning ger färdighet. 

 

Journal of Hand Surgery (Eur) 

Journal of Hand Surgery (Eur) är föreningens medlemstidning. Tidningen finns sedan 2016 

tillgänglig både i pappersform och elektroniskt via en App (JHS(E)).  

 

Kvalitetsregistret HAKIR 

HAKIR är ett nationellt kvalitetsregister för handkirurgi startat på initiativ av SHF 2010 och 

innehåller nu ca 100 000 operationer. Registret omfattar alla sju regionkliniker i landet och 

även två privata vårdgivare. Resultaten från HAKIR ger en unik möjlighet till 

förbättringsarbete och klinisk forskning inom handkirurgin och ett flertal forsknings- och 

förbättringsprojekt har startats.  

En nationell patientinformation som finns sedan 2017 tillgänglig på HAKIR´s hemsida 

www.hakir.se. Denna har nu uppdaterats med information om den nya 

dataskyddsförordningen GDPR. Registerhållare för HAKIR är Marianne Arner. Simon 

Farnebo är föreningens ordinarie representant i HAKIR´s styrgrupp med Anna Gerber 

Ekblom som suppleant. 

 

Årsmötet i Sigtuna 2018 

SHF´s vetenskapliga möte och årsmöte hålls nu för sjätte gången på Sigtunastiftelsen den 30 

augusti – 31 augusti. Tema för årets möte är Handkirurgiska utmaningar i migrationens 

tidevarv. Vi är i år väldigt glada att kunna välkomna två välrenommerade gästföreläsare med 

stor erfarenhet inom trauma och katastrofmedicin; Prof. Raja Sabapathy, Ganga Hospital, 

Coimbatore, Indien, och Johan von Schreeb, grundare av svenska delen av Läkare utan 

gränser. Lotta Wendel, jur.kand. och universitetslektor, är inbjuden att tala om de etiska och 

juridiska aspekterna vid vård av asylsökande. 

Dessa föreläsningar följs av vetenskapliga fria föredrag, presentationer av utvalda 

avhandlingar och reseskildringar samt en rapport om forskningsarbete relaterat till 

kvalitetsregistret HAKIR.  

 

SPUR-inspektörer och externa granskare 

Annika Widerberg (Skåne), Peter Axelsson (Göteborg), Johanna von Kieseritzky (Stockholm) 

och Erika Nyman (Linköping)n är SPUR-inspektörer. Annika Widerberg är SPUR-

http://www.hakir.se/
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samordnare. SPUR-inspektioner har under året utförts i Umeå och under hösten kommer 

Malmö och Linköping inspekteras. Regionkliniken på Sahlgrenska inspekteras troligen 2019.  

Av Socialstyrelsen utsedda externa granskare av specialistbevis är Christina Ljungberg, 

Annika Widerberg, Peter Axelsson och Johanna von Kieseritzky. Erika Nyman tillträder som 

extern granskare hösten 2018 och ersätter därmed Christina Ljungberg som avslutar sitt 

uppdrag.  

 

Konsultationsläkare 

Föreningens konsultationsläkare hos Läkarförbundet i ärenden där medlemmar behöver stöd 

är Annika Widerberg. 

 

Socialstyrelsen sakkunniga inom handkirurgi till Domstolsverkets 

författningsdomstol 

Socialstyrelsens utsedda sakkunniga inom handkirurgi till Domstolsverket har under 

verksamhetsåret varit Göran Nylander och Per Magnusson. 

 

Medlemmar 

Föreningen har 171 medlemmar. Under verksamhetsåret har föreningen välkomnat nio nya 

medlemmar; My Winblad von Walter, Mirjam Hägg, Marcus Landgren, Dag Vikingsson, 

Faramarz Torabi, Dimitra Kotsaki, Fredrik Peyronson, Marcus Renberg, Elin Swärd, Martin 

Roginski. 

 

Besvarande av skrivelser 

SHF styrelse har under året behandlat ett flertal remisser och förfrågningar från SLS, SLF och 

SoS bl.a. utredning kring samverkan vid läkares specialiseringstjänstgöring, förslaget om 

Bastjänstgöring för läkare, nationell perioperativ hälsoenkät och översyn av 

patientsäkerhetslagen. 

 

IT-frågor 

Hemsidan (www.handkirurgi.se) är i stort behov uppdatering och modernisering för att få 

bättre funktionalitet. Styrelsen har under året utrett möjligheter till samarbete med olika 

leverantör och under nästkommande verksamhetsår kommer en ny modern och funktionell 

hemsida vara på plats.  

Webbredaktör Peter Axelsson ser till att information på hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

Alla medlemmar uppmanas att till Peter Axelsson inkomma med konstruktiva idéer till hur 

hemsidan ytterligare kan förbättras (peter.axelsson@vgregion.se).  

 

Diagnosboken 

Arbetet med att uppdatera och digitalisera Diagnosboken påbörjades redan 2016 och den blir 

nu äntligen klar till årsmötet i september 2018. Per Nordmark har tillsammans med kunniga 

medicinska sekreterare i Umeå och Stockholm lagt ned ett mycket stort arbete med att 

revidera och uppdatera diagnos- och åtgärdskoder enligt Socialstyrelsens riktlinjer. 

Diagnosboken i elektroniskt format kan fortsättningsvis revideras och uppdateras årligen, 

vilket blir en stor fördel jämfört med den tidigare tryckta versionen. Appen blir fritt tillgänglig 

http://www.handkirurgi.se/
mailto:peter.axelsson@vgregion.se
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utan kostnad och kan på så sätt användas både av handkirurger och andra medicinska 

professioner. 

 

 

Läkarförbundet - Specialistföreningarnas representantskapsmöte  

Specialistföreningarnas representantskapsmöte hösten 2017 hölls den 8 november och vårens 

möte den 17 april 2018. Tyvärr hade inte någon från styrelsen möjlighet att delta. 

Anna Gerber Ekblom är ordinarie representant i SLF och Christina Ljungberg är suppleant. 

SLF erbjuder specialitetsföreningarna stöd i arbetet med anpassning till den nya 

dataskyddsförordningen GDPR. SHF kommer i samarbete med SLF under året göra 

anpassningar av hemsida, dokumenthantering och medlemskapsansökan för att säkerställa att 

vi uppfyller de nya kraven. 

 

Svenska Läkaresällskapet 

SLS höll fullmäktigemöte hölls den 15 maj i Stockholm. Anna Gerber Ekblom är ordinarie 

delegat i SLS och Christina Ljungberg är suppleant. Då båda dessa hade förhinder var Sara 

Edsfeldt styrelsens representant på plats. Vid mötet diskuterades förslag om förändring av 

SLS organisationsstruktur där sektionerna enligt förslaget skulle bli huvudsakliga medlemmar 

i SLS. Förslaget bordlades. En arbetsgrupp med uppdrag att utreda frågan ytterligare och 

återkomma med nytt förslag ska tillsättas. SHF har tillsammans med SLS och Svenskt 

Kirurgiskt Råd skrivit en debattartikel om ”Alkoholfri operation” som publicerades i DN 30 

april 2018. 

 

FESSH 

FESSH vetenskapliga möte hölls i år i Köpenhamn. Föreningen har två röster vid FESSH 

Delegates Council Meeting och representerades i år av Simon Farnebo och Peter Axelsson. 

Docent Simon Farnebo är sedan 2017 ordförande i FESSH Scientific Committee. Katleen 

Libberecht är medlem i FESSH Trauma Committee. 

Kommande FESSH möten kommer att hållas i Berlin (i anslutning till Internationella 

Handmötet IFSSH 2019), i Basel (2020) samt i Amsterdam (2021). 

 

IFSSH 

IFSSH Delegates Council Meeting hölls i anslutning till ASSH-mötet i San Fransisco, i 

september 2017, där Per Hessman var föreningens representant på plats. 

 

Samverkan med Svensk Ortopedisk Förening SOF 

Den uppdaterade och reviderade versionen av Nivåstruktureringsplanen för handkirurgi vs 

ortopedi presenterades på förra årsmötet i september 2017. Nivåstruktureringsplanen är nu 

sedan november 2017signerad av respektive föreningens ordförande. 

 

SOF och SHF samverkar i en ”Bakjoursskola ” för nyblivna specialister i ortopedi och 

handkirurgi där en av kurserna är inriktad på omhändertagande av akuta tillstånd i övre 

extremiteten. Katleen Libberecht är sammankallande för den nationella arbetsgruppen med 

deltagare från alla handkirurgiska regionkliniker som har till uppgift att ta fram nationella 

riktlinjer för det akuta omhändertagandet av akuta handkirurgiska tillstånd.  
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SOF har bjudit in medlemmar i SHF att delta i den ledarskapsutbildning som SOF anordnar 

tillsammans med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. SHF har en deltagande 

verksamhetschef. 

 

 

Stockholm 2018-06-27 

 

Svensk Handkirurgisk Förenings styrelse 

genom  

 

 
Anna Gerber Ekblom,  

Ordförande i Svensk Handkirurgisk Förening 

 


