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Året har uppenbarligen helt präglats av pandemin. Ingen i samhället har undgått dess 
konsekvenser men för oss i sjukvårdssektorn har utmaningarna naturligtvis varit extra 
kännbara. Från styrelsens håll kom mycket av våra möten under våren att handla om det 
aktuella läget och vi tog bland annat fram dokument med råd specifikt om hur handkirurgisk 
verksamhet kunde anpassas utifrån smittorisk och begränsning i resurser. Vi tog också fram 
en vädjan till allmänheten om försiktighet i manuellt arbete för distribution i olika medier. 
Dokumenten finns på SHF websida.  
 
Styrelsens interna arbete: Styrelsens har under det gångna året sammanträtt två gånger i 
internatform, i Stockholm och Sigtuna. Vi har också avhandlat aktuella frågor vid 12 
telefon/ videokonferenser. 
 
Årsmötet 2020 genomförs digitalt, 6 november kl. 10:30-12:00, med styrelsen samlad i 
Svenska Läkaresällskapets lokaler. Länk och agenda kommer i en separat inbjudan. Vårt 
vetenskapliga möte tvingades vi tyvärr ställa in pga COVID. 
 
Nya medlemmar: Under året har vi kunnat välkomna följande medlemmar i föreningen 
Drifta Frostadottir (Malmö), Åsgerdur Thoradottir (Örebro), Madeleine Harrysson (Örebro), 
Hugo Jacobsson (Örebro), Johan Wännström (Helsingborg), Mattias Rydberg (Malmö). 
Nathalie Mobargha har begärt utträde ur föreningen. 
 
Ekonomi: Föreningens ekonomi är enligt styrelsens bedömning i fortsatt god balans. 



SHF Hemsida: Vår hemsida fortsätter att utvecklas positivt. Rubriker har lagts till och vi fyller 
succesivt på med innehåll. För att sidan skall bli så läsvärd och alltäckande som möjligt ber vi 
medlemmarna att skicka in alster eller förslag på sådant som skulle kunna vara av intresse. 
Hemsidan nås via Läkarförbundets (LF) plattform. Samarbetet med LF fortskrider och även 
om vi upptäckt nackdelar är fördelarna fler. Exempelvis har vi nu bättre ordning på 
medlemsavgifter och medlemsregister. Det senare förutsätter dock fortsatt att 
medlemmarna själva meddelar läkarförbundet, alternativt vår kassör förändringar av tex. 
mailadress.  
 
Diagnosboken: Har nu distribuerats till klinikerna. Den nya bilagan är uppdaterad och 
framtagen med hjälp av medel från HAKIR.  
 
Studierektorsrådet: är en viktig grupp och fungerar som ett råd till styrelsen i SHF. Rådet 
arbetar aktivt med utbildningsfrågor som fångas upp ute i verksamheterna. Många frågor 
som diskuteras rör hur man ska tolka författningen och förhålla sig till ST-målen som ska 
uppnås för att erhålla specialistkompetens samt ensa oss nationellt. Studierektorsrådet har 
under året arbetat tillsammans med utbildningsansvarig för att uppdatera utbildningsboken 
för att tydligare beskriva våra rekommendationer för ST i Handkirurgi. De är inte i mål ännu, 
bland annat för att fokus fått läggas på annat under året, men arbetet med anpassning till ny 
författning och BT fortsätter. Att vara studierektor är en viktig roll och det arbete som utförs 
lokalt kommer alla till gagn. 
 
Bastjänstgöring, BT: Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och regioner, SKR har 
bett regeringen att skjuta upp införandet av bastjänstgöring och låta nuvarande regelverk 
för specialiseringstjänstgöring gälla året ut på grund av det ansträngda läget i vården. 
Ikraftträdandet av de nya regelverken kommer att ske den 1 juli 2021. Vi räknar med att vi 
får arbeta med anpassningar då. 
 
Webutbildningen i handkirurgi. Ansvaret för fortsatt arbete med att distribuera kapitel för 
genomläsning och att utforma frågor kommer ha utökats och från och med i år är det Sara 
Chevally från Göteborg, Johanna Von Kieseritzky från Stockholm som tillsammans med 
Elisabeth Brogren från Malmö arbetar med och driver utbildningen. För närvarande deltar 35 
kollegor aktivt, varav en del är ortopeder. Deltagande uppmuntras och flitiga studenter 
uppmärksammas när kursen är slut.  
 
SK-, SK-liknade kurser: Hösten 2019 gavs kurs i Göteborg i sentransfereringar. Kurs i allmän 
Handkirurgi genomfördes under uppseglande covid-19 pandemi i mars månad. Tyvärr 
orsakade det viss smittspridning. Efter noggrant övervägande genomförs nervkursen i 
Malmö som planerat i oktober trots fortsatt osäkert läge när det gäller utvecklingen av 
smittsituationen.  
Kursen i Umeå gällande komplexa handskador och rekonstruktiv kirurgi fick flyttas men har 
nytt datum satt till den 13-16 december. Utöver dessa kurser kommer en kurs i Mikrokirurgi 
att anordnas i Göteborg 9-13 november. Kursen i våras ställdes in p.ga. Covid. Deltagande i 
SK-kurser anses som prioriterat och bör kunna genomföras om man kan följa 
folkhälsomyndighetens råd. Vi följer upp kurserna med kursutvärdering och begär in de 
utvärderingar som görs efter varje kurs.  
 



 
FESSH: 
Det årliga mötet som skulle hållits i Basel blev helt web-baserat pga. COVID-19. Peter 
Axelsson och Maria Wilcke deltog i årsmötet. Helsingfors kommer att stå som värd för FESSH 
2024 och Basel får en ny chans 2025. FESSH har en app. där man hittar kongresser och 
användbara utbildningslänkar.   
FESSH kliniska forskningsanslag 2019 tilldelades glädjande nog Thorsten Schriever i 
Stockholm. 2020 års FESSH anslag är nu utlysta. 
Sverige skickade fyra deltagare TILL FESSH Academy: på de rabatterade platser vi tilldelats. 
Rapporter från de som deltagit har varit mycket positiva. Vår bild är att detta är en god och 
prisvärd utbildningsmöjlighet. SHF:s intension är därför att fortsätta nominera så många 
deltagare som möjligt på de rabatterade platser som Sverige tilldelas. Platserna fördelas 
ortsvis enligt uppgjort rullande schema.  
 
Bakjourskolan: Kursen i övre extremitetens akuta tillstånd som anordnas av SOF och där SHF 
ansvarar för den handkirurgiska delen leds av Katleen Libberecht, Göteborg. Ett 
utbildningstillfälle arrangerades i våras medan höstens kurs ställdes in pga. av Covid. Nästa 
kurs förbereds och kommer att hållas i Göteborg under slutet av januari 2021.  
 
SPUR: Varje klinik ska inspekteras vart femte år och det inspektionsschema vi följer gör att vi 
nu håller tiderna.  Göteborg godkändes vid inspektion av Annika Widerberg och Johanna 
Kieseritzky den 30-31 januari. Rapporten finns tillgänglig på IPULS hemsida, 
https://www.lipus.se/sok-spur-rapporter/  Inspektionen av kliniken i Uppsala flyttades fram på 
grund av Covid men skall nu genomföras 26–27 november. Inspektörer är Peter Axelsson 
och Erika Nyman. 
 
Börje Gabrielssons fond: På grund av Covid har endast enstaka ansökningar inkommit sedan 
senaste årsmötet. Fonden ställer sig positiv till att stödja arrangerande av 
utbildningswebinars och dylikt. Fonden har, med SHS styrelses bifall, genomfört en 
stadgeändring gällande fondens styrelsesammansättning. Ändringen innebär att SHF styrelse 
vart tredje år väljer sin representant i fondstyrelsen istället för att vi som tidigare per 
automatik representerats av vår vetenskapliga sekreterare.  
 
HAKIR registret: Arbetet med HAKIR har pågått i över 10 år och fortskrider med oförminskad 
energi. Pandemin har dock påverkat inrapportering och årets planerade HAKIR dag i 
Stockholm har fått ställas in. Digitalt möte hålls med styrgrupp och administratörer istället. 
Årsrapporten för 2019 är publicerad och länk till denna finns på registrets hemsida liksom på 
SHFs. Vi noterar att artiklar som baserats på registerdata har publicerats och att HAKIR 
tilldragit sig intresse både inom FESSH och genom omnämnande i artiklar i amerikanska 
Journal of Hand Surgery. Det pågår ett flertal forskningsprojekt, bl.a. relaterade till 
senskador, nervinklämningar och tumbasartros. Göteborgskliniken har fortsatt paus i sin 
inrapportering men har påbörjat arbete för att åter starta med registrering.   
 
 
 
 
 

https://www.lipus.se/sok-spur-rapporter/


Nationell Arbetsgrupp (NAG): Arbetet inom de olika nationella programområdena (NPO) har 
nu kommit igång. Handkirurgin som ingår i rörelseorganens NPO har utvalts till att utforma 
ett nationellt kunskapsstöd för tumbasartros. Christer Sollerman från Göteborg har 
nominerats till ordförande för den NAG som skall arbeta med kunskapsstödet. I gruppen 
ingår en representant för varje handkirurgisk klinik men även företrädare för ortopedi, 
primärvård, rehab och patienter ingår. Arbetet beräknas pågå under 1,5–2 år. Ortopedin har 
sedan 2019 en NAG som snart färdigställt ett nationellt vårdprogram för distala radius 
frakturer.  
 
Nationell Högspecialiserad vård (NHV): När det gäller NHV fortsätter Socialstyrelsen arbetet 
med att utse lämpliga områden för detta men inget avgörande som rör vår handkirurgiska 
specialitet har kommit till styrelsens kännedom.  
 
Medlemsreform Svenska Läkaresällskapet (SLS): 
SLS har under en längre tid bedrivit ett arbete med att ändra sin medlemsstruktur. Det har 
säkerligen funnits flera orsaker till detta. Vi förmodar att man velat säkra sin ekonomi men 
viktigare verkar vara att man vill öka sitt medlemsantal och därigenom sitt inflytande. 
Arbetet har resulterat i två förslag som SHF har att ta ställning till. Det ena är att kvarstå som 
sektion utan andra ändringar än i formalia för medlemskap. Det andra förslaget, som kräver 
stadgeändringar, är att vi blir medlemsförening. Att vara medlemsförening innebär att alla 
medlemmar i SHF automatiskt blir ledamöter i SLS. Detta medför då att samtliga 
medlemmar behöver betala medlemsavgift till SLS men att priset för medlemskap blir 
betydligt lägre. Initialt var styrelsen starkt tveksam till en sådan förändring men efter 
upprepade diskussioner och att djupare ha satt sig in i frågan tycker vi nu att fördelarna 
överväger. Var god se bilagor för ytterligare information, proposition och förslag till 
stadgeändringar  
 
Nästa nationella SHF möte: SHF kommer inte att arrangera ett vetenskapligt möte 2021. 
Istället kommer SHF att hålla årsmöte och delta i vetenskapliga sessioner under mötet som 
anordnas av den skandinaviska handkirurgiska föreningen (SSSH) i Malmö 25-27 augusti. 
SHF. Martin Clementson, mötesgeneral, hälsar välkommen och ger uppdaterad information 
om detaljerna på SSSH:s hemsida.  
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