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Key Features and Benefits

 ■ Low-profile, knotless suture fixation

 ■ No knot impingement or knot loosening

 ■ Minimal bone removal

 ■ High pull-out strength

 ■ Ability to interconnect with similar anchors

Product Overview

 ■ #2 coreless machine-tapered suture

 ■ Needle attached

 ■ 1.8 mm drill

 DX Knotless FiberTak® Anchor
Pass It, Cinch It, Cut It  

Scan the code to 
learn more about this 

innovative product
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Jørgen Andvig, redaktør 

”Alt kan repareres”, sa en forfyllet 
poet en gang. Det kan synes fåfengt, 
men det later da virkelig til å være et 
velment motto blant oss ortopeder 
– og ikke minst våre pasienter. Frem-
skrittene innen vårt fagfelt de siste 50 
årene har vært enorme, godt hjulpet av 
virksom antibiotika, bedre implantater 
og teknikker. 

Tallet på praktiserende ortopeder her til lands har en 
klart eksponentiell utvikling, og foreningen teller over 
1200 medlemmer i dag. Formodentlig er økningen et 
resultat av stadig større behov for våre tjenester. Til en 
viss grad kan man jo forvente at økende antall eldre 
vil gi en tilsvarende økning i antall pasienter med 
degenerative lidelser i bevegelsesapparatet, og sågar 
osteoporoserelaterte brudd, som må håndteres av oss. 
Til alt overmål er det en rivende utvikling i hvilke  
diagnoser som har en mulig løsning med et stadig  
økende repertoar av inngrep og en jungel av nyvinninger  
på implantatsiden som tillater både mindre invasivitet, 
men også bredere indikasjonsstilling. Køene i helse-
vesenet, både til poliklinikk og operasjonsstuen vil, 
tilsynelatende, ingen ende ta.

Press og rekrutteringstørke
Man kan spørre seg om det er vi eller pasientene som 
skaper dette evige presset. Med tilbud kommer etter-
spørsel, og man kan tilgis for å tenke at vi bygger oss 
stadig nærmere en situasjon hvor man maler seg inn i 
et slags hjørne. Når forventningene til behandling er så 
høye og subspesialiseringen så stor at vi må ha stadig 
flere kolleger for å behandle den økende befolkningen 
av trengende, ja, da er vi kanskje ”too big to fail”, som 
de sier i finans. 

Samtidig snakkes det flere steder om rekrutterings- 
tørke. Der det før var kø av nyutdannede leger som 
ville inn i spesialiseringsløp i ortopedi er det tidvis 
få eller ingen kvalifiserte søkere på stillingene ved 
enkelte avdelinger. Noen steder er det også fullt opp 
av overleger, så nyslåtte spesialister er hensatt til å 
subbe rundt på gulvet i de samme LIS-sjiktene som for 
enkelte oppleves som så miserabelt at det hele bærer 
preg av botsgang for å slippe inn den evig stengte 
perleporten til bakvaktene. 

Avlaten som betales med søvnløse netter, kald 
restemat og endeløse serier med telefoner fra alle 
sykehusets kriker og kroker aksepteres gjerne så lenge 
man kan se frem til en levelig tilværelse som spesialist 
og overlege i den andre enden. Når denne lovede 
befrielsen kan se ut til å utebli for en del er det kanskje 
nok til å skremme flere fra å begi seg inn på reisen i ut-
gangspunktet. Underlig er det like fullt, all den tid det 
produseres stadig fler cand. med. fra både hjemlige og 
utenlandske universiteter. Riktignok er antallet plasser 
for LIS 1 en flaskehals, som myndighetene tilsyne-
latende ikke er villige til å se at bør utvides, men det er 
da fortsatt rekordmange som kommer ut i andre enden.

Hvor blir de av? Har de nyutdannede innsett at livet kan 
innebære andre goder enn lange, jagende arbeidsdager, 
og funnet seg mer behagelig arbeid i andre spesialiteter, 
eller sågar utenfor klassisk legepraksis? Personlig tror 
jeg ikke arbeidsforholdene er utpreget verre enn de har 
vært før, men jeg mistenker at arbeidstakerne er mer 
bevisste på livskvalitet både på og utenfor jobben. Da 
kan det være slik at arbeidsgiverne må innse at livs-
stilen og kompensasjonen ikke er konkurransedyktig, 
og at noe må gjøres. 

Lederspam

Lederspam
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Nødvendig helsehjelp eller  
overbehandling
Når vi som samfunn bruker stadig større del av ressurs- 
ene våre på helse er det ikke nødvendigvis bare sunt.  
I noen tilfeller går det en hårfin linje mellom nødvendig 
helsehjelp og det som kan omtales som overbehand-
ling. Dette er noe myndigheter og legeforeningen 
forsøker å rette fokus på gjennom ”kloke valg” kam-
panjen. Vi ser det jo håndfast i vårt fagfelt i behandling 
som har hatt stor slagside mot operasjon for enkelte 

tilstander, hvor det etter hvert viser seg at pasientene 
gjerne har det like bra eller bedre uten kirurgi. Ikke at 
jeg tror det blir en hel generasjon arbeidsløse ortopeder 
fordi en sprukket menisk i kneet eller 2 mm diastase i 
en weber B fraktur ikke lenger gir billett til operasjons-
stuen, eller vi skal være tilbakeholdne med å operere 
distale radiusfrakturer hos gamle. Samtidig er det  
kanskje slik at en stor ortopedstand jo må ha noe å 
henge fingrene i, og dyktige kolleger med god hjelp  
fra en rivende utvikling i implantater kan finne nye 
metoder, og helt nye tilstander som kan opereres og 
dermed generere sin egen etterspørsel. 

Var livet bedre ”før ”...?
Til sammenligning kan man se på utviklingen for  
mennesket som gikk gjennom en ganske drastisk om-
veltning for rundt 10-12 000 år siden i forbindelse med 

den første jordbruksrevolusjonen. Før det hadde homo 
sapiens vært jegere og sankere. Tilværelsen var kanskje 
ikke helt bekymringsløs ettersom faren for å bli spist  
av et rovdyr med lange skarpe tenner eller komme  
i klammeri med en neandertaler var høyst reell.  
Dessuten var nok både deodorant og hårbalsam fortsatt 
kun et fata morgana i det fjerne. Likevel, skal man tro 
forskerne på feltet, så tilbragte jeger-sankermenneskene 
10-14 timer i uken med å skaffe mat og gjøre annet 
forefallende arbeid, mens de resten av tiden kunne 
slenge seg rundt bålet med et variert sesongbasert 
kosthold, sladre med naboen om løst og fast og for-
mere seg i ny og ne. To timer arbeid om dagen, altså, 
resten fritid! Etter at jordbruket ble innført og man 
effektiviserte monokulturen ble kostholdet mye mer 
ensidig der mange folkeslag fikk over 90 % av sitt  
kaloribehov dekket av en enkelt vekst, og arbeidsdagene  
ble langt mer krevende. Med økt tilgang på mat (om 
enn ensidig) økte folketallet raskt. Samtidig organiserte  
samfunnet seg i voksende byer med spesialister på for-
skjellige områder og sosiale konstruksjoner, med økende 
forskjeller, slik at det gjennomsnittlige mennesket trolig 
hadde det mer strevsomt enn før revolusjonen. 

Ser vi det samme i helsevesenet?
Nå er det krevende å argumentere for at man ikke har 
fått det vesentlig bedre siden tiden man bodde i huler, 
garvet sitt eget skinn og klubbet ned sin fremtidige 
kone på eget forgodtbefinnende, men det finnes altså 
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Redaktørens lederspam Fortsatt ...

” Vi ser det jo håndfast i vårt fagfelt i 
behandling som har hatt stor slagside 
mot operasjon [-], hvor det etter hvert 
viser seg at pasientene gjerne har det 
like bra eller bedre uten kirurgi ...”

” Tilværelsen var kanskje ikke helt  
bekymringsløs ettersom faren for å bli 
spist av et rovdyr med lange skarpe 
tenner eller komme i klammeri med 
en neandertaler var høyst reell ...”

” ... resten av tiden kunne [de] slenge seg rundt bålet [-], sladre 
med naboen [-] og formere seg i ny og ne ...”
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Redaktørens lederspam Fortsatt ...

argumenter for at man hadde et vel så behagelig liv i 
førhistorisk tid. Problemet er naturligvis at man aldri 
kan gå tilbake til et slikt samfunn om man så gjerne 
ville. Befolkningen på planeten er passert åtte milli- 
arder mennesker, og det ville aldri være nok mat til å 
brødfø selv en fraksjon av disse om man skulle basere 
seg på jakt og sanking av bær og vekster. Spol 12 000 
år frem og vi er altså låst i et post-industrielt samfunn  
der intensiv utnytting av jordsmonn og energiressurser  
er helt nødvendig for å få det hele til å gå rundt. 

Sammenligningen er muligens litt søkt, men ser vi det 
samme i deler av helsevesenet? Er det slik at vi har låst 
oss i en sirkel av stadig ny og ”bedre” behandling som 
øker etterspørselen på selvforsterkende vis? Hvor bære-
kraftig er det, når vi ser for oss at færre hender skal 
ivareta flere eldre i årene som kommer? Forhåpentlig 
vil fortsatt god forskning på hva som er nyttig og god 
behandling i et samfunnsøkonomisk perspektiv og for 
den enkelte pasient, gi oss rettledning fremover.

Hva skal ligge under busken i år?
Nå er kanskje ikke romantisering over den bekymrings- 
frie tilværelsen som huleboer, eller bekymring for ressurs- 
situasjonen i helsevesenet det som opptar våre lesere. 
Det viktigste nå er jo å samle trådene fra Singles-day, 
Black-Friday, Cybermonday og Santa Lucia slik at man 
har oversikt over alle gavene som skal sirkuleres rundt 
jul. Det er jo sannelig et minefelt dette med julegaver. 
Særlig for en middelaldrende mann. Jeg er ikke så 
bekymret for hva jeg skal finne på av gaver til nære og 
kjære – de har nok for lengst innsett at jeg er en grinete 
motstander av hele forbruksukulturen rundt høytiden, så 
de regner ikke med det store gavedrysset. Det er verre 

for meg, som har alt jeg trenger, og mer til. Jeg må være 
ytterst forsiktig med hva jeg viser den minste interesse 
for i tiden før jul. 

Som en facebook-algoritme snuser min bedre halvdel 
etter et hint om hva jeg foretrekker. Der jeg med noen 
sekunders uforsiktig oppmerksomhet på en tilfeldig 
kattevideo på mobilen ender opp med en feed tapetsert 
med de søteste pelstryner resten av måneden, kan jeg 
fort lide samme skjebne under juletreet. Jeg må passe 
meg så jeg ikke ser for sliten ut på kveldstid eller okke 
meg over ryggen som verker, ellers får jeg kanskje et 
gavekort på tyrkisk spa, med etterfølgende afternoon-
tea på et eller annet overpriset og nyoppusset hotell 
i storbyen. Taktikken er egentlig å ta en ekstra runde 
i huset på kveldstid i den slappeste underbuksen jeg 
har, så er det åpenbart for alle som mer eller mindre 
frivillig får se at det er Pierre-Robert’s fineste som skal 
ligge under busken i år også. Samtidig passer jeg på å 
google ”batteridrevet håndoverfres” en gang daglig i 
håp om at den sniker seg inn i feeden til den andre i 
husstanden med antydning til kjøpekraft, via IP-adresse 
og Zuckerbergs algoritmer, og dermed subtilt sørger for 
en knallhard pakke til far også.

NOPen leverer i denne utgaven fortellinger fra høstens 
vakreste eventyr i form av konsise sammendrag fra de 
respektive symposiene. Alle faggruppene har levert 
(unntatt foreningen for ortopedisk traumatologi som 
kan skamme seg litt og nå skylder redaktøren to flasker 
årgangsportvin). Dermed står det her og i Riksarkivet til 
all ettertid hva vi diskuterte mest i 2022. 

Godt juleblot til alle våre lesere!

Evig deres  
Redaktøren

” ... vi er altså låst i et post-industrielt 
samfunn der intensiv utnytting av [-] 
ressurser er helt nødvendig for å få 
det hele til å gå rundt ...”

” Som en facebook-algoritme snuser 
min bedre halvdel etter et hint om 
hva jeg foretrekker ...”
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Nytt periprotese-  
system fra
DePuySynthes

Variable Angle LCP™ 
Periprosthetic Proximal Femur 
Plating System 3.5 / 4.5 / 5.0

Vil du vite mer om våre traumeprodukter?
Ring oss på 67 51 86 00 eller besøk ortomedic.no.



Trude Basso, styreleder 

Året vi nå legger bak oss ble ikke 
helt som vi tenkte det ville bli sist 
gang vi tok frem adventsstjerna. Etter 
en optimistisk høst med gjenåpning 
etter pandemien, kom førjulstida 
med omikron, skjenkestopp og tidlig 
juleferie. 

Russland ble anklaget for å holde tilbake gassleveranser 
til Europa og Russland anklaget Europa og NATO for 
å spre feilaktig informasjon om en mulig invasjon av 
Ukraina. 24. februar ble Kyiv bombet. Noen uker senere 
spurte skolene om fullmakt til å dele ut jod-tabletter.

I slutten av mars kom de første pasientene som var 
overflyttet fra sykehus i Ukraina eller naboland til norske 
sykehus. Mikrobiologer byttet ut virus RNA med utvidede 
resistenspaneler, og infeksjonsmedisinere og kirurger 
fikk litt av hvert å tenke på. I skrivende stund har 8 milli- 
oner ukrainere flyktet til Europa og enda flere er internt 
fordrevet i eget land. 35.000 av flyktningene er i Norge. 
10.000 av dem er barn og 10.000 barn tilsvarer 400 
skoleklasser. Neste år ventes like mange. 

Europa har slått av gatebelysningen 
Med slunkne gassreserver, redusert tilgang på naturgass, 
lite vind, og sommervarme elver som ikke kunne kjøle 
ned franske kjernekraftverk skjøt energiprisen i været. 
Mens vi som ortopeder går en vinter i møte uten alt for 
store bekymringer rundt innetemperatur og dusj-utgifter, 
har Europa senket innetemperaturen og slått av gate- 
belysningen. I Ukraina går Russland målrettet til verks for 
å hemme strømforsyningen til en befolkning som lever i 
et land med like kalde vintre som store deler av Norge. 

Energiprisene har rystet Europa. Det er  
også større etterspørsel enn det er til-
gang på en rekke varer og tjenester  
i Europa. Inflasjonen i våre baltiske nabo- 
land er på 20 %. I EU er den på 11 % og 
det ville den vært her i landet også, om 
ikke strømstøtten reduserte konsumpris-
indeksen med 3 prosentpoeng. Tyrkia har 
valgt å senke styringsrenten der andre setter 
den opp. Så langt er de premiert med en infla-
sjon på 85 %. I Storbritannia gikk Liz Truss av etter 
45 dager som statsminister etter å ha skremt pundet mot 
stupet med massive skattekutt i en tid med høy inflasjon. 

Dyrtid og tid for polarisering 
Det er dyrtid, og det er tid for polarisering. I Sverige 
stemte hver fjerde mann på Sverigedemokraterna.  
I Italia innkasserte det nasjonalkonservative partiet 
Italias Brødre hver fjerde stemme og vant valget, mens 
Nasjonal samling tok hjem over 40 % av stemmene  
i det franske presidentvalget. 

Så hva har dette med ortopedi å gjøre? Alt og ingenting. 
Alt fordi prisstigning, energiknapphet og konsekvensene 
av en fullskala krig i Europa angår oss alle. Ingenting  
fordi dette handler om hele samfunnet og ikke oss  
spesielt. Mitt juleønske er at vi som et ressurssterkt  
kollegium på alle måter bidrar til å holde samfunns- 
debatten i god klaring fra grøftekantene. Vi kan håpe at 
neste år kommer med smulere farvann, men mer tyder 
på at cerclagen ikke er ferdig strammet. God jul kjære 
ortoped-venner! Hold hjertet varmt!  

Hilsen Trude

Kjære kolleger 
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” Mitt juleønske er at vi som et  
ressurssterkt kollegium på alle måter 
bidrar til å holde samfunnsdebatten  
i god klaring fra grøftekantene ...”

” ... 10.000 av dem er barn og 10.000 
barn tilsvarer 400 skoleklasser ...”
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Norsk spinalkirurgisk forenings symposium

Simran Kaur, styret Norsk spinalkirurgisk forening

På første sesjon med frie foredrag dominerte Nor(d)
sten studiene, etterfulgt av studier som har utgått fra 
nasjonalt ryggregister. 

Årets symposium omhandlet infeksjoner i ryggen.  
Foredragsholderne var erfarne ryggortopeder, en protese- 
kirurg og en infeksjonsmedisiner – alle engasjerte og 
inspirerte. Temaene var prinsipper for god diagnostikk 
samt medisinsk og kirurgisk behandling av primære og 
postoperative infeksjoner i ryggen. Deltakerne var på 
hugget og stilte mange relevante spørsmål.

Torsdag var det presentasjon av pågående ryggstudier 
som vi ser frem til å høre mer om. Det var også innslag 

fra barneryggortopeder, inkludert kvalitetsstudier fra 
flere helseregioner. 

NSKF gratulerer Erland Hermansen og medarbeidere 
med beste frie foredag: ”Comparison of three different 
minimally invasive surgical techniques for lumbar 
spinal stenosis: An RCT.” NSKF gratulerer Bjørn Aubert 
Hjall som fikk tildelt NOF LiS-stipend for ”Urospine  
– en studie av vannlatingsplager hos pasienter til 
operasjon for spinal stenose ved SSHF.”

Vi takker for et fruktbart høstmøte.

Mvh, NSKF (styre)

Da var det igjen duket for ortopedisk høstmøte – det var solid deltagelse  
av ryggortopeder men vi savnet nevrokirurgene. Tidligere har Høstmøtet  
vært felles arena for ortopeder og nevrokirurger, men i år var nevrokirurgene  
unntaksvis ikke representert fordi skandinavisk nevrokirurgisk treff ble  
avholdt i Bergen.

INFEKSJONER  
I RYGGEN

” Foredragsholderne var erfarne [-],  
engasjerte og inspirerte. [-]  
Deltakerne var på hugget og stilte 
mange relevante spørsmål.”

REFERAT FRA 

HØSTMØTET 2022

SYMPOSIUM

Simran Kaur om effekt 
av tidligere kirurgi.

Marianne Westberg om 
implantat-insfeksjoner.
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Torsdag morgen inviterte Norsk forening for hofte- 
og knekirurgi til symposium. Tema var ”totalprotese 
som behandling av geriatriske frakturer i hofte- og 
kneregionen.” Hovedfokus var acetabulumfrakturer,  
proksimale femurfrakturer og proximale tibia/ 
distale femurfrakturer. 

Norsk forening for hofte-  og knekirurgis symposium

TOTALPROTESE 
som behandling av geriatriske frakturer  
i hofte- og kneregionen

REFERAT FRA 

HØSTMØTET 2022

SYMPOSIUM

Foto: ©
 shutterstock.com
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Fredrik Isachsen, NFHKK

Eldrebølgen er i ferd med å sparke inn dørene på norske 
ortopediske avdelinger. Antallet geriatriske pasienter 
vil de neste tiårene nær dobles, og med dette øker også 
arbeidsmengden for allerede småslitne ortopeder. Man 
forventer en betydelig økning i geriatriske frakturer. Tak-
ket være godt arbeid fra NOF er man nå mer bevisst på 
forebygging av disse frakturene med blant annet økende 
fokus på osteoporosebehandling. Når skaden allerede 
er skjedd, er det nå høyt prioritert å få pasienten raskest 
mulig mobilisert. Frakturer i hofte- og kneregionen er 
frakturer som ofte fører til langvarig immobilisering og 
morbiditet hos disse pasientene. De siste årene har man i 
økende grad tatt i bruk protesekiurgi for å unngå dette. 

Vi hadde invitert 3 meget dyktige foredragsholdere som 
skulle snakke om hvert sitt tema, og deretter var det  
åpnet for debatt med deltagelse fra salen. Det ble en 
meget fin sesjon der det var en nærmest fullsatt sal som 
fikk høre gode foredrag, og en fin debatt i etterkant. 

Acetabulumfrakturer
John Clarke Jensen fra Ullevål holdt et meget interessant  
foredrag om acetabulumfrakturer hos geriatriske pasien-
ter. Osteosyntese hos disse pasientene kan være vanske-
lig, da det kan være kominutte frakturer og dårlig bein som 
kan gi suboptimalt resultat med fare for immobilisering 
og/eller nye inngrep senere. Strategien med ”fix and 
replace” tillater tidlig mobilisering, og er en metode 
som egner seg for en god del av disse. Ved frakturer 
med dislokasjon i leddet, evt. med tilleggsfraktur i caput 
femoris egner ”fix and replace” seg bra for de pasientene 
som tåler det. 

ASA 4 pasienter anses ikke å være kandidater for dette da 
det innebærer relativt stor kirurgi der man først fikserer 
acetabulumfrakturen, og så implanterer en totalprotese. 
Erfaringene så langt er gode, men foreløpig er det ikke 
store volum. Ved Ullevål har det vært ca. 10 pr. år, men 
det var enighet om at man på lokalsykehusene skulle ha 
lav terskel for å konferere pasienter man tror kan egne 
seg for dette med tilhørende senter som utfører slik 
kirurgi (Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital og 
Haukeland universitetssjukehus) 

Proxmale femurfrakurer
Jarle Ludvigsen fra Stavanger universitetssjukehus (SUS)  
snakket om protesekirurgi ved ustabile trokantære femur-
frakturer. Disse frakturene har vært assosiert med høy 
komplikasjons- og reoperasjonsrate, opp mot 25-30 %. 
Mange får dårlig funksjon i ekstremiteten med blant  
annet forkorting, dårlig funksjon og smerter. For å gjøre 
noe med dette har man hos en del pasienter valgt 

å gå direkte på protesekirurgi, og bruke en langstammet 
modulær revisjonsprotese slik at pasienten forhåpentlig-
vis kan mobiliseres raskere, ha mindre smerter og unngå 
reoperasjon. 

Erfaringene så langt har vært gode. Funksjonen til disse 
pasientene var i hovedsak relatert til status på trokanter 
major. Pasienter der trokanter ikke tilhelet fikk dårligst 
funksjon, mens de der trokanter ikke disloserte fikk god 
funksjon. Bakre tilgang har i materiale fra SUS vist seg å 
være mest gunstig i forhold til å få trokanter til å tilhele. 
Luksasjonsproblematikk taler for bruk av ”dual mobility” 
acetabularkomponent ved disse operasjonene. SUS er nå 
i gang med en randomisert studie der de sammenligner 
intramedullær nagle vs totalprotese på ustabile trokan-
tære frakturer. Resultatene som kommer fra dette blir 
spennende å følge.

Frakturer i kneregion
Tarjei Egeberg hadde fått i oppgave å snakke om protese- 
kirurgi ved frakturer i kneregionen, og løste dette på en 
meget bra måte. Hovedfokus var distale femurfrakturer 

” Eldrebølgen er i ferd med å sparke inn dørene på norske ortopediske avdelinger. 
Antallet geriatriske pasienter vil de neste tiårene nær dobles ...”

Jarle Ludvigsen fra Stavanger med foredrag om protese- 
kirurgi ved ustabile trokantære femurfrakturer. 

” ... strategien med ”fix and replace” 
tillater tidlig mobilisering, og er en 
metode som egner seg for en god del 
av disse [pasientene] ...”

Fag og rapporter
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og proximale tibiafrakturer. Kominutte frakturer i  
kneregionen som anses som ikke reparerbar, evt. vil 
kreve langvarig immobilisering eller avlasting post- 
operativt, eller der det allerede foreligger symptom-
givende gonartrose vil være aktuelle kandidater. Bruk 
av revisjonsprotese supplementert med trabekulær 
metall cones er et godt alternativ for å erstatte bentap, 
og tillater vektbelastning. Et annet alternativ kan være 
å bruke en tumorprotese som erstatter det frakturerte 
segmentet i sin helhet. Valg av implantat vil i de  
fleste tilfeller være opp til den enkelte kirurg, og hva 
man føler seg mest trygg på å bruke. Pasientseleksjon  
vil som i de andre kategoriene være basert på en  
individuell vurdering med tanke på komorbiditet  
og frakturmønster. I kneregionen vil også status på 
bløtdeler og ekstensorapparatet ha betydning.

Paneldebatt
I tillegg til de aktuelle foreleserne så var Anders 
Sund fra sarkomenheten på Haukeland og Torbjørn 
Kristensen som representant fra proteseseksjonen på 
Haukeland invitert til å delta. Det ble en fin debatt 

der alle deltagerne fikk komme med innspill og svare 
på spørsmål fra salen. Tema som valg av implantater, 
håndtering av komplikasjoner og seleksjon av pasienter 
ble diskutert. Det var enighet om at dette sannsynlig-
vis kommer til å bli en større pasientgruppe i årene 
som kommer, og praktiske spørsmål som ressurser 
og henvisningspraksis kom også opp. Generelt var 
anbefalingen at man tar kontakt så tidlig som mulig 
med aktuelt sykehus slik at de allerede skrøpelige 
pasientene ikke blir liggende for lenge immobilisert 
før de endelig kommer til operasjon. Ofte tar det noen 
dager å få organisert en slik operasjon som krever så-
pass spesialisert kompetanse. Ventes det for lenge kan 
pasienten ha blitt for redusert til å klare seg gjennom 
et eventuelt inngrep.

” Generelt var anbefalingen at man tar kontakt så tidlig som mulig med aktuelt 
sykehus slik at de allerede skrøpelige pasientene ikke blir liggende for lenge 
immobilisert før de endelig kommer til operasjon ...”

TOTALPROTESE 
som behandling av geriatriske frakturer  
i hofte- og kneregionen

Fortsatt ...

Fra paneldebatten på symposiet. 
Fra venstre: Tarjei Egeberg og Torbjørn Kristensen  
(bilde 1); John Clarke Jensen, Anders Sund og  
Jarle Ludvigsen (bilde 2).
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• POLARSTEM & R3 shows the highest 
survivorship of all Uncemented THRs 
with 98.46% at 10 years1

• OXINIUM/XLPE shows the highest 
survivorship of all bearing combinations 
with 98.04% at 10 years2

• Significantly higher patient satisfaction, 
allowing patients to live a life unlimited3**

According to analysis of the National Joint 
Registry (England, Wales and Northern Island)

◊Trademark of Smith+Nephew. All Trademarks acknowledged. ©June 2021 Smith+Nephew 30031-uki
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Artroskopiforeningen hadde derfor bruskskader i kne 
som tema for årets høstmøtesymposium som ble ledet 
av Eivind Inderhaug og Christian Owesen. 

Vi hadde invitert forelesere som er eksperter på feltet 
og gjesteforeleser var Elizaveta Kon fra Italia som nylig 
har tiltrådt som president i International Cartilage 
Repair Society (ICRS). Første foreleser ut var Thomas 
Birkenes fra Haukeland som ga en glimrende introduk-
sjon til det naturlige forløpet ved bruskskader. Deretter 
la Per-Henrik Randsborg fra Ahus frem foreløpige 
resultater fra Norwegian Cartilage Project. Mer spesifikt 
snakket han om Microfrakturstudien og ACI-studien 
som vil kunne gi svar på om to mye brukte behandlings-
metoder er bedre enn bare et artroskopisk debridement. 
Jan Brinchmann som har forsket på bruskceller i en  

årrekke ga oss så en gjennomgang av bruskens 
oppbygging og utfordringer med brusk på ett cellulært 
nivå. Videre holdt Eirik Solheim fra Haraldsplass ett  
glimrende innlegg om mosaikkplastikk og den plass 
det har i behandlingen av bruskskader i dag. 

Elizaveta Kon avsluttet med to innlegg om bruken 
av scaffold ved bruskskader og fremtidsutsikter for 
behandling av slike skader. Konklusjonen er at det 
fremdeles er uklart hva som er beste behandling  
av pasienter med symptomatiske bruskskader.  
Spesielt mangler det studier som ser på effekten av 
rehabilitering med trening mot kirurgi. Salen var full 
gjennom symposiet og det virket som alle var godt 
fornøyde i etterkant. 

Bruskskader i kneleddet er en utfordrende tilstand å behandle. Pasientene 
kan ha mye plager og det er etter hvert et mylder av mulige kirurgiske og 
ikke-kirurgiske behandlingsalternativer tilgjengelig.  

Christian Owesen, Norsk Artroskopiforening

Artroskopiforeningens Høstmøtesymposium 2022

BRUSKSKADER I KNE

REFERAT FRA 

HØSTMØTET 2022

SYMPOSIUM

Moderatorer og forelesere fra symposiet om bruskskader i kne. Fra venstre: Christian Owesen, Eirik Solheim,  
Thomas Birkenes, Per Henrik Randsborg, Elizaveta Kon og Eivind Inderhaug.
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Fotos: Elizaveta Kon (over), Jan Brinchmann (innfelt øverst t.h.) og
Per Henrik Randsborg (innfelt nederst t.h.).

” ... det er fremdeles uklart hva som  
er beste behandling av pasienter med  
symptomatiske bruskskader ...”



Attune® 
kneprotese-system

Vil du vite mer om våre kneproteser?
Ring oss på 67 51 86 00 eller besøk ortomedic.no.

Attune® kneprotese-system er et moderne 
system som sikrer full kompatibilitet og 
overgang mellom primær- og revisjonsprotese 
både med fast og mobil plattform.
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Årets fot- og ankelsymposium var igjen vel besøkt. Det var overhodet ikke 
nok sitteplasser, slik at hotellet måtte kommer med flere lass med stoler. 

Andreas Dietze, Ortopedgruppen Tønsberg

Øyvind Paulsrud presenterte en grundig gjennomgang 
av fotens anatomi og biomekamikk med relevans for 
sesamoide lidelser. Han påpekte spesielt ”windlass”- 
mekanismen og nødvendigheten for et stabilt meta- 
tarsale 1 i kombinasjon med forholdene i gastrokne-
mius lengden. 

Aasne Hoksruds foredrag omhandlet de konservative 
behandlingsmulighetene. Han forklarte forsamlingen, 
at en nøye anamnese av symptomutvikling, i kombina-
sjon med en grundig klinisk undersøkelse er nødvendig 
for å kunne skille de forskjellige smertetilstandene. 
Det er ofte kvinnelige idrettsutøvere som pådrar seg et 
”over use”-syndrom i form av sesamoiditt (30 %) eller 
stressreaksjoner med frakturbildet. Det er oftest nok 
med avlastning, aktivitetstilpasninger og skojusteringer 
om diagnose er stilt tidlig nok.

Kasuistikker fra Finland
Heidi Haapasalo fra Finnland brukte utvalgte kasuistik-
ker som grunnlag for hennes foredrag om ”Diagnosis 
and treatment of sesamoid lesions.” I hennes erfaring 
er det vanskelig å skille mellom akutt fraktur, bipartita 
eller stress fraktur. I tillegg kan inflammatoriske 
tilstander gjør en riktig diagnose vanskelig. Første 
kasuistikk var en ”over-use” tilstand og røntgen viste 
bipartita eller fraktur med kun minimal diastase. Som 
behandling valgte hun avlastning i 2 uker, deretter 
gradvis normal aktivitet.

Neste kasus representerte en akutt distorsjon av  
stortå som viste seg å være en ”turf-toe.” Som akutt 
behandling utførtes immobilisering med boot med  
etterfølgende taping i 6 måneder. 

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forenings symposium

SESAMOIDE  
SMERTER

Det var fullsatt sal under symposiet 
og ekstrastoler måtte bæres inn for 
å få plass.

REFERAT FRA 

HØSTMØTET 2022

SYMPOSIUM

” Det er oftest nok med avlastning,  
aktivitetstilpasninger og skojusteringer  
om diagnose er stilt tidlig nok ...”



Tredje kasus omhandlet en idrettsutøver med smerter 
i 6 måneder. Anamnese og røntgen ga mistanke om 
en fraktur sekvele med relativ store fragmenter og 
diastase. Derfor ble valget osteosyntese. 

Ove Talsnes opplyste forsamlingen om de seks s’ene 
i idrettsmedisinsk sammenheng. Som elokvent 
foredragsholder skapte han full konsentrasjon i salen. 
Han anførte betydningen av idrettsgrenene i forhold 
til fotbelastningen. I tillegg til biologisk adaptasjon til 
belastningsmønster er tidslinjen for stressfraktur en 
vesentlig faktor ved sykdomsutvikling. Sesamben er 
høyrisikoområdet for stressfrakturer og foten bør avlas-
tes tidlig i forhold til symptomutvikling.

Lars Brune fremførte sine erfaringer med den operative 
behandlingen. Sesamektomi er fortsatt en behandlings-
måte som i følge studier kan gi gode resultater ved 
kroniske smerter. Risiko for deformitet kan minimeres 
med suturering av FHB-vevet. FHL-senen må ivaretas 
for å unngå aksidentell peksi. Som tips bør stortåen 

plantar-fleksteres maksimalt under sutureringen. Han 
presenterte mulighetene for osteosyntese ved like 
store fragmenter inklusiv benpakning. 

Paneldiskusjonen 
Den avsluttende paneldiskusjonen handlet mest om 
den konservative behandlingen av sesamoide smerter. 
Lengre avlastning ved korniske frakturer eller stress-
frakturer anses ikke som nødvendig. Riktig anamnese 
og grundig klinisk undersøkelse fører til riktig differen-
siering av smertetilstanden. Kirurgisk behandling med 
osteosyntese av frakturer og fraktur sekvele kan ved 
uvalgte tilfeller være mulig.

” ... tidslinjen for stressfraktur  
[er] en vesentlig faktor ved  
sykdomsutvikling ...”
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• En bufret brusetablett alendronat med høy pH
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• Lavere forekomst av gastrointestinale bivirkninger
enn med vanlige tabletter alendronat3,4)

• Bedre behandlingsetterlevelse enn med vanlige
tabletter alendronat3,5)

• Samme frakturprevensjon som med Fosamax
(alendronat)1)
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UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON 
Indikasjoner: Behandling av postmenopausal osteoporose hos voksne.  
Reduserer risikoen for virvel- og hoftefrakturer.
Bivirkninger: Svært vanlige: Muskel-skjelettsmerter (ben, muskel eller ledd), noen ganger sterke. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Abdominal 
distensjon*, abdominal smerte*, diaré*, dysfagi*, dyspepsi*, flatulens*, forstoppelse*, sure oppstøt*, øsofagusulcer*, asteni, perifert ødem, 
alopesi, kløe, muskel-skjelettsmerter (ben, muskel eller ledd) noen ganger sterke, hevelse i ledd, hodepine, svimmelhet, vertigo.  
Se Felleskatologen for mindre vanlige, sjeldne og svært sjeldne bivirkninger.
*Gastrointestinale bivirkninger ble identifisert med tablettformen, og gjelder ikke nødvendigvis for brusetabletter, som tas som en bufret peroral oppløsning.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Abnormiteter i spiserøret og andre faktorer som kan forsinke øsofagealtømming, 
f.eks. striktur eller akalasi. Manglende evne til å stå eller sitte oppreist i minst 1/2 time. Hypokalsemi.
Forsiktighetsregler: Gastrointestinale: Preparatet kan gi lokal irritasjon og sår i slimhinnen i øvre mage-tarmkanal. Det er svært viktig at 
pasienten både får og forstår alle doseringsanvisninger, samt at de informeres om at øsofageale problemer kan oppstå dersom anvisningene 
ikke følges. Se Felleskatalogen. Osteonekrose i kjeven: økt risiko ved f.eks. røyking, tidligere tannsykdom, dårlig munnhygiene, periodontal 
tannsykdom, innvasive tannprosedyrer og mere. Se Felleskatalogen. Osteonekrose i ytre øregang: Se Felleskatalogen. Muskel-skjelett:  
Se Felleskatalogen. Atypiske frakturer: se Felleskatalogen. Ben-/mineralmetabolisme: Se Felleskatalogen. 
Interaksjoner: For informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Samtidig inntak av mat og drikke (inkl. mineralvann 
med/uten kullsyre, kaffe, te, juice og melk), kalsiumtilskudd, antacida og enkelte andre legemidler vil sannsynligvis hemme absorpsjonen 
av alendronat. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Skal kun tas ut av remsen rett før administrering.
Pakninger og priser: Maksimalpris AUP kr 250,80 4 stk. (remser).  
Refusjon: Vilkår: (246) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet gastrointestinale plager. 
Reseptgruppe c.

Ønsker du mer informasjon om Binosto? Interessert i å avtale et virtuelt informasjonsmøte? 
Send en e-postmelding til info@pharmaprim.com
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BRUSETABLETTER 70 mg: Hver brusetablett inneh.: Alendronsyre (som natriumtrihydrat) 70 mg, sukralose, acesulfam- 
kalium, hjelpestoffer. Jordbærsmak. Etter oppløsning i vanlig vann: pH 4,8-5,4 (bufret oppløsning)

Dosering Voksne, inkl. eldre: Anbefalt dose er 70 mg 1 gang pr. uke. Administrering: For å oppnå tilfredsstillende 
absorpsjon av alendronat skal brusetabletten tas minst 30 minutter før første måltid, drikke eller andre legemidler, sammen 
med kun vanlig vann. Brusetabletten skal kun tas om morgenen etter at man har stått opp. Brusetabletten skal løses opp i 
et 1/2 glass vanlig vann (ikke < 120 ml). Deretter drikkes minst 30 ml (1/6 glass) vanlig vann. Pasienten skal ikke legge seg 
ned før minst 30 minutter etter at oppløsningen er drukket og før etter første måltid på dagen. Kan gis til pasienter som ikke 
kan eller vil svelge tabletter.

Egenskaper: Binosto 70 mg brusetablett gitt som en bufret oppløning, ble utviklet for å oppnå fullstendig oppløsning  
av alendronat i en drikkbar oppløsning med høy pH og syrenøytraliserende evne. Dette for å begrense kontakt mellom 
alendronatpartikler og slimhinnen og hindre forekomst av sterk magesyre i magesekken, noe som minsker skaderisikoen 
ved øsofageal refluks og dermed øker toleransen.

SE FOREGÅENDE SIDE FOR MER INFORMASJON!

Referanser: 1) Godkjent preparatomtale Binosto 2021. 2) Hodges et al. Modulation of gastric pH by a buffered soluble  
effervescent formulation: A possible means of improving gastric tolerability of alendronate. Int J Pharm 2012 Aug 1; 
432(1-2):57-62. 3) Giusti A et al. A novel effervescent formulation of oral weekly alendronate (70 mg) improves persistence 
compared to alendronate tablets in post-menopausal women with osteoporosis. Aging Clin Exp Res 2021 Sep;33(9): 
2529-2537. 4) Minisola S et al. A Prospective Open-Label Observational Study of a Buffered Soluble 70 mg Alendronate 
Efferve-scent Tablet on Upper Gastrointestinal Safety and Medication Errors: The GastroPASS Study. JBMR Plus 2021; 
https//doi.org./10.1002/jbm4.105104). 5) Gonnelli S et al: Retrospective evaluation of persistence in osteoporosis therapy 
with oral bisphosphonates in Italy: the TOBI study. Aging Clinical and Experimental Research. Published online April 27 2019. 
https://doi.org/10.1007/s40520-019--01205-7 6) https://legemiddelverket.no/nyheter/binosto-pa-bla-resept 11 oktober 2019.
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Anatomy defines the shape.

SPII® and SP-CL® - Anatomically adapted hip stems.

We used our decades of experience in anatomical prosthesis design for the development of a new cementless hip. 
The result comes close to nature: 
The anatomically shaped LINK® SP-CL®. It follows a concept that has proven its success in registries* 
and clinical studies like the LINK® SP II® Hip System.
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Auditoriet begynte å fylles opp og vi var klare 
med kortreist og selvforsynt ekspertise innen 
kunnskap om sekundærforebygging av neste 
brudd hos de som er i sin beste alder (50 år og 
eldre). Nyvalgt leder av faggruppen, Ane Djuv, 
sparket i gang med informasjon om hvorfor vi  
ortopeder skal bry oss om at pasienten vi behandler  
har dårlig bein og den enorme bruddbølgen som  
vil skylle over oss de neste 20 årene dersom  
vi ikke klarer å ”flatten the curve”. Dette var  
innledning til at alle kan klare å sette i gang 
bruddforebyggende behandling. 

Ane Djuv, Stavanger universitetssjukehus

Lene Solberg loset oss godt gjennom hvordan en skal starte behandling. 
Hoftebruddene og kompresjonsbrudd er enkelt å fange opp og starte på 
behandling når de er inneliggende med zoledronsyre eller denosumab 
(ved GFR<35). Det er et mål om at omtrent 70 % av pasientene med 
hoftebrudd får startet behandling inneliggende. Det finnes nå totalt 45 
ortopediske avdelinger i Norge med noe form for systematisk sekundær 
bruddforebygging – ”fracture liaison service” (FLS) og tallet er økende. 
Pasienter med andre brudd som oppfyller kriteriene i behandlingsveiled- 
eren kan vanligvis starte med alendronat tabletter sammen med kalsium 
og D-vitamin. Det er nå enklere å få refusjon (§3a) for anabol behandling 
for pasienter med alvorlig osteoporose eller flere kompresjonsbrudd.  
Det gjelder både teriparatide og det nye medikamentet romomozumab. 

Sykehus eller fastlege
Den evige diskusjonen mellom sykehuset og fastlegene angående hvem 
som skal følge opp osteoporosebehandlingen ble belyst av Jakob Nordbø 
ved Ahus hvor han presenterte deres prosjekt med mulighet for assistanse 
ut til fastlegene for administrering av zoledronsyre (Aclasta). Det er  
helt klart i Helse og omsorgsdepartementet sin osteoporoseveileder  
og prioriteringsveileder at primærhelsetjenesten har ansvaret for 

NYTT & NYTTIG
om sekundær  
bruddforebygging

Symposium faggruppe for osteoporose og benhelse

Lene Solberg loset oss godt 
gjennom hvordan en skal starte 
behandling fulgt opp av en  
orientering om oppdatert veileder 
for sekundærforebygging  
av brudd.
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osteoporosebehandling på lik linje med å følge opp antihypertensiva 
behandling. Ahus har nå et prosjekt som går på å styrke samarbeidet med 
fastlegene i sitt område. 

Vellykket FLS 
Vi fikk innsikt i en vellykket FLS fra Bærum sykehus med god presen-
tasjon ved ”En perfekt FLS? Et eksempel til etterfølgelse” ved Ellen 
Langslet og osteoporosesykepleier Merete Finjarn. De var tidlig ute med 
å videreføre FLS etter NoFRACT studien ble avsluttet og klart å få alle 
ortopeder på avdelingen til å delta i behandlingen av pasientene både  
på post og ved poliklinikk. I tillegg til en osteoporosesykepleier, har de 
også en dedikert overlege som er fagansvarlig for behandlingen. Deres 
FLS har blitt ett yndet hospiteringssted for flere sykehus som ønsker å 
komme i gang.

Det lønner seg 
Til sist fikk vi gode tips å ta med hjem særlig for de som ikke har startet 
FLS ved sitt sykehus enda. Det er viktig å ha ledelsen med på laget og 
det er viktig å fokusere på økonomi. Wender Figved har bred erfaring 
i så måte da han både har sittet i Avregningsutvalget ved HOD og er 
avdelingsleder ved Ortopedisk avdeling ved Bærum sykehus. Hans klare 
beskjed er at det lønner seg for sykehuset og det lønner seg spesielt for 
samfunnet. Sykehusene har et overordnet ansvar også mht forebygging 
selv om de ikke får egen DRG for dette. 

Veldig spennende tider for oss i faggruppen, da det er økende fokus og 
forståelse for at vi faktisk også må ta oss av hele beinet og ikke bare 
bruddflatene. 

Om noen vil starte FLS, så er det flere sykehus som kan tilby  
hospitering for innspill og ideer. Det er bare å kontakte faggruppen via 
www.lavenergibrudd.no eller osteoporosenof@gmail.com.

Tusen takk til alle som møtte opp på symposiet. 

” ... vi [må] faktisk også ta oss av hele beinet  
og ikke bare bruddflatene ...”

Wender Figved (øverst) ga  
tips vedrørende påvirkning av  

beslutninstagere og finansiering, 
mens Jakob Nordbø (midten)   

tok for seg spørsmål om  
ansvarsfordeling.

Perfekt FLS ble presentert ved Ellen Langslet (over t.v.) 
og osteoporosesykepleier Merete Finjarn (over t.h.). 

NYTT & NYTTIG Fortsatt ...
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Jeppe Rasmussen (overlege ved Herlev universitets-
sykehus i København) begynte symposiet med et  
foredrag om reverserte skulder proteser ved fraktur 
kirurgi. Proteser blir i økende grad brukt i behandling 
av proksimale humerusfrakturer hos eldre pasienter. 

Dr. Rasmussen snakket om blant annet fraktur- 
klassifikasjon, videre indikasjoner og resultater ved 
protesekirurgi. Basert på resultater fra det danske  
registeret for skulderproteser fortalte han også om 

hvilke pasientfaktorer som er assosiert med dårligere 
resultat etter protesekirurgi. 

Oversikt over hele glenoid 
George Athwal (overlege og professor ved Roth/ 
McFarlane sykehus i Canada) begynte med tips og triks 
for å ha god oversikt over glenoid ved protesekirurgi. 
Han legger hudsnittet lenger lateralt enn standard 
deltopektoral tilgang, på den måten får man mindre 

From indication  
to complication of 

SHOULDER  
ARTHROPLASTIES

Symposiets forelesere fra venstre: George Athwal fra Canada, Jeppe Rasmussen fra Danmark og Torben Iansen fra Norge. 
Lengst til venstre gruppefoto av de samme tre.

Skulder- og albueforeningens symposium ved årets høstmøte handlet om skulder- 
proteser. Vi var svært heldige med flinke foredragsholdere: Jeppe Rasmussen 
fra Danmark, George Athwal fra Canada og Torben Ianssen fra Norge. 

Marek Zegzdryn, SSHF Arendal & Berte Bøe, OUS Ullevål

www.eliquis.no

PP-ELI-NOR-1546. 432NO2102003-01 AD-mail: 03.03.2021.
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tension i huden. Videre utadrotasjon og adduksjon av 
armen etter caput kuttet gir god oversikt over hele 
glenoid og reduserer tension på nedre kapsel. 

Det andre foredraget var om ulike glenoid komponenter. 
Han anbefalte fortsatt bruk av all-poly med peg til 
anatomiske totalproteser. 

Preoperativ planlegging 
Torben Ianssen (overlege ved Sykehuset i Telemark) 
hadde et fint foredrag om preoperativ planlegging med 
bruk av digitalt program basert på preoperativ CT. Dette 
er svært behjelpelig og gir en detaljert oversikt over 
anatomi med mulighet for 2D bilder og tilpassing av 
ulike komponenter avhengig av pasientens anatomi. 

Frakturer etter protesekirurgi 
Videre hadde George Athwal et foredrag om kompli-
kasjoner etter protesekirurgi i form av acromion- og 
spinafrakturer. Man estimerer at forekomst av slike 
frakturer er på 1-15 % hvor acromionfrakturer repre-
senterer majoriteten, sjeldnere kan man få en fraktur 

gjennom spina skapula. I de alle fleste tilfeller oppstår 
en slik fraktur i løpet av det første året postoperativt. 
Sannsynligvis er dette en stressfraktur forårsaket av  
økt deltoid tension eller impingement ved abduksjon 
med repetitive mikrotraumer mot acromion. Første 
symptom er smerte og videre gradvis redusert funksjon.  
Dr. Athwal fortalte om klassifikasjon (type 1-3), utredning  
(CT) og behandling. Ikke disloserte frakturer kan  
behandles konservativt, mens dislokerte (basert på  
dr. Athwals erfaring) bør opereres med osteosyntese, 
helst med dobbel plating. 

Det siste foredraget av dr. Athwal var om tips ved revi-
sjoner av humerus stammer. Ett av tipsene var å banke 
protesen ned i humerus før man prøver å banke den ut, 
i håp om at den da skal løsne. Han bruke sag istedenfor 
meisel for å løsne rundt proximale del av stammen og 
han viste hvordan han utfører langsgående osteotomi/
lokk i humerusskaftet der det er nødvendig. 

Takk til glimrende foredragsholdere og publikum!

” Videre utadrotasjon og adduksjon av armen etter caput kuttet gir god oversikt 
over hele glenoid og reduserer tension på nedre kapsel ...”
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Norsk barneortopedisk forenings symposium

Christian Sætersdal, Haukeland universitetssjukehus

Komiteen med Gunn Hulleberg, St. Olavs hospital, Rakel Gudmundsdottir, 
Haukeland universitetssjukehus, og Jan Egil Brattgjerd, Ullevål sykehus hadde 
gjort en god jobb og invitert engasjerte forelesere i Henrik Duppe fra Sverige 
og Klaus Hindsø fra Danmark. Henrik snakket om supracondylære humerus-
frakturer og Klaus snakket om mediale epicondyl frakturer og de intra- 
artikulære albuefrakturene, hovedsakelig laterale kondylfrakturer. Begge pre- 
senterte temaene på en ryddig og forståelig måte. Jeg tror nok de fleste av oss 
i Norge er på linje med våre skandinaviske naboer når det gjelder de albuenære  
bruddene hos barn, men begge forelesere hadde nyttige tips å komme med.

Oppsummert
Det er ikke lett å gi et kort resyme av hva som blir sagt om såpass store 
tema, men kort oppsummert kan en si at:

-  supracondylære humerusfrakturer som er dislosert skal opereres  
(Gartland 2 og 3). Første valg er lukket reponering, krysspinning og gipsing. 

-  laterale kondylfrakturer skal opereres hvis de er dislosert, og en skal ha 
lav terskel for operasjon, frakturene er nesten alltid mer dislosert enn en ser 
på røntgen (der en kun ser den ossifiserte del av knokkel). 

Lateral kondyl frakturer skal opereres med åpen reponering og fiksering 
med pinner eller skruer og i tillegg gips. Det var kanskje mest diskusjon 
angående de mediale epicondyl frakturene, og hvor mye dislokasjon en 
kan tåle og likevel behandle konservativt. Klaus konkluderte vel med at 
dislokasjoner på mer enn 5 mm bør opereres. Mediale epicondyl frakturer 
opereres med åpen reponering og fiksering med pinner eller skrue og i 
tillegg gips. 

Nbof forsøker nå med jevne mellomrom å velge symposie-tema som alle 
ortopeder kan ha interesse av. Neste år vil tema være underarmsbrudd hos 
barn, og vi håper på godt fremmøte også neste år.

Årets symposium i barneortopedi ble gjennomført 
fredag i høstmøteuken. Temaet ”Albuefrakturer 
hos barn – en utfordring på vakt?” viste seg å være 
populært og Kunstsalen var full. 
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- en utfordring på vakt?

ALBUE- 
FRAKTURER   
HOS BARN
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sykehusanbud
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Glassfiberfri polyestergips

På nasjonalt 
sykehusanbud

Delta-Cast® Soft
Delta-Cast® Conformable

Essity Norway AS
Fredrik Selmers vei 6,
NO-0663 Oslo

www.essity.no
Tlf: 22 98 04 00
kundeservice.no@essity.com

Fordelene med
Delta-Cast

Delta-Cast® Soft 
Den fleksible løsningen
• Semi rigid/soft
• Kan klippes av med saks/ kan rulles av
• Stort utvalg av farger og to forskjellige print

Delta-Cast® Conformable 
Førsteklasses løsning
• Rigid
• Kan klippes av med saks/bruke sag ol.
• Stort utvalg av farger

• Meget elastisk

• Patentert vev som kan strekkes 
tredimensjonalt

• 100% gjennomlysbar på røntgen

• Allsidig bruk

• Sirkulær og lasketeknikk

• Tørr og eller våt applisering

• Behagelig i bruk

• Myke kanter og glatt overflate

• Miljø i fokus, kan destrueres ved 
forbrenning

• Sikker laminering

Her viser gipstekniker Peter Roos 
flere typer lasker og sirkulærgips 
med Delta-Castproduktene.



Norsk forening for håndkirurgis symposium

Temaet for årets håndsymposium var 
distale radiusfrakturer. Sykehuset i 
Vestfold hadde sammen med Ullevål 
ansvaret for symposiet. 

Torbjørn Krøglid, Sykehuset i Vestfold

Rohit Arora var invitert foreleser. Han er professor og 
sjef for ortopedisk avdeling i Innsbruck, og har publisert 
mange signifikante studier innen temaet radiusfraktur. 
Mye sitert er hans RCT som sammenlikner operativ med  
konservativ behandling av radiusfrakturer hos eldre. 
Dessverre måtte Arora melde forfall kort tid før høst- 
møtet, men via forhåndsinnspilt video holdt han to 
flotte forelesninger. 

Det ene temaet var behandlingsalgoritme ved radius- 
frakturer hos eldre. Han presiserte at det gamle  
dogmet, hvor man forutsetter god anatomisk tilheling 
for å få god funksjon, ikke lenger bør være styrende når 
man behandler radiusfrakturer hos de eldre. Samtidig  
er det viktig å vurdere helhetlig, med tanke på biologisk  
alder og funksjonelle krav. Dersom man finner indika-
sjon for å operere eldre med radiusfraktur, vil det kunne  
være nødvendig å gå ”all in” kirurgisk, med solid øvelses- 
stabil fikasjon og evt bengraft, alternativt bridging plate. 
Arora frarådet å bruke ex-fix.

Flotte forelesninger på video fra Rohit Arora  
i Innsbrück. 

”... det gamle dogmet, hvor man  
forutsetter god anatomisk tilheling for  

å få god funksjon, bør ikke lenger være styrende når 
man behandler radiusfrakturer hos de eldre ...”
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Den andre forelesningen omhandlet distale ulna- 
frakturer, også det et interessant og aktuelt tema for  
de fleste ortopeder. 

Om RCT og høyenergiskader
Fra Ullevål la Sondre Hassellund frem resultatene fra 
sin RCT, som er en del av hans PhD-prosjekt. I denne 
studien har man randomisert operativ mot konservativ 
behandling av radiusfraktur hos pasienter over 65 år. 
Resultatene viser at der ikke foreligger noen signifikante 
forskjeller i funksjon/smerte/pasientscore etter 1 år. 

I tillegg holdt Sondre et flott foredrag om høyenergi-
skader, hvor blant annet spanning plate kan være et 
nyttig verktøy å ha i den operative redskapsboksen. 

”Pearls and pitfalls” 
Fra Tønsberg var det foredrag ved Jon Fredrik Stuestøl 
og Torbjørn Krøglid. Sykehuset i Vestfold har i mange  
år hatt fokus på operativ behandling av radiusfrakturer, 
og foredragene inneholdt erfaringer omkring pasient- 
logistikk og operative tips og triks. Plexusbedøvelse  
og god postoperativ smertelindring er en suksessfaktor, 
likeledes fokus på den operative teknikken, for å  
kunne oppnå gode resultater.

Med gode studier tilsvarende Sondre Hassellund sin 
RCT, er det betimelig at man ved norske sykehus i 

årene fremover tar kunnskapen i bruk, og bygger gode 
behandlingskjeder også for konservativ behandling ved 
radiusfrakturer hos de eldre. 

Til slutt i symposiet serverte Hallgeir Bratberg fra  
Ullevål fine kasuistikker som belyste både konservativ 
og operativ behandling. 

Engasjerende tema 
Det var meget godt oppmøte i Munch-salen, som tegn 
på at radiusfrakturer er et tema som engasjerer og 
interesserer de fleste ortopeder.

Konsensusgruppen til NOF/håndkirurgisk forening 
har utarbeidet gode retningslinjer for behandling på 
håndleddsbrudd.no (via NOF sine hjemmesider under 
legeforeningen.no), og den pendlende trenden mot økt 
grad av konservativ behandling hos de eldre, vil også 
kunne innlemmes i de nasjonale retningslinjene.

 Fra Jon Fredrik Stuestøls foredrag ”Volar plating:  
Operative technique, pearls and pitfalls.”
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” ... med gode studier [-], er det betimelig  
at man ved norske sykehus i årene fremover 
tar kunnskapen i bruk, og bygger gode  
behandlingskjeder ...”
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Margrethe Aamodt Myhre, LIOS styret

Det satt imidlertid ikke en stopper for moderator Endre 
Søreide som startet med en flott historisk gjennomgang 
av behandlingen av ”verdens mens undersøkte knokkel-
ende” – fra spjelker, videre til de første primitive platene, 
til der vi er i dag. Før han til slutt ga opponentene en 
minneverdig introduksjon.

”Strong evidence”
Først ut var Trine Ludvigsen som skulle forsvare konser-
vativ behandling. Hun startet også med å gå kronologisk 
til verks med hvordan retningslinjene har endret seg opp 

gjennom de siste tiårene, men slo til slutt i bordet med 
nye retningslinjer fra American Academy of Orthopedic 
Surgeons (AAOS), som slår fast at pasienter over 65 ikke 
får bedre langtidsresultater med operasjon sammen-
lignet med operativ behandling. Her snakker vi ”strong 
evidence”! Og her tenkte nok mange; hvordan skal vel 
Ola-Lars Hammer kunne argumentere mot dette?  

Det ble endelig torsdag ettermiddag og stinn brakke inne på ”Kunst.” Det skortet 
ikke på engasjerte tilhørere uten sitteplass langs veggene, luftkvaliteten var 
det verre med. 

LIOS’s Pro-Con symposium

” ... de over 65 kommer i alle  
former og fasonger ...”

Konservativ versus operativ behandling av 

Distale radiusfrakturer

vs
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NOP - annonser og innlegg
Ønsker du å annonsere i NOP og har du 
spørsmål vedrørende artikler og innlegg,  
ta kontakt med Ødegaard reklame & design.

Telefon 66 78 32 00 eller  

mail bente@odesign.no

Vi minner om at materiellfrist for  

NOP nr. 1, 2023 er 17.02.2023

HØSTMØTET 2023
Har du spørsmål vedrørende  
Høstmøtet, påmelding,  
hotell, utstilling eller andre  
ting ta kontakt med  
Kristin Solstad i KSCI.

Mail kristin@ksci.no

Som annonsør når du alle som  
jobber med ortopedi i Norge!

Men han gjorde et iherdig forsøk, med flere velplasserte 
stikk til sin opponent. Det ble lagt vekt på at de over 65 
kommer i alle former og fasonger. Hva er vel alder, annet 
enn et grovt substitutt for funksjonelle krav? Det ble også 
vist til at man kommer seg raskere etter operasjon og at 
gipsbehandling ikke er komplikasjonsfritt det heller. 

Begge var dog enige om det ikke er noe poeng å sette 
pasienten opp til nærmest ukentlige kontroller med 
røntgen dersom man uansett har bestemt seg for å ikke 
operere. 

Og seieren gikk til ...
Da dommen til slutt falt var det Trine Ludvigsen som gikk 
av med seieren. Fra salen kom det flere nyttige kommen-
tarer som at det ville lagt beslag på mye operasjons- 
kapasitet dersom alle disse skulle opereres, men at  
man tross alt kunne diskutere om 65 år virkelig var der 
man skulle sette grensen – at vi må fortsette å vurdere 
pasientene ut fra hvilke funksjonskrav de har og ikke 
hvilket år de er født. 

Vi takker opponenter og moderator for et nyttig og  
underholdende Pro-Con symposium 2022. 

” ...  vi må fortsette å vurdere pasient-
ene ut fra hvilke funksjonskrav de har 
og ikke hvilket år de er født ...”

41

Øverst: Endre Søreide presenterte  
årets debattanter Trine Ludvigsen og Ola-Lars Hammer, 
begge med rykende ferske doktorgrader.

Under: Ola-Lars Hammer (t.v.) sammen med vinneren Trine 
Ludvigsen (midten) og moderator Endre Søreide (t.h.) etter 
årets Pro-Con symposium. 

Fag & rapporter
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BONER blog

Dr. Margo Bein kollegastøtte

”Kjære Margo, 

Du er en erfaren ortoped og bunnløs kilde til kunn- 
skap om deres uransakelige veier. Jeg har nå over 30 
års fartstid som omreisende representant for en stor 
leverandør av implantater til artroskopisk kirurgi og  
fiffige osteosynteser. I de gode gamle dager var det 
aldri et problem å få oppmerksomhet rundt våre ny- 
vinninger som jo gjerne kommer med årlige design-
endringer og oppgraderte ergonomiske håndtak. Alt vi 
trengte å gjøre var jo å fly kirurgene og deres elskere/ 
elskerinner til en attraktiv skiresort eller strandklubb i 
Caribien, åpne baren og kjøre limbokonkurranse til de 
sene nattetimer – så var jo stæsjet solgt før du kunne 
si gluteus maximus! Det var gode tider for alle med 
sans for blanke plater, brilleskille og cash, og sånn  
måtte vi nesten holde på for å få med oss folka på møter.

Siden kom det jo innstramminger som la et klamt  
lokk på festen, med regler for alkoholspandasje og 
hvor til slutt mange kroner vi faktisk har lov å bruke på 
representasjon. Nå må vi nesten velge mellom forrett 
eller dessert når vi inviterer på middag, og det blir jo 
lite spanderbukseshow når vi knapt kan by på ett glass 
vin til maten. Kulepenner og nøkkelringer er det jo 
ingen som sparer på – så vår ”merch” havner jo bare  

i en kopp på teknisk avdeling etter en runde i vaske-
maskinen på tøylageret. Hvilken høyt utdannet kirurg 
med lange arbeidsdager og vaktturnus gidder vel å 
bruke sin sårt tilmålte fritid borte fra familien på å høre 
en implantatpusher preike høl i huet på en om ”proof 
of concept” studier og ”pull-out” styrke om man ikke i 
det minste får en piña colada og en opplevelse for livet? 
Det nytter jo ikke å klemme det inn i arbeidstiden  
heller – de har jo pokker’n meg ikke et ledig minutt 
etter at RS-folka har smurt dem tynt utover operasjons-
stuer, poliklinikker og sengeposter på helsebrukene. 
Hva skal jeg gjøre for å få audiens og ikke minst opp-
merksomhet fra ortopedene nå som jeg ikke kan kaste 
konsertbilletter og drinker etter dem?

MH anonym produktspesialist i implantatindustrien. 

Kall meg Kalle Anker”

Fra piña colada til

”	Alt	vi	trengte	å	gjøre	var	jo	å	
fly	kirurgene	[-]	til	en	[-]	strand-
klubb	i	Caribien,	åpne	baren		
og	kjøre	limbokonkurranse	...”

pizzaninipeperonnipizza
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Kjære Kalle,

Jeg vet ikke hvilken planet du har vært på, men svaret 
er jo såre enkelt. Alle har en pris, og ortopeder er 
intet unntak. Heldigvis for deg er jeg og mine kolleger 
fullstendig fartsblinde på hva vår fritid egentlig er verdt. 
Trolig har det å gjøre med at vi allerede aksepterer å stå 
opp midt på natten, kle på oss og fise ned til sykehuset 
for å bistå i påkomne tilfeller (som kan være så banalt 
som en luksert finger hvis turnuslegen har litt sand i 
trusa) for en timelønn en låsesmed ikke engang ville 
tatt telefonen for. Samtidig lærte vi oss i turnustjenesten 
at næring må inntas når og hvor den er tilgjengelig. 

Så om du vil ha hele avdelingen med ortopeder, og  
gjerne øvrige leger som måtte befinne seg i en radius 
på 500 m, i din hule hånd, så trenger du bare svinge 
innom Pizzanini og plukke opp et raust antall fett- 
dryppende, New York style pizzaer med rømmedressing 
og pepsi max. Da har du deres udelte oppmerksomhet i 
et par timer. Selv om disse folka har familier som venter 
med middag hjemme, så er lukten av pepperoni og 
smeltet ost helt uimotståelig for alle som har en cand. 
med. i bunn og varierende grad av spesialisering på 
toppen. De blir som rådyr i hella-lyktene på min onkel 
Walters pick-up; ”easy pickings”. Det, min gode mann, 

koster deg neppe mer enn en hundrings pr. hode (gitt at 
hver av kirurgene spiser en halv, stor pizza, og skyller 
ned med bonus-cola). Et røverkjøp tatt i betraktning 
hva dere sikkert tar betalt for en engangs-menisksutur 
med litt bedre ergonomi enn fjorårets modell. 

Dette er jo allerede godt kjent blant sykepleiere på de 
fleste av landets sengeposter og poliklinikker. Skal de 
ha tak i en kirurg og gjerne få utført et tilsyn, ordinere 
litt medikamenter eller bare få en gratis konsultasjon  
på den rare halluxen din, da holder det å si KAKE, så 
kommer vedkommende ilende. Hva er vel et stykke  
lukket valnøtt å avse, i den store sammenhengen av  
fredagskos og tirsdagsslabberas, når man så enkelt får 
tak i husets høyeste kompetanse? Det er jo ikke annet  
å si enn at jeg og mine gode kolleger er rett og slett 
råbillige, og forrådes lett av vår ukritiske gane og umette- 
lige mage.  Husk nå bare å sørge for overflod slik at det 
er rester til det påtroppende vaktteamet – da skal du se 
at pennen med rømmedressing som kun halvveis dekker 
deres logo skriver kurver natten gjennom. 

Velbekomme!  
Din, Margo

Dr. Margo Bein er Nofs egen  
selvutnevnte husterapeut

Han er ortoped, utdannet ved ”De Harde School Van 
Het Leven” i Syd-Holland hvor fordypning i psyko-
analyse var en måte å omgå obligatoriske kurs i 
trygdemedisin før godkjent spesialitet. Etter embeds-
eksamen meldte han seg som fremmedkriger for  
Heimevernet i Nord-Odal hvor han prompte ble dim-
mitert grunnet bilateral hallux valgus og utpreget 
trangsynthet. Siden har han vikariert ved samtlige 
norske sykehus uten noensinne å ha hatt poliklinikk 
eller holdt internundervisning. I NOPen stiller han 
frivillig opp med råd til kolleger som har behov for 
faglig, sosial eller psykisk støtte. 

Henvendelser kan sendes anonymt til  
nopredaktor@gmail.no



Høstmøtet 2022 er avviklet. Ga det 
mersmak – eller gikk du glipp av det? 
Tenk fremover og legg planer for  
nyåret. I tillegg til et nytt høstmøte 
kommer det flere anledninger til å  
få både faglig og sosialt påfyll.  
Hold også øye med invitasjoner til  
webinarer fra organisasjoner og industri. 

THINGS  
TO DO2023

AAOS 2023 Annual Meeting
7. - 11. marts 2023, Las Vegas, Nevada

aaos.org/annual/

24th EFORT Annual Congress
24 - 25. mai 2023, Wien, Østerike

congress.efort.org

ISAKOS 
18. - 21. juni 2023, Boston, US

isakos.com/2023

AO Trauma
Følg med på hjemmesiden!  
Arrangerer både webinarer og kurs.

61th NOF Congress 
12. - 14. juni 2024, Wien, Østerike

norf.org/event/61th-nof-congress-2024/

44 Norsk ortopedpost   •   4  -  2022



Dette er læreboka du skal lese for å stå til 
anatomieksamen på medisinstudiet!

Ortopedi. Anatomi og undersøkelse er 
ei lærebok som tar for seg bevegelses-
apparatets anatomi og funksjon, og kobler 
denne til sykdommer/skader og videre 
til kliniske undersøkelser av pasienten. 
Anatomien er detaljert beskrevet og 
dekker pensum for bevegelsesapparatet 
på lege- og fysioterapistudiet.

Alle de sju kapitlene starter med anatomi 
og biomekanikk, for deretter å omtale 
aktuelle sykdommer og skader. Videre 
går forfatter gjennom en fullstendig 
ortopedisk undersøkelse av pasienten 
og sammenfatter stoffet til slutt i hvert 
kapittel.

Ola-Lars Hammer

Ortopedi

699,-



Vi	trenger	bidrag!	

Bidrag  
til NOP  

2023

Du kan  
vinne en  
iPad

mini!

Bladet blir ikke bedre enn innholdet. Det er en lav terskel 
for krav til bidrag med stor takhøyde. Kan du skrive noe 
som er en anelse ortopedirelatert er det eneste ønske.  
Det kan være alt fra portrettintervju, kasuistikker, en liten 
anekdote fra ortopedihverdagen, dikt, kursrapporter,  
havarerte osteosynteser (”noe å lære av”), osv. osv. 

Vi trenger også ortopedirelaterte fotos Nof kan bruke i sine  
publikasjoner i NOP og på nett. Amatørfotografer oppfordres til  
å sende bidrag. 

Samtlige frivillige* skriftlige bidrag er med i trekning til å vinne en 
ipad. Det er med andre ord svært gode vinnersjanser for de som 
ønsker å skrive et innlegg. Redaktøren nominerer og styret trekker 
en tilfeldig vinner. 

Ønsker du en fast  
spalte er det også  
mulig. Ta kontakt  
med redaktøren.

Bidrag sendes til  
jorgenandvig@gmail.com.  

Husk samtykke fra pasienter hvis informasjon er personsensitiv. 
Skjema kan fås av redaktøren (epost adressen ovenfor),  
eller lastes ned fra nettsiden til NOF.

*  Det årlige bidraget fra hver enkelt av faggruppene, vinnere av stipend som er for- 
pliktet til å skrive innlegg samt midtsideosteosyntesen kvalifiserer ikke til trekning.
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Beste foredrag
Pris til beste frie foredrag innen fot- og ankelkirurgi 
presentert på Ortopedisk Høstmøte.

Stipend på inntil kr. 10 000 tildeles for kongressdeltagelse 
på fot-ankelkirurgisk relevant kongress innen påfølgende 
år. Dersom betingelsene for stipendet ikke kan oppfylles, 
går stipendbeløpet tilbake til foreningen.

Ingen søknad. Alle innsendte abstracts med tilhørende 
presentasjon vil bli vurdert av en upartisk bedømmelses- 
komité. Komitéen blir utnevnt av styret i NOFAF.  
Avgjørelse om tildeling gjøres under Ortopedisk Høstmøte. 
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Stipend, kurs & konferanser

STIP
EN

D
foredrag, forskning, reiser, videreutdanning m

m
.

Charnley stipend gir støtte til  
forskningsarbeid, videre- og etter- 
utdanning, produktutvikling og  
studiereiser med mer innen  
hoftekirurgi.

Stipendet er på kr 100.000 og ble opprettet  
i 1986 av Ortomedic AS.

Vurderingskomiteen består av Kari Indrekvam  
og Hilde Apold som representanter fra Nof  
og Thormod Dønås fra Ortomedic AS.

Søknadsfrist 15. september.

Skriv søknaden din etter følgende mal:

- Søkerens navn

- Fødselsdato

- Sykehus

- Avdeling

- E-post adresse

- Prosjektets tittel

- Prosjektbeskrivelse

- Budsjett

- Er annen finansiering søkt?

Søknaden sendes til begge e-mail  
adresser nedenfor:

thormod.donas@ortomedic.no

og

leder@ortopedi.no

Styret kan tildele et eller flere reisestipend på inntil  
kr 10.000 til medlemmer for å besøke håndkirurgiske  
avdelinger i andre land, fortrinnsvis skandinaviske.  
Deles ut hvert år. Førstegangssøkere vil bli prioritert.

Søknader sendes til styret ved sekretæren og bør inne-
holde: opplysninger om reisemål, fordypningstema, 
varighet og kostnadsoverslag.

Søknadsfristen er 1. september.

Tildeling bekjentgjøres på årsmøtet. Etter reisen må  
stipendiaten publisere et reisebrev i Norsk ortopedpost, 
Tidsskrift for Den norske lægeforening eller tilsvarende 
organ. Det bør fremgå at reisen er støttet av stipend 
fra Norsk Forening for Håndkirurgi. Kopi av reisebrev 
samt regnskap for reisen sendes til styrets sekretær, 
hvoretter utbetaling av stipendmidlene kan finne sted. 
Hvis stipendiaten ikke har oppfylt betingelsene for 
utbetaling av stipendet innen 1. september det på- 
følgende år, går stipendbeløpet tilbake til foreningen.

Reisestipend og beste 
høstmøteforedrag

Her kommer et flott tilbud fra Norsk Forening for 
Håndkirurgi. Det understrekes at styret kan tildele 
dette reisestipendet og prisen for beste høstmøte- 
foredrag. Dette innebærer altså et krav til en viss 
kvalitet på foredraget og reisens innhold. Benytt 
anledningen – søk nå – og tenk foredrag til  
Høstmøtet vårt i Oslo.
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Inger Schulstads minnestipend 
for utdannelse innen  
håndkirurgi

Beste foredrag
Pris til beste frie foredrag under de vitenskapelige  
forhandlinger for Norsk Barneortopedisk Forening (NBOF) 
ved Høstmøtet.

NBOF’s styre ønsker flere frie foredrag til den barneortopediske 
delen av Høstmøtet. Vi har derfor besluttet å belønne det beste 
bidrag med kr 5.000. 

En upartisk gruppe vil vurdere og velge vinnerforedraget blant 
alle aksepterte innlegg. Lykke til og god arbeidslyst!

Smith & Nephew  
Artroskopistipendium er  
også i år på kr 40.000.

Statutter for Smith & Nephew 
Artroskopistipendium

 1.  Stipendiets navn:  
Smith & Nephew Artro- 
skopistipendium. 

2.  Stipendiet er på kr 40.000,- 
og utdeles en gang årlig i 
forbindelse med Norsk  
Artroskopiforenings  
årsmøte. 

3.  Stipendiet kan tildeles 
medlem av Norsk Artroskopi-
forening etter skriftlig søknad.

 4.  Stipendiet gis som støtte til 
igangsatt forskningsarbeid, 
kliniske studier eller annet 
relevant arbeid til utvikling 
av faget. 

5.  Norsk Artroskopiforening fore-
tar utlysing av stipendiet. 

6.  Vedtak om tildeling fattes av 
stipendstyret med to medlem-
mer oppnevnt av styret i 
Norsk Artroskopiforening. 
Medlemmene av stipend-
styret oppnevnes for 2 år av 
gangen. 

7.  Stipendiatene skal i ettertid 
gi en skriftlig redegjørelse til 
stipendstyret for bruken av 
midlene. 

8.  Statuttene kan endres etter 
etter avtale mellom styret i 
Norsk Artroskopiforening og 
Smith & Nephew A/S.

Søknad skal innsendes til 
stipendstyret i word/pdf-format 
som vedlegg til e-post
metterenate@hotmail.com
 
Søknadsfrist 1. januar 2023

Beste foredrag
Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgis stipend.

Foreningen vil i forbindelse med Ortopedisk Høstmøte dele 
ut stipend til beste foredrag innen skulder og albuekirurgi. 
Stipendet er på kr 10.000. 

Alle innsendte abstracts og tilhørende presentasjoner  
under høstmøtet vurderes, og en bedømmelseskomite tar  
den endelige avgjørelse.

Etter Inger Schulstads ønsker, skal  
stipendet fortrinnsvis utdeles til en  
kvinnelig lege med interesse for  
og under utdannelse i håndkirurgi. 

Styret i Norsk forening for håndkirurgi kan tildele et eller 
flere stipend på inntil kr 10.000 for å besøke håndkirurgiske 
avdelinger i andre land. Førstegangssøkere vil bli prioritert. 
Søknaden sendes til styret ved sekretæren og bør inneholde 
opplysninger om reisemål, fordypningstema, varighet og  
kostnadsoverslag. Søknadsfrist vil være 1. september. 

Tildelingen bekjentgjøres på årsmøtet. Etter reisen må 
stipendiaten publisere et reisebrev i Norsk ortopedpost eller 
Tidsskrift for Den Norske Legeforening. Det bør fremgå av 
brevet at reisen er støttet av stipend fra Inger Schulstads 
minnefond. Kopi av reisebrev og regnskap for reisen sendes 
styrets sekretær, hvoretter utbetaling av stipendmidlene kan 
finne sted. Hvis stipendiaten ikke har oppfylt betingelsene for 
utbetaling av stipendet innen 1. september det påfølgende år, 
går stipendet tilbake til minnefondet.

STIP
EN

D
foredrag, forskning, reiser, videreutdanning m

m
.
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Ortomedic artroskopistipend – Mitek  
stipendium – er på kr 30. 000,- og 
utdeles en gang årlig i forbindelse med 
Norsk Atroskopiforenings årsmøte. 

Stipendiet gis som støtte til hospitering ved 
et velrenommert sykehus med bredt tilbud 
innen artroskopisk kirurgi. Besøket kan 
også gå til et senter med utvidet forskning 
innen feltet. Stipendet skal brukes til å 
dekke utgifter etter nøktern standard og 
til dekning av evt. ”visiting surgeon fees”. 
Stipendstyret vurderer søknadene utfra 
følgende kriterier: 

-  være under utdanning i – eller spesialist  
i ortopedisk kirurgi i Norge 

-  snakke flytende engelsk

-  være tilgjengelig for den aktuelle  
tidsperioden 

-  ikke hatt samme stipend tidligere

- være medlem av Norsk Artroskopiforening 

-  presentere mål for hospiteringen, plan for 
faglig innhold og hvilken kirurg man skal 
følge. 

Den valgte kandidaten annonseres under 
artroskopiforeningens vintermøte i januar/ 
februar. Kandidaten til stipendiet skal i 
ettertid skrive et utfyllende reisebrev som 
publiseres på artroskopiforeningens hjem-
meside og på Facebook, samt bli trykket 
i Ortomedia, nyhetsbladet fra Ortomedic. 
Søker må selv innhente godkjenning fra sin 
arbeidsgiver 

Det må legges ved CV som inneholder:  
Hovedinteressefelt innen artroskopisk kirurg  
og eventuell forskning innen artroskopisk 
kirurgi, publikasjoner, presentasjoner på  
nasjonale og internasjonale kongresser, antall  
år i utdanning, akademisk stilling eller hvor 
mange år som ferdig spesialist. 

Søknad skal sendes til stipendstyret i word/
pdf-format som vedlegg til e-post til:  
metterenate@hotmail.com

Søknadsfrist 1. januar hvert år.

Arthrex artroskopipris Prisen deles ut på Norsk  
Atroskopiforenings generalforsamling/årsmøte.

Prisen gis til hovedforfatter av beste artroskopi- 
relaterte publikasjon siste år. Prisen er på kr 30.000,- 
og deles ut til et medlem av artroskopiforeningen 
etter søknad. 

Søknadsfrist er 1. januar hvert år. 

Se artroskopiforeningens nettside www.artroskopi.no  
for fullstendige statutter. 

Søknad sendes som vedlegg til mail:  
metterenate@hotmail.com

Norsk Artroskopiforenings 
LIS-stipend
Under generalforsamlingen/årsmøtet som holdes årlig under 
Artroskopisk Vintermøte, vil det bli trukket ut en vinner av 
Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend. Reisestipendet på  
kr 15 000,- skal brukes til ESSKA-/ISAKOS-/SECEC- 
kongressen samme år. Vinneren bestemmes ved loddtrekning  
blant leger i spesialisering som deltar på Vintermøtet. 
Vinneren MÅ være medlem av Norsk Artroskopiforening og 
utdanningskandidat innen ortopedisk kirurgi. 

Påmelding til vintermøtet kan gjøres på  
www.artroskopi.no

Norsk Artroskopiforenings pris til beste artroskopi- 
relaterte abstract ved Ortopedisk Høstmøte.

Foreningen vil i forbindelse med Ortopedisk Høstmøte dele ut 
pris til beste foredrag innen artroskopisk kirurgi. Prisen er på 
kr 10.000,-.

Alle innsendte abstracts og tilhørende presentasjoner under 
høstmøtet vurderes, og en bedømmelseskomite tar den  
endelige avgjørelse. Vinner må presentere sitt bidrag på nytt 
under beste foredrag sesjonen på høstmøtets siste dag



Nof stipend 
til støtte til forskningsarbeid, videre- og etter- 
utdanning, eller kurs- og kongressdeltakelse.

Stipendet er på kr 50.000 og ble opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk forenings (Nofs) stipend:

1.  Norsk ortopedisk forenings stipend gis til et medlem  
etter søknad.

2.  Stipendet gis til medlemmer for økonomisk støtte til  
forskningsarbeid, videre- og etterutdannelse, eller 
kurs og kongressdeltakelse.

3.  Stipendet er på kr 50.000 og utdeles en gang årlig.  
Stipendet kan eventuelt deles på flere søkere.

4.  Norsk ortopedisk forenings  
årsmøte velger et stipendstyre på 5 medlemmer. 
Stipendstyret har en  funksjonstid på 4 år.

5.  Søknadsfristen er 31. august.

6.  Søknaden sendes leder@ortopedi.no 
Vennligst benytt stipendmalen som ligger ute  
på ortopedi.no.

7.  Mottakeren forplikter å avgi rapport.

8.   Årsmøtet kan med 2/3 flertall forandre statuttene  
for stipendet etter forslag fra ett eller flere 
medlemmer.

Smith & Nephews forskningsstipend til støtte for basalforskning og  
klinisk forskning innen implantatkirurgien.

Stipendet er på kr 50.000 og ble opprettet i 1993  av Smith & Nephew A/S.

Nof’s representanter i stipendstyret er Tina Wik og Lars Engebretsen.
Søknadsfrist er 30. september. Benytt standard søknadsskjema, se Nofs nettside.
Søknaden sendes: johan.dahlstrom@smith-nephew.com og leder@ortopedi.no

Nof stipend 
for leger under utdanning til støtte til 
forskningsarbeid eller utdanning.

Stipendet er på kr 50.000.

Vedtekter for Norsk ortopedisk forenings (Nofs) stipend 
for leger under utdanning:

1.  Norsk ortopedisk forenings stipend gis til et medlem 
under utdanning etter søknad.

2.  Stipendet gis til medlemmer for økonomisk støtte 
til forskningsarbeid eller hospitering ved annet 
sykehus, i inn eller utland, for fordypning i et spesielt 
fagområde av minst 3 måneders varighet.

3.  Stipendet er på kr 50.000 og utdeles en gang årlig. 
Stipendet kan eventuelt deles på flere søkere.

4.  Norsk ortopedisk forenings årsmøte velger et 
stipendstyre på 5 medlemmer. Stipendstyret har en 
funksjonstid på 4 år.

5.  Søknadsfristen er 31. august.

6.  Søknaden sendes leder@ortopedi.no 
Vennligst benytt stipendmalen som ligger ute  
på ortopedi.no.

7.  Mottakeren forplikter å avgi rapport.

8.  Årsmøtet kan med 2/3 flertall forandre statuttene for 
stipendet etter forslag fra ett eller flere medlemmer.
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Usikker på om protesen  
virkelig må reopereres?
Med Sectra Implant Movement Analysis (IMA) kan du enkelt identifisere løse 
implantater og pseudartrose ved hjelp av to CT-bilder. Hvis implantatet er løst og 
en revisjon anses nødvendig, gir IMA også verdifull informasjon før operasjonen. 
Alt i alt betyr dette økte muligheter til å gi rett pasient rett behandling og  
redusere antallet unødvendige revisjoner.  
 
Les mer på sectra.com/ima



Avansert 
tilheling
Maksimere tilheling 
ved rotator cu� -kirurgi

REGENESORB◊
Erstattet av ben innen 24 måneder*1,2

For faglig oppdatering se:
smith-nephew.com/education

Sammenligning av innvekst, 
CT 6 måneder og 18 måneder3

Referanser  1. Data on fi le at Smith+Nephew, report 15000897, 2012. 2. Supports HEALICOIL REGENESORB Suture Anchor and HEALICOIL KNOTLESS Suture Anchor.  
3. Data on fi le at Smith+Nephew, report NCS248 (18 month interim report), 2014. *In vivo animal testing. Data based on micro CT. 
Smith & Nephew, Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, www.smith-nephew.com, US. 
Kundesenter Norge: : 66 84 20 20 norway@smith-nephew.com
◊Trademark of Smith+Nephew. ©2020 Smith+Nephew. All rights reserved. Printed in USA. 19378 V3 0720
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