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Lederspam

Lys i enden av trokaren
Jørgen Andvig, redaktør

Vi stod der og så inn i lyset. 2022
skulle bli en ny vår. Etter to år med
vedvarende pandemi har det virkelig
vært vanskelig å trekke oppmerksomheten bort fra restriksjoner, unntakstilstand og smittebølger. Nå har vi
siden nyttår hatt den desidert største
smittespredningen i pandemien, men
likevel føles det som vi endelig kan
puste ut. Det er mange som er blitt
smittet, sykefraværet har vært en
stor utfordring for helsevesenet, men
relativt få blir alvorlig rammet av den
siste dominerende varianten.
Nå har det vist seg meget hasardiøst å spå pandemiens
slutt, men denne gangen kan det se ut til at vi i det
minste endelig kan forholde oss til en mer eller mindre
normal hverdag. Eller ...

” Det fremstår helt utrolig at verdensledere fortsatt tenker at militærmakt
og innflytelsessfærer er løsningen
på geopolitiske uenigheter ...”
oppmerksomhet bort fra intern maktesløshet synes å
være den primære motivasjonen bak den meningsløse
krigen som allerede omtales som den mest alvorlige
militære konfrontasjonen i Europa siden 1945. Befrielse
fra et nazistisk regime og folkemord i russiskspråklige
områder har figurert som alibi for Putins inngripen.
Pussig nok er det nettopp higen etter tidligere storhet
som kjennetegner en ekte fascist*, så Putin bør jo
passe seg godt for å kaste harde ting som han sitter i
et glasshus der bak Kremls røde murer. For sivilbefolkningen i Russland er nok oppfatningen av konflikten en
annen enn vår, basert på høyst tendensiøs dekning fra
statskontrollerte medier, og fine nye lovparagrafer som
eksempelvis gir 15 års strafferamme for å publisere
”uriktige” påstander om militæret. Krigens første offer
er som kjent ofte sannheten.

Krig i Europa
*Ordet fascist anses vanligvis å stamme fra
det italienske fascio (lat; fasces) som beskriver
det gammelromerske symbolet for utøvende
makt; en tett sammenbuntet stokk av pinner ofte
med et økseblad som stikker ut. Symbolikken sies
å hente seg fra at hver og en av pinnene ikke er
utpreget sterke for seg, men sammen utgjør de et
mektig våpen. Fascistenes ønske om å gjenreise
Romerrikets og andre imperiers storhet reflekteres
i bruken av slike symbol. Fasces er samtidig også
etymologisk utgangspunkt for den anatomiske
strukturen fascia (bundt/bånd) som vi ortopeder
har et nært forhold til.

FAKTA - FASCIST

Verden skulle reise seg fra asken etter koronavirusets
herjinger. Likevel viser det seg at mektige despoter
ikke tar hensyn til vårt kollektive behov for gode nyheter. Ingen bør være overrasket av at Vladimir ”Baris
på hest” Putin er maktsyk, narsisistisk og ekstremt
arrogant overfor sine mindre mektige naboer. Kanskje
var verdens noe tafatte reaksjon på hans invasjon og
annektering av nettopp Ukrainas Krim i 2014 den
motivasjonen den evige russiske kleptokraten trengte
for å tenke at han ganske ustraffet kunne valse over
resten av Europas gamle kornkammer i en ”militær
spesialaksjon”. Mange har trukket linjene i Putins
retorikk tilbake til forrige århundres mest notoriske
nasjonalist og diktator. Ønsket om å gjenreise et svunnet imperium, muligens for å lede (det russiske) folkets
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Vi støtter
våre kolleger
i Ukraina

Redaktørens lederspam Fortsatt ...
Ubehagelig nær vår egen bakgård
Invasjonen og krigshandlingene synes naturligvis
meningsløse og barbariske. Det fremstår helt utrolig
at verdensledere fortsatt tenker at militærmakt og innflytelsessfærer er løsningen på geopolitiske uenigheter.
Konvensjonelle og sosiale medier fylles av rapporter
om ødeleggelsene og de menneskelige lidelsene, og
møtes naturlig nok av unison fordømmelse og sympati.
Er krigen i Ukraina verre enn andre militære maktovergrep som herjer en rekke befolkninger rundt om på
kloden? Så absolutt ikke. Vi skal ikke glemme at våre
medmennesker samtidig lider unevnelig i flere konflikter flere steder i verden. Forskjellen nå er vel at det
skjer ubehagelig nær vår egen bakgård og involverer
en atomstormakt som vi deler grense med og deres
tidligere unisonsfelle som nå heller ønsker et felleskap
med europeiske naboer i vest.
Engasjementet er riktig og forståelig. Det hadde likevel
føltes bedre om man var like uttalt i sin fordømmelse
av krigshandlinger, og like aktivt solidarisk med andre
ofre for konflikt rundt om på kloden også når våre
”venner” er aggressor. Kanskje var det den kenyanske
ambassadøren, Martin Kimani, som sa det best i sin
tale til FN-forsamlingen da invasjonen av Ukraina var
et faktum. Han påpekte at store deler av det afrikanske
kontinent er et lappeteppe av tidligere imperiers forgodtbefinnende, med utallige etniske og religiøse grupper
innenfor og på tvers av mer eller mindre unaturlige nasjonale grenser trukket opp av tidligere kolonimakter.
At de til tross for manglende historisk samhørighet kan
enes om at man ikke lenger bør benytte krigsmakt for
å flytte nasjonale grenser, men heller bruke felleskapet
til å bygge en bedre fremtid for alle. Det er naturligvis ganske forenklet, men reflekterer i alle tilfelle et
godt eksempel på en form for historisk amnesti som
langt på vei er å foretrekke fremfor higen etter gamle
imperiers storhet. Når alt dette er sagt er det nok også
legitime bekymringer utenfor vesten over måten USA
og NATO tilsynelatende kun agerer på egeninteresse
og ikke alltid like konsekvent. Det handler som regel
alltid om perspektiv. Det er gjerne slik at om man bare
virkelig fant viljen til å forstå motpartens bakgrunn
og virkelighetsoppfatning så ville mange konflikter
vært unngått. Vladimir Putin har etter sigende isolert
seg i stor grad i sitt eget ekkokammer, grunnet frykt
for koronavirus det siste året, og det er nok et dårlig
utgangspunkt for fruktbar dialog.
8
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” Putin har etter sigende isolert seg i
stor grad i sitt eget ekkokammer, [-]
og det er nok et dårlig utgangspunkt
for fruktbar dialog ...”
NOP leverer fredsmekling med faglig
og fornøyelig avbrekk
Uten sammenligning for øvrig er arbeidet til Norsk
ortopedisk forening og medlemsbladet NOP egnet til
å samle kreftene til de forskjellige faggruppene i det
ortopediske miljøet i Norge. Bladet vårt er et faglig, og
tidvis burlesk, avbrekk fra dagsaviser og andre medier
som fokuserer på de store globale problemstillingene.
NOP skal være et forum for å spre ny og oppdatert
kunnskap til interesse for ortopeder av alle slag. Vi skal
gi den gemene ortoped lett fordøyelig faglig påfyll og
fremme forståelse og dialog mellom subspesialister i
vårt langstrakte land (utrolig nok er ikke NOP nominert
til fredsprisen ennå). I denne utgaven byr vi på en
oversikt over bakgrunnen og tilbudet for epidemien av
plager fra distale radioulnarledd levert av håndkirurgene, og en oppdatering på frakturer i basis av femte
metatars fra fot-/ankelmiljøet. Vi får også oppsummert
avhandlingen til Dr. Wendt Ræder om ankelbrudd med
fokus på syndesmoseskader og bakre malleol. Finnur
Snorrason ble takket av ved OUS tidligere i vinter. Når
kolleger med stor innflytelse på utviklingen av faget
hedres med æressymposium, er det fint å kunne gi et
resyme av tilstelningen i ord og bilder her. Skulle du
lure på hvordan man kan tilnærme seg et nytt behandlingstilbud i avansert skulderartroskopi, får vi også en
fortelling om Latarjet-prosjektet ved OUS.
I våre mindre høytidelige spalter får vi servert innlegg
om kontinental bekledning på kongress signert bladets
moteskribent. Leserne kan også få et innblikk i hvordan
myndighetene kan se for seg å løse ventelisteproblemer
med blokk-kjedeteknologi i tider med stramme budsjetter.
Vi håper det er litt for enhver smak mellom permene i
denne utgaven, og ønsker alle gode kolleger en riktig
god påske, med håp om fredelige tider i møte.
Evig deres,
Redaktøren
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Leder

Spesialistutdanningens kår
Trude Basso, styreleder

Det gjelder å holde seg våken og
godt fremme i skoa om dagen for å
sikre kvaliteten på utdannelsen av
nye ortopeder.
Ny spesialistutdanning med LIS3 i ortopedisk kirurgi
så dagens lys 1. mars 2019. Fortsatt er det LIS-leger
som tar spesialistutdanningen i gammel ordning, men
de blir naturlig nok stadig færre. Minimumstid og kurs
lever videre i ny spesialistutdanning, mens operasjonslistene i gammel utforming er erstattet av læringsmål
og læringsaktiviteter.

Gradvis bedring – men ...
Mange av intensjonene med ny spesialistutdanning
var gode. Mer strukturert veiledning og supervisjon av
LIS3 skulle være en bærebjelke i ny ordning. Ortopedundersøkelsen fra 2019 viste at veilederkurs og
-kompetanse hadde kommet bakpå fra starten og langt
fra var på plass. Magefølelsen (basert på jungeltelegraf)
er at dette har blitt gradvis bedre, men at spesialistutdannelsen stort sett forløper som før 2019. Vi som
fagmiljø må være ansvaret bevisst og kontinuerlig
jobbe for at ny spesialistutdanning ikke reduseres til en
byråkratisk Dossier-reform der det blir et mål i seg selv
å kvittere ut læringsmål.

Trenger bedre rapportering
Frem til og med 2017 leverte avdelinger som utdannet
spesialister i ortopedisk kirurgi en årlig Serus-rapport
som spesialitetskomiteene kunne bruker som vurderingsgrunnlag i sitt arbeid. I forbindelse med omlegging
til ny spesialistutdanning, besluttet Helsedirektoratet
at denne rapporteringen skulle opphøre.

vilkår. Dette er selvsagt tilgjengelig for hver enkelt
LIS3-lege i sin respektive Dossier-konto, men aggregerte data fra Dossier er enn så lenge ikke tilgjengelig
av personvernhensyn. Spesialitetskomiteen rapporterer
om konstruktivt samarbeid med Helsedirektoratet,
men uten tilgang på hensiktsmessige data er jobben
utfordrende. Både Spesialitetskomiteen og Leger i
ortopedisk spesialisering (LIOS) jobber for å få til en
bedre ordning.

Fysisk fryd og avmjuting
Korona satte en brå stopper for fysiske kurs og møter.
I dag er det en sann glede å se biler av fornøyde
kursdeltakere på gjenoppståtte, fysiske kurs. Det er
mye fint å si om digitale møter, men færre hever hånda
og avmjuter seg selv for å ta del i diskusjoner eller for
å stille spørsmål enn man vanligvis gjør over bordet.
Praktisk håndverk i teoretisk innpakning blir heller aldri
det samme. Fysiske kurs er også viktig for erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig lagfølelse på
tvers av sykehus og helseregioner. I trange økonomiske
tider, og med kronisk knapphet på legeressurser i klinikken, er det viktig at alle med jevne mellomrom tar
en fot i bakken og minner seg om verdien av å møtes
fysisk.

” Bare sykefraværet kommer seg
ned igjen, starter arbeidet med
å ta igjen utsatte operasjoner.
Husk å gi kniven videre!”
Bare sykefraværet kommer seg ned igjen, starter
arbeidet med å ta igjen utsatte operasjoner. Husk å gi
kniven videre!

I dag har ingen egentlig en objektiv oversikt over
hvor ofte et LIS3-kollegium i en avdeling får stå med
skalpellen, om avsatt tid til fordypning og internundervisning er tilstrekkelig eller om veiledningen har gode
Norsk ortopedpost • 1 - 2022
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Distale radioulnarledd

DRUleddsartrose
Rasmus Dehli Thorkildsen, Oslo universitetssykehus
Trygve Holm-Glad, Oslo universitetssykehus
Istvan Zoltan Rigo, Sykehuset Østfold

I denne utgaven av Norsk
ortopedpost ønsker vi å
se nærmere på distale radioulnarleddet (DRU-leddet), mer
spesifikt på utredning, kliniske
funn og kirurgiske behandlingsalternativer ved DRU-leddsartrose. Dette vil vi belyse ved
tre innlegg fra håndmiljøene
på Rikshospitalet og
Sykehuset Østfold.
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Distale radioulnarledd

Anatomiske og
kliniske forhold
Distale radioulnarledd

DRUleddsartrose
Fortsatt ...

I likhet med de fleste andre ledd der ortopeder har
behandlet artrose, er reseksjon av leddet (distale
ulna) den eldste metoden.1, 2 Siden har det blitt
utviklet hemiproteser og deretter totalproteser.3 En
multisenterstudie som ser på behandlingsalternativ
ved DRU-leddsartrose er pågående her til lands og
dette vil bli nærmere belyst i det siste innlegget.
Rasmus Dehli Thorkildsen, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Først en liten innføring i noen spesielle forhold ved
dette leddet:4 Det distale og proksimale radioulnarleddet utgjør sammen rotasjonsleddene som muliggjør
opp mot 180 graders rotasjon av underarmen. Aksen
for rotasjonen går gjennom radiushodet proksimalt og
ulnahodet distalt. Med håndleddet i nøytraIstilling går
ca. 20 % av den aksiale belastningen gjennom den
ulnare siden av håndleddet, men dette øker betraktelig når håndleddet belastes i ulnardeviasjon eller ved
innbyrdes lengdeforskjell mellom ulna og radius, såkalt
”ulna pluss”. Forholdene i leddet er slik at ulnahodet
har en mindre kurvatur enn sigmoid notch på radius og
det foregår derfor en kombinasjon av rotasjon og translasjon hvor radius sklir proksimalt i pronasjon. I tillegg
sklir da ulnahodet dorsalt i leddet. Det omvendte skjer
ved supinasjon der radius sklir distalt og ulnahodet ligger mer volart i notchen. Kontaktflaten i leddet minker
betraktelig i ytterstillingene og det stilles derfor store
krav til stabiliserende bløtdeler.
Det er beskrevet flere naturlige variasjoner i leddet
der forskjeller i ulnas lengde sett i forhold til radius nok
er mest kjent. I gjennomsnitt er ulna en snau millimeter
kortere enn radius målt ved lunatfasetten.4 I tillegg kan
det være variasjoner i inklinasjonen til sigmoid notch i
koronalplanet og dybden/utformingen til selve

notchen. Disse variasjonene kan ha en viss innvirkning
på behandling av artrose, men har nok større relevans
ved andre tilstander som instabilitet, ulnart impaksjonssyndrom (der ulna er relativt sett lang og butter mot
ulnare karpus) og skader på triangulærbruskkomplekset.
Dette er tre mulige differensialdiagnoser kirurgen må
vurdere, i tillegg til DRU-leddsartrose, når det er snakk
om smertetilstander i DRU-leddet.

Posttraumatisk, inflammatorisk eller
degenerativ artrose
Artrose i DRU-leddet kan være posttraumatisk, inflammatorisk eller degenerativ. Pasientene plages av
smerter og hevelse og kan oftest lokalisere dette til
ulnarsiden av håndleddet. Grepskraften svekkes og
palpasjon rundt leddet er smertefullt. Plagene forverres
ved rotasjon, særlig hvis leddet også komprimeres. Dette
skjer i hverdagen når man løfter med aktuell hånd på
bøyd albue. Ulna løftes av brachialismuskulaturen,
mens radius føres nedover grunnet tyngden i hånden.
I praksis vil hele vektarmen til radius i denne stillingen
hvile mot DRU-leddet slik at belastningen her kan øke
betraktelig. Rotasjon av underarmen i en slik situasjon
vil vanligvis være smertefull. Dette får man frem klinisk
ved å utføre en kompresjonstest (Figur 1).

” Kontaktflaten i leddet minker betraktelig i ytterstillingene og det stilles
derfor store krav til stabiliserende bløtdeler ...”
14
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Fag og rapporter

Figur 1. DRU-ledds kompresjonstest, tusen takk for flotte illustrasjoner ved Andreas Lødrup. Undersøker komprimerer
leddet mens det roteres, her i supinert (a), og pronert stilling (b).

Likeledes kan ulna og radius holdes av undersøker
og forsiktige skjæringsbevegelser utføres (såkalt
”ballotment test”). Som i mange ledd vil våre kliniske
tester kunne utløse smerter ved andre tilstander også,
så en må samholde kliniske funn med anamnesen
og billeddiagnostikk.

reseksjonsplastikk eller proteseinnsettelse, enten
hemi- eller total. Dette vil nå bli belyst av overlegene
Trygve Holm-Glad fra Oslo universitetssykehus og
Istvan Zoltan Rigo ved Sykehuset Østfold.

Standard utredning

Referanser

Standard utredning bør inkludere et front- og sidebilde
av håndleddet. Sammenligning med frisk side kan være
nyttig. Frontalbildet bør tas med 90 grader abduksjon
i skulder og 90 grader bøy i albueleddet (såkalt 90-90
projeksjon). Underarmsrotasjonen vil da være nøytral og
bildet kan brukes til å måle innbyrdes lengdeforskjell
mellom underarmsknoklene. I tillegg skal det tas et
rett sidebilde. Her kan små forskjeller på projeksjonen
vanskeliggjøre vurderingen av ulnas stilling i notchen.
Ved artose vil det ofte først dannes osteofytter langs
proksimale leppe av ulnahodet. Forandringene kan

1.	Spar I. History of distal ulna resection. The Journal of hand surgery.
2007;32(4):571; author reply -2.
2.	Lluch A. The sauvé-kapandji procedure. Journal of wrist surgery.
2013;2(1):33-40.
3.	Calcagni M, Giesen T. Distal radioulnar joint arthroplasty with
implants: a systematic review. EFORT Open Rev. 2016;1(5):191-6.
4.	Green DP. Green’s Operative Hand Surgery Seventh Edition.
Seventh ed: Elsevier; 2017.

bedre fremstilles på CT som kan være et nyttig supplement til utredningen. MR er ikke nødvendig i denne
diagnostikken, men er mer brukt ved utredningen
av rupturer i triangulærbruskkomplekset og ulnart
impaksjonssyndrom.
Ved tidlig og begrenset artroseutvikling har enkelte
forsøkt mindre reseksjoner av den mest proksimale
delen av leddflaten til ulna (med osteofyttene) eller
forkortningsosteotomi på ulna i et forsøk på å flytte
kontaktområdet til en friskere leddflate, men når
forandringene er mer langtkomne (Figur 2) er det i
hovedsak to behandlingsalternativ som i dag er i bruk;

DRU-LEDDSARTROSE

” Forandringene kan bedre fremstilles
på CT som kan være et nyttig
supplement til utredningen. MR er
ikke nødvendig ...”

Figur 2. Frontalbilde av et håndledd med
DRU-ledds-artrose.
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DRU-leddsartrose

Fortsatt ...

DARRACHs
operasjon
HISTORIKK: Reseksjon av distale ulnaende
er første gang beskrevet i boken ”Illustrated
manual of operative surgery and surgical
anatomy” som ble utgitt i 1851 (Figur 3).1
Under den amerikanske borgerkrigen fra 18611865 ble inngrepet benyttet til å behandle
skuddskader og sekveler. Dødeligheten etter
inngrepet var så høy som 15 prosent. Det
gjaldt også pasienter uten andre skader.1
Trygve Holm-Glad, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

gjerne gjennom 5. senekulisse som rommer lillefingerens ekstra strekkesene. Distale ulna dissekeres
frem subperiostalt, før ulnahodet sages over like
proksimalt for rotasjonsleddet (Figur 4).
Vi strammer gjerne opp gjenværende kapsel sammen
med retinakelet ved å sy disse strukturene fast til
dorsale hjørne av radius (sigmoid notch) med osteosuturer, for på den måten å forsøke å motvirke at den
gjenværende ulnastumpen blir alt for ustabil.

DARRACHS OPERASJON

På begynnelsen av 1900-tallet begynte den amerikanske kirurgen dr Willam Darrach å fjerne distale ulnaende hos pasienter som slet med ulnare håndleddsplager etter feiltilhelede distale radiusfrakturer.2 Etter
at han publiserte sine vellykkede resultater begynte
inngrepet som senere har adoptert hans navn å skyte
fart på popularitetsskalaen. Ikke bare var inngrepet
smertestillende, men redusert underarmsrotasjon forårsaket av feilstilling eller artrose i distale radioulnarledd kunne også bedres. Den popularitet Darrachs
operasjon fortsatt innehar i dag skyldes nok en kombinasjon av at operasjonen er lett å utføre samtidig som
erfaringene med inngrepet er nokså gode.

Indikasjon
Smertefull artrose i distale radioulnarledd på bakgrunn
av distale radiusfakturer med feilstilling, revmatoid
artritt, samt idiopatisk artrose er de vanligste årsakene
til å fjerne distale ulna.

Operasjonsmetode
Metoden som brukes i dag er ikke særlig annerledes
enn den var under den amerikanske borgerkrigen. Den
største forskjellen er nok at trestykket fra sykehusets
bakgård brukt til å beskytte omkringliggende bløtvev
(Figur 3) er byttet ut med en Hohmann retraktor. Via
en langsgående dorsal tilgang splittes seneretinakelet,
16
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Figur 3. Reseksjon av distale ulna utført
på 1850-tallet.

Figur 4.
Darrachs
operasjon.
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DRU-leddsartrose

Fortsatt ...

Pasientene gipses 4 uker med en radiusgips som tillater underarmsrotasjon.

Resultater
Vår erfaring er at de fleste pasientene opplever en
betydelig smertelindring, i tillegg til bedring av håndfunksjon.3 Underarmsrotasjon bedres også noe. Hadde
distale ulnaende vært det samme for håndleddet som
blindtarmen er for buken ville inngrepet kanskje vært
uten særlige komplikasjoner. Slik er det dessverre
ikke. Heldigvis er ikke komplikasjonene like alvorlige
som under den amerikanske borgerkrigen, men vår
erfaring er at omlag en av fire må reopereres.3 Det
største problemet med å fjerne distale ulnaende er at
ulnastumpen i større eller mindre grad blir ustabil. Som
beskrevet tidligere er de biomekaniske forhold slik at
det oppstår kompresjonskrefter over distale radioulnarledd som er særlig uttalt ved løft på bøyd albue. Dette
fører til at ulnastumpen trekkes inn mot radius, noe
som igjen kan medføre impingement mellom de to
bena (Figur 5).
Dette oppleves typisk som klikking og smerter når
underarmen roteres. En ustabil ulnastump kan også
ende opp med å gnage mot undersiden av fingrenes
strekkesener, noe som en sjelden gang medfører
seneruptur.3 Vi er nøye med å sage ulna på skrått i

Figur 5
a. Impingement
mellom ulnastumpen
og radius,
b. Ulnastumpen
har erodert vekk
radius cortex inn til
en håndleddsprotese.
18
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EROSJON INN TIL HÅNDLEDDSPROTESE

” ... de fleste pasientene opplever en
betydelig smertelindring [-] men vår
erfaring er at omlag
en av fire må
reopereres ...”

både frontal- og sideplan med helningen mot radialt og
mot dorsalt, i tillegg til at alle spisse kanter jevnes for
å redusere gnag mot radius og mot strekkesener. Noen
forfattere anbefaler å gjøre sagkuttet på ulna så langt
distalt som overhodet mulig for å motvirke instabilitet.4
Andre anbefaler forskjellige bløtvevsprosedyrer som i
teorien skal kunne stabilisere ulna. Instabilitet som er
uholdbar for pasientene kan behandles med ulnahodeprotese eller totalprotese i håndleddets rotasjonsledd
med relativt godt resultat.5

IMPLANTATKIRURGI
i distal radioulnarledd

Ved proteseoperasjon i distale radioulnarledd kan vi gjenopprette mer
naturlig vektoverføring fra radius til ulna og unngå impingementproblematikk.
Swanson laget silikonproteser for ulnahodet på 1970-tallet, men tiden viste
at dette ikke var løsningen for vonde DRU-ledd. På slutten av 1990-tallet ble
de to hovedkonseptene for DRU-implantater utviklet; isolert ulnahode
erstatning med hemiprotese og totalprotese.1
Istvan Zoltan Rigo, Sykehuset Østfold
Den første serien med DRU-ledd hemiprotese ble publisert av van Schoonhoven et al i 2000.1 Det vanligste
implantatet er Herbert protesen, som består av en
porøs legert metallstamme og et hode (Figur 6).

Totalprotese i DRU-leddet (Aptis) ble utviklet av Luis
Scheker, og resultater etter den første serien ble publisert i 2008.2 Dette er en semiconstrained protese som
består av 4 deler (Figur 7). En spesialplate med porøs
overflate og en kraftig pigg festes med skruer mot
ulnare overflate av distale radius, og denne platen
bærer halvparten av en rund sfærisk metalkopp. En
lang porøs metalstamme settes i marghulen av ulna
med press-fit teknikk. Denne har en glatt akse på
distale ende for en rund polyetylen kule, som kan både
rotere og bevege seg i distal og proksimal retning. Den

HERBERT ULNAHODEPROTESE

Den kirurgiske tilgangen er lik den som er beskrevet
ved Darrach resesksjonen. Etter reaming av margkanalen settes stammen med press-fit teknikk. Hode kan
være metall eller keramikk, og står mot leddflaten
av ”sigmoid notch” på radius. Stabiliteten til protesen
er avhengig av konfigurasjonen av notchen samt
bløtdelstabilisatorene i DRU-leddet. Ved lukking er det
også her viktig å stramme kapsellappen mot radius via
osteosuturer. Selv om
det finnes en forlenget
” Stabiliteten
stamme for revisjon
til protesen er
etter mislykket tidligere
avhengig av kon- kirurgi (for eksempel
Darrach reseksjon),
figurasjonen av
så velger flere heminotchen og bløtprotesen for primærdelstabilisatorene behandling av et ellers
stabilt men artrotisk
i DRU-leddet ...”
DRU-ledd.

fjerde delen er et lite metalldeksel, som kompletterer
koppen på radiusplaten og låser plastkulen i posisjon.
På den måten muliggjør protesen full underarmsrotasjon og stemplingsbevegelsen av radius som dette
medfører, mens stabiliteten mellom radius og ulna
beholdes.
Figur 6. Herbert ulnahodeprotese.
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Distale radioulnarledd

DRUleddsartrose

” ... hemiprotese [anbefales] for de
enklere vanlige DRU-leddsatroser
mens totalprotese reserveres for
revisjoner og de mer kompliserte
artrosetilfellene ...”

Fortsatt ...
Denne protesen anbefales i hovedsak for revisjon av
mislykkede reseksjoner og hemiproteser i DRU-leddet.
Aptis protesen kan også brukes når leddet er såpass
deformert at hemiprotese operasjon ikke kan gjennomføres (f.eks. Madelung deformitet) eller hvis man behandler et artrotisk DRU-ledd som er instabilt fra før.
Kort oppsummert anbefales hemiprotese for de enklere
vanlige DRU-leddsatroser mens totalprotese reserveres
for revisjoner og de mer kompliserte artrosetilfellene.

Evidens

APTIS TOTALPROTESE

Det er publisert flere pasientserier med begge type
proteser som viser god smertereduksjon og god
rotasjonsevne ved oppfølging. En nylig publisert
systematisk oversiktsartikkel viste 93 % overlevelse av
totalt 355 innsatte hemiproteser og 97 % overlevelse
av 315 totalproteser i DRU-leddet, med gjennomsnitt
oppfølgingstid på henholdsvis 45 og 53 måneder.3
Denne artikkelen konkluderte med at kort- og mellomtidsresultatene fra de publiserte pasientseriene er lovende,
med lav komplikasjons- og revisjonsfrekvens. Men
det finnes fortsatt ikke nok vitenskapelig bevis av høy
kvalitet som understøtter bruk av disse protesene, og
mange sentre bruker derfor fortsatt de tradisjonelle
prosedyrene for symptomgivende DRU-artrose.

NORDURR studien

Figur 7. Aptis totalprotese for
distal radioulnar ledd.

Referanser:
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failed resection arthroplasties of the distal radioulnar joint using
a new ulnar head prosthesis. J Hand Surg Am. 2000, 25: 438–46.
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Vi har startet en randomisert multisenter kontrollert
studie (NORDURR-Norwegian Distal Ulna Resection
vs. Replacement) og i skrivende stund er til sammen
33 pasienter inkludert ved Sykehuset Østfold og Rikshospitalet. Inklusjonskriteriene er radiologisk bekreftet
symptomgivende artrose i et ikke-deformert og stabilt
DRU-ledd med belastnings-, hvile- og nattesmerter,
positiv radioulnar kompresjons-provokasjonstest
(Figur 1) samt alder mellom 30 og 75 år. Pasientene
randomiseres til enten Darrach reseksjon eller Herbert
protese, og følges opp til 5 år. Bevegelighet, PROMs
og styrkemålinger, samt komplikasjoner og reoperasjoner registreres.
I og med at DRU-artrose ikke er noen folkesykdom tar
det tid å inkludere til en slik studie, og vi tar gjerne
imot pasienter med symptomgivende DRU-artrose fra
hele landet som mulige kandidater til studien.
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” Vår hypotese var at artroskopisk
teknikk ville føre til bedret graftplassering og muliggjøre samtidig
behandling av tilleggsskader uten å
gi fler og alvorligere komplikasjoner
enn tradisjonell åpen teknikk ... ”

Figur 1. Prosedyren starter med bakre portal
og pasienten sittende i beach-chair. Når skopet
flyttes til en fremre portal legges pasienten
mere ned slik at man tryggere kan holde lavt
blodtrykk gjennom hele prosedyren. Vi bruker
cerebral oxymetri ved denne prosedyren.

I vår praksis blir de fleste pasienter på OUS med behov for kirurgisk intervensjon
etter traumatisk luksasjon i skulderen behandlet med artroskopisk Bankart
plastikk, eventuelt med tillegg av remplissage om det er en stor engasjerende
Hills-Sachs lesjon. Men det er noen pasienter som har kjent dårlig prognose
og høy risiko for re-luksasjoner, der denne tilnærmingen ikke er egnet.
Tradisjonelt har disse pasientene blitt operert med Latarjet prosedyre.
Tom Clement Ludvigsen, overlege Oslo universitetshospital
Vi gjorde en gjennomgang av og presenterte våre
resultater med tradisjonell åpen Latarjet operasjon på
høstmøtet i 2008. Som i mange andre materialer med
slike komplekse instabilitetsplager som disse pasientene har, var heller ikke våre resultater strålende. Det
burde være mulig å gjøre dette bedre.

Lafosses teknikk
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skuldermøter var det diskusjoner for og imot, og denne
diskusjonen foregikk også i det norske skuldermiljøet.
Etter nye grundige overveielser kom jeg til at vår
avdeling hadde potensialet og resursene til å gjøre et
forsøk på å evaluere dette.

Viktige del-mål

På dette tidspunkt hadde allerede Laurent Lafosse
beskrevet sin artroskopiske teknikk, og de første publikasjonene var lovende. Interessen ble fanget og jeg
både besøkte Lafosse i Annecy og deltok på kurs, men
etter hvert dukket det opp en rekke case-rapporter om
store og alvorlige komplikasjoner ved denne teknisk
utfordrende prosedyren. Det hele ble lagt på vent, ikke
minst fordi vi hadde et begrenset antall pasienter der
Latarjet prosedyre var indisert.

Vi hadde gjennom mange år en viss erfaring med
innføring av nye behandlingsmetoder. Felles for dette
var imidlertid at vi nok hadde vært mer opptatt av
prosedyrene enn av å dokumentere grundig nok både
prosessen, utgangspunktet og resultatene. Prosjektet
ble derfor planlagt med noen viktige del-mål:
1. Opplæring
2. Begrenset antall involverte
3. Dokumentasjon av pasientmaterialet
4. Oppfølging

Over tid opplevde vi imidlertid at vi gjorde fler og fler
Latarjet operasjoner samtidig som det kom nye publikasjoner med artroskopiske prosedyrer. På de fleste

Jeg satte meg grundig inn i operasjonsteknikken,
besøkte flere avdelinger i Europa som hadde erfaring
med dette og planla de første inngrepene hos oss med
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Fag og rapporter

assistanse fra min venn og kollega gjennom mange
år Schwan Kostnau som på dette tidspunktet hadde
gjort ca. 60 slike operasjoner på Elisabeth Sjukehuset
i Uppsala.
Berte og jeg ble enig med de andre kollegene på vår
avdeling om at kun vi to skulle gjøre dette, og vi skulle
gjøre alle inngrepene sammen. For å få et tilstrekkelig antall pasienter til å ha progresjon på lærekurven
skulle ingen gjøre åpne Latarjet operasjoner. Vi hadde
også den siste tiden før oppstart samlet en liten pool
av aktuelle pasienter slik at vi kunne få hyppig repetisjon av våre tekniske ferdigheter.

Vi bestemte også at alle pasienter skulle dokumenteres
med utfyllende kliniske data i journalen, med pre-operativ
testing hos fysioterapeut, registrering av WOSI og
Constant score, samt CT av skulderen pre- og postoperativt.

Hypotese
Vår hypotese var at artroskopisk teknikk ville føre til
bedret graft-plassering og muliggjøre samtidig behandling av tilleggsskader uten å gi fler og alvorligere
komplikasjoner enn tradisjonell åpen teknikk.

på OUS

Figur 2; 23 % bentap målt med ”Best fit circle” på CT. (0.61/26,2=0,23).
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” Vi utviklet [-] et tilfredsstillende
ferdighetsnivå der vi kunne håndtere
problemer som oppsto under inngrepet, og det ble aldri nødvendig å
konvertere til åpen teknikk ... ”
Alle pasienter skulle innkalles til 1-års kontroll med ny
CT og testing hos fysioterapeut.
Det viste seg i fortsettelsen at vår tilgang på aktuelle
pasienter var ganske stabil, med ca. 15-20 i året. Det
var viktig for oss at vi i denne perioden ikke gjorde
endringer i indikasjons stillingen for Latarjet.
Antallet er nok i nedre del av anbefalt volum for å sikre
god progresjon, men siden vi begge kunne være med
på alle, ble det god læring enten en var operatør eller
assisterte. Vi opplevde at vår systematiske tilnærming
til den tekniske delen av dette var til stor hjelp. Vi
utviklet ganske raskt et tilfredsstillende ferdighetsnivå
der vi kunne håndtere problemer som oppsto under
inngrepet, og det ble aldri nødvendig å konvertere til
åpen teknikk. Operasjonstiden gikk ned og stabiliserte
seg rundt 90-120 minutter.

Nye ferdigheter
Ferdighetene vi har utviklet i overgangen fra artroskopi
til endoskopi; skopisk tilnærming til rommet under
Deltoid og Pectoralis har vært en stor gevinst som vi
nå kan nyttig gjøre oss i behandlingen av blant annet
AC-ledds instabiliteter. Erfaring med nye portaler og
visualisering fra andre vinkler er også nyttig i både
biceps- og subscapularis-relaterte prosedyrer. Våre
resultater presentert så langt er kun en evaluering av
overgangen til ny teknikk. Alle pasientene har imidlertid samtykket til lang tids oppfølging og vil bli fulgt
regelmessig framover, første mål er å ha minimum 5
års data på alle. De 20 første er nylig kontrollert.

Opsummering
Oppsummert mener jeg at ved grundige forberedelser
er det både mulig og riktig å ta opp denne teknikken.
Utviklingen gjennom mitt lange liv i ortopedien har
helt tydelig gått i retning mini-invasiv kirurgi, som den
har gjort i de andre kirurgiske spesialitetene. En kan
imidlertid ikke legge skjul på at det kan være teknisk
krevende, og det må selvfølgelig aldri gå på bekostning
av pasientsikkerhet. Da blir opplæring, forberedelser og
tilstrekkelig volum viktige faktorer å ta hensyn til.

på OUS
Som vist i høstmøtepresentasjonen var det fler mindre
komplikasjoner i den første perioden enn den andre,
Dette er som forventet. Det var imidlertid svært få
alvorlige komplikasjoner, definert som behov for reoperasjon, og ingen alvorlige nerveskader i hele serien.
Hva angår vår hypotese så bedret graft-plassering seg
over tid, men det viste seg nok at dette var vanskeligere å bedømme per-operativt enn antatt. Jeg har
derfor utviklet et nytt instrument som skal hjelpe til og
gjøre dette mer reproduserbart. Så langt ser det ut til å
fungere.
Antagelsen om at det ble enklere å utføre tilleggsprosedyrer ble bekreftet.

” ... for 20-25 år siden var det ingen i
vårt land som gjorde artroskopiske
rotator cuff suturer. I dag er det knapt
noen som gjør åpne ... ”
Når utviklingen går sin gang gjøres det tekniske nyvinninger og framskritt som gjør terskelen lavere for
å ta opp nye prosedyrer. Tankevekkende er det at for
20-25 år siden var det ingen i vårt land som gjorde
artroskopiske rotator cuff suturer. I dag er det knapt
noen som gjør åpne.

” ... graft-plassering [bedret] seg over tid,
men det viste seg nok at dette var vanskeligere
å bedømme per-operativt enn antatt ... ”
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Krigen i UKRAINA
Når NOP går i trykken er Russlands invasjon i Ukraina i full
gang. Man kan håpe at kamphandlingene er over og en levelig
fredsavtale på plass når bladet er våre medlemmer i hende,
men situasjonen er naturligvis meget uforutsigbar.
Jørgen Andvig, redaktør
Norske myndigheter har i tillegg til materiell støtte
til det ukrainske militæret bestemt at man skal hente
flyktninger som har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten til landet. Det er et flott tiltak og noe
Nof applauderer. Vår søsterorganisasjon i Ukraina er
også med i EFORT. VI har uttrykt vår støtte og tilbudt
vår hjelp. Forsiden er inspirert av den tapre kampen de
kjemper for landet sitt i møte med en enorm overmakt,
og deres logo gjester i nedre høyre kvadrant. En hilsen
fra Ukranian Association of Orthopaedic surgery and
Traumatology videreformidles her:

Dear colleagues,
we are grateful to you for your support in these,
without a doubt, difficult and dark times. We
are extremely grateful to the whole world. Your
support is extremely inspiring! Hold on, Ukraine
and the civilized world will definitely win!
Hoping for further fruitful cooperation.
Secretary of Ukrainian Association of Orthopaedic
surgery & Traumatology, Andrii Lysak

Cecilie Lind skrev om
fingerfrakturer

Stipendvinner
2021

I NOP nr. 4 2021 ble Martin Riiser feilaktig
kredittert for artikkelen ”Fingerfrakturer”
– referat fra håndkirurgisymposiet.
Vi beklager dette.

Norsk forening for skulder- og
albuekirurgi (NFSA) deler hvert år ut et
stipend på NOK 10 000 til beste foredrag innen skulder- og albuekirurgi på
høstmøtet. Vi gratulerer stipendvinner i 2021, Tom Clement Ludvigsen,
med fremragende arbeid!
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Tom har skrevet artikkelen på de foregående sidene
som refererer prosjektet ”Innføring av artroskopisk
Latarjet ved OUS”. På invitasjon fra SECEC (den europeiske skulder- og albueforeningen), har vår stipendvinner også mulighet til å holde foredraget på SECEC
kongressen påfølgende år og være med i konkurransen
om National Societies Best Paper Prize.

- 2021
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Riktig artikkelforfatter er
Cecilie Lind, Haukeland sykehus.

Foto: Fornøyd stipendvinner
Tom Clement Ludvigsen.
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i proksimale
femte metatars
Brudd i femte metatars er blant de hyppigst forekomne frakturene
i foten. Vi har nylig publisert en studie med et stort materiale av
proksimale frakturer, hvor hovedandelen er behandlet konservativt.
Petter Morten Pettersen & Marius Molund, lege i spesialisering & seksjonsoverlege, Sykehuset Østfold

Frakturer i proksimale halvdel av femte metatars forekommer hyppig, og står for omtrent to tredeler av metatarsfrakturer. Den høye forekomsten gjør at ortopeder
raskt stifter bekjentskap med disse frakturene. Likevel
er vårt inntrykk at kunnskapen kan være mangelfull, og
at behandlingen ofte baserer seg på trender og lokale
erfaringer. Klassifikasjonssystemet etter Lawrence og
Botte inndeler knokkeldelen i soner.

Sone 1
Sone 2
Sone 3

SONE 1-FRAKTURER er de vanligste og mest proksimale. Dette er avulsjonsfrakturer som oppstår i forbindelse
med overtråkk. Disse frakturene kan vektbelastes
og har god prognose. Det er bare de frakturene med
dislokasjon på flere millimeter og/eller hvor det er en
betydelig trinndannelse i TMT5-leddet som kan være
tjent med kirurgi.
SONE 2-FRAKTURER er også overtråkksskader. Disse
befinner i nivå med artikulasjonen mot fjerde metatars.
I litteraturen er det vanskelige å entydig forstå hva som
er beste behandling for disse frakturene, og inkonsekvent bruk av frakturklassifikasjon gjennom tiden må
delvis ta skylden for dette. Noen omtaler sone 2-frakturene som ”Jones-frakturer”. Flere publikasjoner har
støttet operativ behandling for disse frakturene, med
bakgrunn i skjør blodforsyning i dette knokkelområdet
og at den eneste gjennomførte randomiserte, kontrollerte studien inkluderte både sone 2- og 3-frakturer.2
Frakturen Sir Robert Jones selv fikk da han danset og
beskrev flere eksempler på i sin artikkel fra 1902,3
var sannsynligvis sone 3-frakturer, stressfrakturer, og
ikke sone 2-frakturer. Denne knokkeldelen har også
dårligere gjennomblødning enn lenger proksimalt, og
kan forklare hvorfor en stressfraktur oppstår her. Forklaringen kan kanskje også være at området utsettes
30
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” ... [det] er vårt inntrykk at kunnskapen
kan være mangelfull, og at behandlingen ofte baserer seg på trender og
lokale erfaringer ...”

Fag og rapporter

” ... intramedullær skrueosteosyntese
er den foretrukne operasjonsmetoden
for proksimale femte metatarsfrakturer ...”

Lawrence og Bottes system, dokumentere behandlingen som ble gitt og gjennom journal og eventuelt
røntgen fastsette tilhelingstider. Alle frakturene ble
fulgt ut 2020, og vi hadde dermed minimum fem års
oppfølging fra alle frakturer.

for store skjærekrefter, ettersom knokkelen er utsatt
for stor belastning over tid og er solid fiksert mot fjerde
metatars i området tilsvarende sone 2, uten at denne
hypotesen er dokumentert. Den tidligere nevnte randomiserte studien inkluderte unge menn, og fant raskere
tilhelingstid for de opererte.2

VI fant en insidens på 21 per 100.000 personår, en
betydeligere lavere forekomst enn det som har vært
dokumentert tidligere.4 6 av 10 var sone 1-frakturer,
mens det var omtrent like mange sone 2- og 3-frakturer.
Dette avviker betydelig fra en tidligere publikasjon som
fastslo at mer enn 9 av 10 frakturer var sone 1-frakturer.5
Omtrent alle sone 1- og 2-frakturer var akutte frakturer
uten tegn til sklerose, mens omtrent 1/3 sone
3-frakturer var sklerotiske.

Det virker å være enighet om at intramedullær skrueosteosyntese er den foretrukne operasjonsmetoden
for proksimale femte metatarsfrakturer. Hodeløse
kannulerte skruer gir mulighet for miniinvasiv
operasjonsteknikk.

Studien
Hensikten med vår studie var å gjennomgå alle proksimale femte metatarsfrakturer behandlet ved Sykehuset
Østfold fra 2003 til og med 2015, klassifisere etter

Ikke-operativ behandling
Vår studie kan først og fremt si noe om ikke-operativ
behandling, ettersom 19 av 20 frakturer ble primærbehandlet på denne måten. Gjennomsnittlig tilhelingstid
for alle frakturer var omtrent åtte uker. Vi fant en signifikant lenger tilhelingstid for sone 3-frakturer enn sone
1-frakturer, 9,2 mot 7,5 uker (p=0,04). Det var ingen
forskjell i tilhelingstidene for vektværende og ikkeRøntgeneksempler på brudd i proksimale femte metatars.
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i proksimale femte metatars Fortsatt ...
vektbærende behandling i alle fraktursonene. Failure to
union ble bare observert i 3 prosent av tilfellene for de
konservativ behandlede frakturene, definert som enten
forsinket tilheling eller overkryssing til kirurgi. Det var
ingen forskjell mellom sonene i andel failure to union.
Det var signifikant høyere refrakturrate blant sone
3-frakturene sammenlignet med sone 1- og 2-frakturene
(p<0,01), og sone 3-frakturene med sklerose refrakturerte signifikant hyppigere enn sone 3-frakturer uten
sklerose (p<0,01).

Konklusjon
Vår studie konkluderer med at de fleste proksimale
femte metatarsfrakturer oppnår klinisk tilheling innen
rimelig tid, at man må forvente noe lenger tilhelingstid
for sone 3-frakturer, at det ikke var forskjell mellom
vektbæring og ikke-vektbæring for alle fraktursoner,
og at ikke-operativ behandling bør være det foretrukne
behandlingsvalget for alle frakturer uavhengig av soneinndeling. Imidlertid bør man vurdere å tilby pasienter
med sone 3-frakturer primær osteosyntese, spesielt de
med sklerotiske frakturer, først og fremst på grunn av
høy risiko for refraktur.
Vi gjennomfører nå en randomisert, kontrollert multisenterstudie hvor vi inkluderer pasienter mellom 18 og

65 år med sone 3-frakturer. Studiens hovedhypotese
er at de opererte oppnår raskere klinisk tilheling enn
de ikke-opererte. Vi startet inklusjon mars 2021 ved
Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus
og Sykehuset Østfold. Det er ønskelig med bidrag fra
andre sykehus for å redusere inklusjonstiden, og vi
oppfordrer interesserte ortopediske avdelinger til å ta
kontakt.
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Internasjonal Fot-Ankel kongress
Nordens Hus, Færøyene 2.-4. juni 2022
Norsk forening for fot- og ankelkirurgi arrangerer for første gang en stor
kongress på Færøyene av skikkelig internasjonalt kaliber med en rekke
velkjente navn i fakultet. Nå har du mulighet til å kombinere storslåtte
naturopplevelser i fantastiske Færøyene med faglig påfyll på øverste hylle!
Programet vil dekke temaer som idrettsskader i fot og ankel, nyere forståelse av tendinoser,
brusk- og syndesmoseskader, moderne skopisk kirurgi, miniinvasiv kirurgi, bildediagnostikk,
skopisk assistert frakturkirurgi m.m.
Kongressen avsluttes med stor gallamiddag lørdag kveld 4. juni.
Det ble åpnet for påmelding i slutten av 2021.
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toen!
Hold av da

Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi

Traumeseminar Humerusfrakturer
Sola Strand Hotel 9.-10. juni 2022

Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi har nok en gang gleden av å
invitere til traumeseminar. Denne gangen med temaet Humerusfrakturer.
Kurset går over to dager og holdes på det ærverdige Sola Strand Hotel,
3 minutter fra Sola flyplass i Stavanger.
Nærmere informasjon og påmelding kommer.

Sett kryss i kalenderen!

på Færøyene

Chairmen er Jákup Midjord og Lars Kjetil Aas.
Fakultet består av en rekke kjente navn som Niek van Dijk, Richard D. Ferkel,

Charles Saltzmann, David Redfern, James Calder, Lars Engebretsen, Kjetil Hvaal,
Øystein Lian, samt andre habile norske foredragsholdere.
Norsk ortopedpost • 1 - 2022
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Resyme av ph.d. avhandling

ANKLE FRACTURES
with associated syndesmotic injuries

BAKGRUNN: Syndesmoseligamentkomplekset
består av 4 ligamenter (leddbånd) som binder tibia
og fibula sammen og sikrer talus’ stabilitet i ankelgaffelen (figur 1). Ved ankelbrudd kan ligamentene
bli skadet, dette kan gi en ustabil ankel. Ubehandlet
instabiliteten kan gi langvarige smerter, med økt
risiko for posttraumatisk ankelartrose.
Treatment of syndesmosis injuries
and the impact of
posterior malleolar
fractures.
Lise Benedikte Wendt
Ræder, lege i spesialisering
ved Bærum sykehus og
Martina Hansen Hospital

Behandling av syndesmoseskade har lenge vært skruefiksasjon gjennom
tibia og fibula. Siden introduksjonen av fibertråd med knapp, (suturbutton) på
2000-tallet, har implantatvalg for å fiksere en syndesmoseskade i ankelen vært
tema for diskusjon (figur 2).
Ved ankelbrudd kan man få bruddlinjer av mediale, laterale og bakre malleol
(posterior malleol fraktur (PMF)). En PMF og behandlingen av et slikt brudd er
knyttet opp til stabilitet i ankelleddet og syndesmosen. Med økende bruk av CT
i den kliniske hverdagen har brudd i PMF blitt hyppigere diagnostisert og fått
økende oppmerksomhet. Tidligere var indikasjon for fiksasjon av en PMF størrelse > 25 % av leddflate vurdert ved røntgen. Størrelsen av PMF har vist seg
å bety mindre for ankelstabilitet, derfor mener flere at en PMF skal behandles
utfra bruddets utseende og ikke størrelse. Det eksisterer nå 3 forskjellige bruddklassifikasjoner for å vurdere en PMFs morfologi med CT, Haraguchi har laget et
system (figur 3).

Mål
” ... Kvadrokortikal
4,5 mm SS har
signifikant dårligere resultater [-]
dette er i tillegg det
eneste implantatet
som må fjernes
rutinemessig ...”
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Analysere utfallet for pasienter behandlet med ulike implantater for akutt
syndesmoseskade. I tillegg avdekke forekomsten av PMF, klassifisere en PMF
ved ankelbrudd med syndesmoseskade og undersøke sammenhengen mellom
bruddmønster av PMF og resultat etter skade.

Metoder
Studie 1 er en RCT der 97 pasienter med akutt syndesmoseskade er randomisert til suturbutton (SB) (Tightrope, Arthrex) eller kvadrikortikal 4,5 mm syndesmoseskrue (SS). Hovedendepunktet i studien er AOFAS. Øvrige endepunkter
inkluderer OMA, VAS, EQ-5D, bevegelsesmål, komplikasjoner, reoperasjoner og
radiologisk resultat. CT utført postoperativt, samt 1, 2 og 5 år.
Studie 2 er en RCT der 113 pasienter med akutt syndesmoseskade ble randomisert til SB (ZipTight™, Biomet) eller trikortikal 3,5 mm SS. Hovedendepunktet
i studien er AOFAS. Sekundære endepunkter inkluderer MOXFQ, OMA, VAS,

Fag og rapporter

Anterior

Posterior
Figur 1:
Syndesmoseligamentene
i ankelen.

Membrana interossa
Anterior inferior
tibiofibular ligament
Posterior inferior
tibiofibular ligament
Transverse
tibiofibular ligament

Suturbutton

Trikortikal skruefiksasjon

Figur 2:
Illustrasjon av
suturbutton (t.v.)
og trikortikal
skruefiksasjon (t.h.).

EQ-5D, bevegelsesmål, komplikasjoner, reoperasjoner
og radiologisk resultat. CT utført postoperativt, samt
etter 1 og 2 år.
Studie 3 er en diagnostisk kohort studie, med pasienter
fra studie 1 og 2. Tilstedeværelse av PMF ble målt på
røntgen og CT. Bruddet ble videre klassifisert etter
Haraguchis klassifikasjon. Pasientenes funksjon ble
målt med AOFAS etter 6 uker, 6 måneder, 1 og 2 år.
Sekundære endepunkter inkluderte tilstedeværelse av

ankelartrose. Reproduserbarheten av Haraguchiklassifikasjonen ble vurdert ved å teste interobservatør
reliabilitet.

Resultater
I studie 1 hadde gruppen behandlet med SB hadde
høyere median AOFAS og OMA sammenliknet med
kvadrikortikal, 4,5 mm SS. Vi fant en høyere forekomst
av artrose i ankelleddet i SS gruppen. Forskjellen i
Norsk ortopedpost • 1 - 2022
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ANKLE FRACTURES
Figur 3: Oversikt over
de ulike klassifikasjonssystemene for bakre
malleolfrakturer, vurdert
på axiale CT-snitt.

Description

with associated syndesmotic injuries

Fortsatt ...

Illustration

Haraguchi
type

Bartonicek
type

Mason
type

Posterolateral with incisura involvement

1

3

2a

Fracture extending to the medial
malleolus

2

2

2b

Extra-incisural small shell type

3

1

1

Involvement of the whole posterior
plafond

Large posterolateral triangular fragment

Figur 4: Syndesmosereposisjonen kontrollert postoperativt på
axiale CT-snitt, 1 cm
proksimalt for ankelleddet. Det skal være
symmetri mellom
frisk og operert side
anteriort (A), sentralt
(C) og posteriort (P).
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syndesmosevidde mellom frisk og syk ankel (fremre
syndesmosemål) var mindre i SB gruppen. Sidelik
syndemosevidde er et tegn på god reposisjon av syndesmosen (figur 4).
I studie 2 hadde pasienter behandlet med SB og
trikortikal SS likeverdige kliniske resultater målt med
AOFAS, MOXFQ og OMA. De radiologiske resultatene
viste samsvarende syndesmosevidde, likt antall reoperasjoner og komplikasjoner. Antallet med komplett
synostose var forskjellig: 0 pasienter i SB gruppen og
5 pasienter i SS gruppen hadde komplett forbening
mellom tibia og fibula.
I Studie 3 hadde 125 av 210 pasienter (60 %) PMF.
34 % av PMF ble oversett ved standard røntgen
undersøkelse av ankelen. Haraguchi type II ankelbrudd
hadde en lavere AOFAS sammenliknet pasienter uten
PMF ved 6 uker og 6 måneder, men ikke ved 1 eller 2
år. Haraguchiklassifikasjonen viste betydelig enighet
mellom forskjellige observatører, med en intraklasse
korrelasjonskoeffisient på 0.7.

Konklusjoner
Studiene støtter bruken av dynamisk syndesmosefiksasjon som SB eller tricortical SS. Kvadrokortikal 4,5 mm
SS har signifikant dårligere resultater ved 2 og 5 år
sammenliknet med SB, dette er i tillegg det eneste
implantatet som må fjernes rutinemessig. En trikortikal
3.5 mm SS fremstår likeverdig som en SB. SS er et

rimelig alternativ til SB. Avhandlingen støtter derfor
bruk av enten en 3.5 mm trikortical SS eller en SB for
fiksasjon av akutte syndesmoseskader.
Røntgen underestimerer tilstedeværelsen av PMF
sammenliknet med CT. Avhandlingen støtter en økt
bruk av CT i diagnostisk øyemed ved ankelbrudd, for å
avdekke PMF. Haraguchis klassifikasjonssystem av PMF
viser god reliabilitet og kan anbefales i klinikken og i
framtidige studier.

” ... Haraguchis klassifikasjonssystem
av PMF viser god reliabilitet og kan
anbefales i klinikken og i framtidige
studier ...”
Papers
1. Better outcome for suture button compared with single syndesmotic
screw for syndesmosis injury: five-year results of a randomized controlled trial. Ræder BW, Figved W, Madsen JE, Frihagen F, Jacobsen SB,
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ÆRESYMPOSIUM FOR

Finnur Snorrason
Som seg hør og bør ble Finnur Snorrason, en nestor innen hofte- og kneprotesekirurgi, takket av med et riktig flott symposium fredag 21. januar 2022.
Lene B. Solberg & Anne Guro Vreim Holm, Ullevål sykehus

Pioner innen knerevisjoner
Marianne Westberg, Finnurs nærmeste sjef de siste
årene og hans doktorgradskandidat, fortalte om ekstra
stabile og segmentale kneproteser til pasienter med
ikke-malign sykdom. Finnur har vært en pioner innen
knerevisjoner og seksjonen begynner etterhvert å få et
anselig antall pasienter som har fått ekstra stabile kneproteser enten på primær indikasjon eller etter revisjon.
Marianne kunne derfor glede kollegiet med å fortelle at
Finnur skal bruke litt av pensjonisttilværelsen på å se
hvordan det har gått med disse pasientene.

På jobb i Malawi
Professor Geir Hallan fra Bergen holdt et interessant
foredrag om deres arbeid i Malawi som en parallell til
Finnurs opphold i Afrika. Han berømmet også Finnurs
evner som opponent som de hadde benyttet en rekke
ganger i Bergen.

Fra venstre: Hovedpersonen Finnur Snorrason;
sjef og doktorgradskandidat Marianne Westberg;
mangeårig venn Stephan Röhrl.
38
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Forskning i Umeå
Finnurs gode venn, kollega og hovedveileder på doktorgraden – Professor Johan Kärrholm kunne fortelle om
Finnurs år i Umeå og tidlige RSA karriere og forskning.
Stephan Röhrl, mangeårig venn og kollega på Ullevål
tok opp tråden og fortalte livlig om Finnurs ”ånd” som
fremdeles lå over Umeå også etter at Finnur dro til
Norge. Særlig Finnurs evne til å legge til rette for ny
forskning og nye kolleger ble fremhevet.

Liv, latter og tårer
Til slutt fortale Finnur selv fra sin begivenhetsrike
karriere og det ble både latter og tårer i salen. Vi fikk
bekreftet vårt bilde av en aktiv mann med mye innhold
i livet sitt. Ikke minst en stor og flott familie og hele
9 (!) barnebarn. Nå som pensjonisttilværelsen venter
håper og regner vi med at både golfkikkert, viltkamera
og kokkekniver vil bli flittig benyttet.
Vi ønsker Finnur en artig pensjonisttilværelse og
håper å se deg i Brakka innimellom!
Hilsen alle oss på proteseseksjonen på Ullevål

Foto: © shutterstock.com

Det var kaldt ute, men varmt inne i auditoriet på Ullevål
sykehus hvor gode kolleger hadde benket seg sammen
for å takke Finnur for hans mangeårige innsats for
hofte- og kneprotesekirurgien. Et spennende program
var satt og det ble både historiefortellinger, faglig
påfyll, latter og litt tårer.

Bi-Mentum
dobbel mobilitets kopp

Bi-Mentum er en godt dokumentert dobbel
mobilitets kopp. Komplett system for primær
og revisjon. Leveres i både sementert og
usementert utgave for 22 og 28 mm hoder.

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

BONER blog

Dr. Margo Bein
kollegastøtte
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 psykoanalyse var en måte å
omgå obligatoriske kurs i trygdemedisin
før godkjent spesialitet. Etter embedseksamen meldte han seg som fremmedkriger
for Heimevernet i Nord-Odal hvor han
prompte ble dimmitert 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

Dresskode
”Kjære Margo,
Jeg er en ortoped midt i livet. Det er et par år siden jeg
fikk spesialistpapirene, og nå har jeg funnet meg godt
til rette som overlege på et middels stort norsk sykehus. I mange år som LIS var garderoben min begrenset
til jogge-/sykkelbukse til og fra jobb, et knippe jeans,
t-skjorter og fleecegensere, pluss en god allværsjakke
naturligvis. Klesbudsjettet har m.a.o. ikke vært på et
nivå som Hallgeir Kvadsheim ville fått bakoversveis
av. Pysj på jobb i hvitt eller grønt gir seg jo selv, og
behovet for haute couture har jo aldri egentlig meldt
seg. Likevel går jeg med en snikende følelse av at det
kanskje er på tide å bli voksen også i klesveien. Etter
endt LIS-tid er kurs og kongresser utenlands plutse40
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lig på tapetet. På internasjonale tilstelninger møter
jeg gjerne folk i samme posisjon, ulastelig antrukket i
dress hele dagen. Det er ikke fritt for at jeg kan føle på
en viss beklemmelse der jeg står i joggesko, jeans og
t-skjorte med fleecejakke og matpakke i sekken. Når
bikker den avslappede norske kongressuniformen over
i barnslig ignoranse, og er vi med på å holde standen
nede ved å ikke holde garderobemessig tritt med våre
kolleger rundt i verden? Bør jeg investere i dress og
dokumentmappe for å holde stilen?
MVH Ola ortoped”

Andvig

SVAR:
Her kommer dessverre Margo sørgelig til kort, ettersom
han ikke har den minste interesse for kleskoder og kun
blir sett i plagg som kommer fra tøylageret på det forrige
sykehuset han vikarierte ved, eller reklamepregede litt for
blanke grilldresser fra en rekke kortvarige engasjement
som laglege for diverse håndballag i årene før MeToo. Vi
har derfor hentet inn gjesteskribent Monique Nyplace fra
motehuset Jeanelle:

” ... joggebukse og fleecegenser
er kun lov søndag formiddag på vei
mellom kjøleskapet og sofaen ...”

Foto: © shutterstock.com

”Hola, Ola!
Dette handler prinsipielt om respekt og hva du føler deg
komfortabel i. Da mener jeg ikke komfortabel rent fysisk,
for joggebukse og fleecegenser er kun lov søndag formiddag på vei mellom kjøleskapet og sofaen i ettromsleiligheten din på Grünerløkka. Du må spørre deg om du føler
deg som en profesjonell. Ute i den store verden er det
stor variasjon i hva man forventer av antrekk fra forskjellige yrkesgrupper. Jevnt over har likevel leger en forventning om dannelse og velstand de fleste steder. Jeg tenker
ikke man skal ta det så langt som på de britiske øyer der
man fra første stund i klinikken på medisinstudiet får en
nøye instruks om kleskode rundt pasienter, hvor press i
buksene, nypussede sko og slips er påkrevd til enhver tid.
Det begrunnes visst i at publikum (pasientene) bærer på
visse forventninger om såkalt profesjonalitet, og det er
tydeligvis på klærne man gjenkjenner slikt.
Nå har ikke vi Saville Row-tilstander her på berget, og
det er åpenbare grunner til at privattøy, spesielt jugulært
accesoire i form av et slips som henger som en veke i fru
Hansens decubitus, frarådes på sykehus. Når man som
helsepersonell får på seg de hvite gevantene er man
lett gjenkjennelig som profesjonell uansett. Til tider er
distinksjonen mot andre grupper på sykehus, som også
bruker hvitt tøy besværlig, og frakken var lenge siste
skanse for å holde legestanden hevet over røkla. Man
skal selvfølgelig vokte seg for å ta frakken over siviltøy
ettersom man da går rett i ”psykiatrisk tilsyn”-fella. Så
er det nok en del ortopeder som i frykt for å bli tatt for å
være indremedisiner gjerne vil ha på seg grønt. Det er jo
for åpenbart å regne at operasjonstøy gir flust med rock´n
roll poeng i sykehushierarkiet, om enn ikke pluss i boken
hos de hygienefikserte. Infeksjonsortopedi-nestoren
Eivind Witsø var jo kjent for å sette kolleger som ikke
fulgte uniformsreglementet i den proverbiale gapestokken (på humoristisk vis vel å merke). Innenfor syke-

husets vegger er leger altså velsignet med fabelaktig
enkle regler og behagelig jobbantrekk.
Så hva med når man er på jobb utenfor bruket? Er det fritt
frem å ta på seg kosedress og late som man er hjemme?
På kurs og konferanser er man jo strengt tatt på jobb.
Olabukse og hettejakke er kanskje komfortabelt, men det
vil gi et inntrykk av dannelse og ikke minst respekt for
profesjonaliteten hos andre i samme ærend om man tar
steget opp i de jakkekleddes sfære. Da regnes ikke jakker
med glidelås som tåler vannsøyle på 5000 mm, men
heller en variant med to knapper og åpen brystlomme. En
nøytral dress, gjerne blå eller grå, vil dekke alle behov.
Om du ikke vil se ut som du er nykonfirmert trenger du
ikke ha bukse i samme stoff og farge på dagtid, men kombinasjonen jeans og blazer er egentlig forbeholdt standup komikere og Paul Newman. Du er ingen av delene.
For leger som i det daglige kler seg i kritthvit bomull fra
topp til tå, og ser ut som de er på yoga-retreat hos Woody
Harrelson, kan det kanskje passe godt å ha anledning til å
dra på litt mer høytidelige gevanter når anledningen byr
seg. Ikke fordi man skal distingvere seg fra den gemene

” ... kombinasjonen jeans og blazer
er egentlig forbeholdt stand-up
komikere og Paul Newman. Du er
ingen av delene ...”
hop, men heller for å gjøre som man gjør hver dag på
jobb; ikle seg uniformen som forteller andre hvem du er
og at man på sett og vis er på jobb.
I engelske termer er det jo slik at man kler seg ”smart”
med dress. Det er jo verdens enkleste sak å bare ta på seg
den samme skjorte/bukse/jakke-komboen som resten av
mannfolka, så slipper man jo egentlig å tenke så mye på
det. Så lenge du holder deg unna den ironiske tolkningen
fra Moods of Norway skal det godt gjøres å gå feil i dette
landskapet. Om man hever blikket litt vil man jo innse at
det å kle seg mer eller mindre uniformt gjør at den visuelle distraksjonen, eksempelvis ved en presentasjon, blir
mindre, så faget får være i fokus. Mange vil kanskje mene
det er jålete å kle seg ”opp” for å være på kongress, men
det handler altså i bunn og grunn om å være profesjonell.
Skreddersydd hilsen
Monique”
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NFT-kirurgi
for hele landet

Helsedepartementet har i en pressemelding annonsert at all elektiv kirurgi
innenfor artroskopisk ortopedi fra begynnelsen av april 2022 skal leveres
som NFT. Meldingen ble annonsert samtidig med den norske Melodi Grand
Prix-finalen og enkelte har mistenkt departementet for å prøve å kamuflere
budskapet med timingen, spesielt ettersom det
ikke heller kom noen videre forklaring
på hva dette innebærer.

Foto: © shutterstock.com

Jørgen Andvig

Under trusler om publisering av lite flatterende
bilder av helseministeren fra tømmerrenna
i Dyreparken, har vi vært så heldige å få et
intervju med talsperson for departementet
Gerhard F. Gjott.
- Hva er bakgrunnen for denne pressemeldingen og kan du forklare hva NFT er?
- Det er allerede klart at det offentlige helsevesenet i
Norge ikke kan opprettholde aktiviteten slik den er i
dag grunnet statens sviktende økonomi etter massive
utbetalinger av Coronatilskudd til Petter Stordalens
42
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hotell- og charterimperium og samtidig sviktende
inntekter i forbindelse med skattelettepakken som
pretroleumsnæringen fikk kastet etter seg da oljen
en stakket stund var tilnærmet gratis. Når vi ikke har
penger må vi se på alternative løsninger. Vet du forresten hva det koster å reparere en menisk? Nok til å
parkere opptil flere biler i stortingsgarasjen i dagevis,
for å si det sånn. Det er vanvittig hvor fort kronene
løper når man skal ha kirurger, operasjonssykepleiere
og anestesifolk inn på operasjonsstuene rundt omkring
for å løse den minste lille ”aua” i norske lemmer. Ikke
minst er utstyret og implantater vannvittig dyrt! Vi
vet jo fra mange studier nå at såkalt sham surgery i
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mange tilfelle er like effektivt som ekte operasjon. I
den forbindelse har helsedepartementet i samråd med
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Oljeog energidepartementet landet på denne løsningen.
NFT står for Non-Fungible Token. Det benytter samme
teknologi som de fleste cryptovalutaer på markedet,
altså block chain. Alle vet jo at block chain er fremtiden! NFTer er allerede i bruk på mange områder,
kanskje mest kjent fra digital kunst, som selges for
millioner av dollars verden over. Og prisene går jo bare
opp! Det finnes til og med kostbare digitale klær som
kjøperen kan vise frem på sosiale medier. Tenkt så flott
å kunne shoppe en hel garderobe av eksklusive plagg

” ... vanvittig hvor fort kronene løper
når man skal ha kirurger, operasjonssykepleiere og anestesifolk inn på
operasjonsstuene rundt omkring for å
løse den minste lille ”aua” ...”
uten at alt havner på dynga etter kort tid. Her er det
virkelig miljøfokus, altså. Når man handler NFT-kunst
får jo den som kjøper ikke noe å henge på veggen,
men vedkommende har uomtvistelig eierskap til verket
likefullt, og kan fortelle alle hen kjenner om hvor fett
det er. Kunsten er å anse like ekte som ekte kunst. Det
sier ihverfall de som har greie på krypto.

- Så pasienten får ikke ekte behandling med
dette systemet?
- NFTer er jo ekte – akkurat som bitcoin, men pasientene behøver ikke opereres på vanlig måte, nei. Vi pleier
å si: jobbe smartere, ikke raskere! En NFT-operasjon
er et bevis på at man har fått digital ”behandling” i
helsevesenet. Det fantastiske med denne teknologien
er at det ikke går an å kopiere, og man kan eksempelvis altså være helt sikker på at ingen andre har fått
akkurat den samme operasjonen. For at pasienten og
fastlegen skal ha noe å forholde seg til vil det fortsatt
være nødvendig å lage en operasjonsbeskrivelse som
sendes ut med NFTen. NFTen kan lagres på en smarttelefon, minnepinne eller oppbevares i det fortreffelige
offentlige alternativet til e-post; digipost. Blir dette en
suksess for de artroskopiske operasjonene vil vi utvide
til all elektiv kirurgi innen kort tid.

- Hva har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Olje- og energidepartementet
med dette å gjøre?
- NFT er jo en slags cryptoteknologi, derfor fikk vi med
noen fra kom-mod som er utdannet kaospiloter fra
København. Det var der ideen kom fra. Vi ser jo hvordan
det har gått med f.eks. bitcoin, og hvor verdifull den
er. Her gjelder det å komme seg inn tidlig før toget går

tenker vi. Olje- og energidepartementet måtte vi ha
med ettersom vi planlegger å legge senteret med servere på plattformer i Nordsjøen like ved de kommende

” Pasientene kan jo få NFT-behandling
rett inn på smarttelefonen eller
nevnte digipost, og slipper å reise
til sykehuset ...”
vindparkene som skal bygges der ute. Blockchaingreier
krever nemlig veldig mye strøm, og siden det er så
dyrt med strøm på fastlandet, vil vi ta det rett fra
hybridkablene der ute, så slipper man å betale moms.
Pasientene kan jo få NFT-behandling rett inn på smarttelefonen eller nevnte digipost, og slipper å reise til
sykehuset, så selv med dagens strømpriser ser vi for
oss at i det minste pasientreiser sparer noen kroner.
Vi har jo veldig god erfaring med bruk av telefon- og
videokonsultasjoner fra de siste to årene, så her tror vi
på en flying start.

- Regner man med besparelser for andre enn
pasientreiser?
- Nå fulgte du godt med! Hadde håpet at du ikke skulle
plukke opp akkurat det … Vi må være ærlige på at med
prisen for serverparken der ute i Nordsjøen og løpende
betaling for strøm, så ser vi for oss at kostnadsnivået
blir omtrent som nå for hvert inngrep som leveres som
NFT. Nå i oppstarten har vi også lagt igjen noen hundre
millioner hos konsulentene i Barcode Economics, så
det er litt å ta igjen. Likefullt er det jo et stort behov
for at dokumentasjon og korrespondanse i sykehusene.
De fleste helseforetak har etterhvert kuttet kraftig i
sekretærstaben så nå får kirurgene mer tid til administrativt arbeid og kanskje kan de fylle hull i turnusen
til renholderne som ble sagt opp da vi la tjenesten ut
på anbud. Det aller beste; siden NFTer egentlig bare er
binær kode på en databrikke er det i prinsippet aldri
fare for liv og helse om legene skulle finne på å streike.
De kan sutre så mye de vil om manglende helligdagstillegg og latterlige utrykningstakster, men kommer
nok ingen vei før streikekassa er tom. Staten trenger
heller ikke gå inn med tvungen lønnsnemd som vi
pleier. Det er vinn-vinn-vinn, altså.
Takk for praten, Gerhard! VI i NOP kan ikke si at vi er
helt overbevist etter dette. Så gjenstår det å se om
Cryptokirurgi i form av Non Fungible Tokens er fremtiden for det norske helsevesenet, og at ortopeder etter
hvert, alle som en, kan sette seg i en strandstol på
Gran Canaria og drikke paraplydrinker, mens vi dikterer
heldigitale operasjoner over eteren. NOP vil komme
med oppdateringer så snart vi har flere opplysninger.

Norsk ortopedpost • 1 - 2022

43

Du kan
vinne en

iPad

Bidrag
til NOP
2022

mini!

Vi trenger bidrag!
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.

Fotos: © shutterstock.com

Husk samtykke fra pasienter hvis informasjon er personsensitiv.
Skjema kan fås av redaktøren (epost adressen ovenfor),
eller lastes ned fra nettsiden til NOF.
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* D et årlige bidraget fra hver enkelt av faggruppene, vinnere av stipend som er forpliktet til å skrive innlegg samt midtsideosteosyntesen kvalifiserer ikke til trekning.
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POLARSTEM◊ + R3◊
graduates at the
top of its class

Scan QR
code for more
information

Best construct, Best bearing,
Best-in-class solution.
R3 Acetabular
System

ODEP 10A*
•

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)

New Rating!
ODEP 10A*
POLARSTEM
Cementless Hip
System

◊Trademark of Smith+Nephew. All Trademarks acknowledged. ©June 2021 Smith+Nephew 30031-uki
References 1. National Joint Registry for England, Wales and Northern Ireland: 17th Annual Report. Available at: http://www.njrcentre.org.uk/njrcentre Accessed
23 September 2020.2. Davis ET, Pagkalos J, Kopjar B. Bearing surface and survival of cementless and hybrid total hip arthroplasty in the National Joint Registry of
England, Wales, Northern Ireland and the Isle of Man. JBJS OA. 2020;5:e0075. Available from: JBJS OA. 3. National Joint Registry for England, Wales and Northern
Ireland: POLARSTEM cementless (Oxinium/XLPE/R3 cup) bespoke summary report. 14 August 2019. Available at: http://bit.ly/POLAR3_Aug2019
Orthopaedic Data Evaluation Panel (ODEP). Available at http://www.odep.org.uk Accessed 17/05/2021.
**Compared to all other cementless stems in NJR, p<0.001
We thank the patients and staﬀ of all the hospitals in England, Wales and Northern Ireland who have contributed data to the National Joint Registry. We are grateful to the Healthcare Quality
Improvement Partnership (HQIP), the NJR Steering Committee and staﬀ at the NJR Centre for facilitating this work. The views expressed represent those of the authors and do not necessarily reﬂect
those of the National Joint Registry Steering Committee or the Health Quality Improvement Partnership (HQIP) who
do not vouch for how the information is presented.
The data used for this analysis was obtained from the National Joint Registry (“NJR”). The Healthcare Quality Improvement Partnership (“HQIP”), the NJR and/or its
contractor, Northgate Public Services (UK) Limited (“NPS”) take no responsibility for the accuracy, currency, reliability and correctness of any data used or referred to in
this report, nor for the accuracy, currency, reliability and correctness of links or references to other information sources and disclaims all warranties in relation to such
data, links and references to the maximum extent permitted by legislation.

www.eliquis.no

PP-ELI-NOR-1546. 432NO2102003-01 AD-mail: 03.03.2021.

Stipend, kurs & konferanser

Endelig er det mange gode muligheter for igjen å
delta fysisk på kurs og seminarer. Benytt de gode
anledningene til å få både faglig og sosialt påfyll.
Hold samtidig øye med invitasjoner fra organisasjoner og industri – webinarene er kommet for å bli.

THINGS
TO DO
2022

ESSKA - European Congress
of Sports Traumatology, Knee Surgery
and Arthroscopy
27. - 30. april 2022, Paris
https://esska-congress2022.org/

Nordisk 2022

NB!

7. - 9. september 2022, Vilnius Litauen NY DATO
https://reg.eventas.lt/website/4953/

9th Triennial Nordic Shoulder and
Elbow Conference
2. - 3. juni 2022, Oslo

OSLO 2. - 3. juni

Internasjonal Fot-Ankel kongress
2. - 4. juni 2022, Torshavn, Færøyene

Færøyene

Traumeseminar Humerusfrakturer

2.-4. juni 2022

9. - 10. juni 2022, Sola Strand

23th EFORT 2022
22. - 24. juni 2022, Lisboa, Portugal
https://congress.efort.org

Sola Strand 9.-10. juni 2022

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

Lisboa 22.-24. juni 2022

ISAKOS
18. - 21. juni 2023, Boston, US
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STIPEND foredrag, forskning, reiser, videreutdanning mm.

Inger Schulstads minnestipend
for utdannelse innen
håndkirurgi
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.

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.

Statutter for Smith & Nephew
Artroskopistipendium
1. Stipendiets navn:
Smith & Nephew Artroskopistipendium.
2. S tipendiet er på kr 40.000,og utdeles en gang årlig i
forbindelse med Norsk
Artroskopiforenings
årsmøte.
3. S tipendiet kan tildeles
medlem av Norsk Artroskopiforening etter skriftlig søknad.
4. Stipendiet gis som støtte til
igangsatt forskningsarbeid,
kliniske studier eller annet
relevant arbeid til utvikling
av faget.
5. N
 orsk Artroskopiforening foretar utlysing av stipendiet.
6. V
 edtak om tildeling fattes av
stipendstyret med to medlemmer oppnevnt av styret i
Norsk Artroskopiforening.
Medlemmene av stipendstyret oppnevnes for 2 år av
gangen.

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

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

Beste foredrag

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

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.
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Smith & Nephew
Artroskopistipendium er
også i år på kr 40.000.
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Søknad skal innsendes til
stipendstyret i word/pdf-format
som vedlegg til e-post.
randi.margrete.hole@gmail.com
Søknadsfrist 1. januar 2023

Stipend, kurs & konferanser

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 høstmøteforedrag.
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.
Norsk Forening for Håndkirurgis reisestipend
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 inneholde:
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, hvor etter
utbetaling av stipendmidlene kan finne sted. Hvis stipendiaten ikke har oppfylt betingelsene for utbetaling av
stipendet innen 1. september det påfølgende år, går
stipendbeløpet tilbake til foreningen.

Arthrex artroskopipris

Foto: © shutterstock.com

Prisen deles ut på Artroskopiforeningens generalforsamling/årsmøte

Charnley stipend gir støtte til
forskningsarbeid, videre- og etterutdanning, 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

Prisen gis til hovedforfatter av beste artroskopirelaterte
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
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Nof stipend

Nof stipend

til støtte til forskningsarbeid, videre- og etterutdanning, eller kurs- og kongressdeltakelse.

for leger under utdanning til støtte til
forskningsarbeid eller utdanning.

Stipendet er på kr 50.000 og ble opprettet i 1982.

Stipendet er på kr 50.000.

Vedtekter for Norsk ortopedisk forenings (Nofs) stipend:

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

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
7. Mottakeren forplikter å avgi rapport
8. Årsmøtet kan med 2/3 flertall forandre statuttene
for stipendet etter forslag fra ett eller flere
medlemmer.

1. N
 orsk ortopedisk forenings stipend gis til et medlem
under utdanning etter søknad.
2. S tipendet 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 måneds varighet.
3. S tipendet er på kr 50.000 og utdeles en gang årlig.
Stipendet kan eventuelt deles på flere søkere.
4. N
 orsk ortopedisk forenings årsmøte velger et
stipendstyre på 5 medlemmer. Stipendstyret har en
funksjonstid på 4 år.
5. S øknadsfristen er 31. august
6. S øknaden sendes leder@ortopedi.no
7. M
 ottakeren forplikter å avgi rapport
8. Å
 rsmøtet kan med 2/3 flertall forandre statuttene for
stipendet etter forslag fra ett eller flere medlemmer.

Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend 2023
Norsk Artroskopiforenings vintermøte
Reisestipendet på kr 10.000 deles ut på Norsk Artroskopiforenings Vintermøte, og skal brukes på følgende
ESSKA- eller ISAKOS-kongress. Påmelding til Vintermøtet gjøres på Norsk Artroskopiforenings hjemmeside;
www.artroskopi.no

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

Anatomy defines the shape.

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.
Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de
Distributør: Link Norway AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · firmapost@linknorway.no · +47 22 72 16 80
* Annual Report 2011; Swedish Hip Arthroplasty Register; www.shpr.se

Moving on.

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

Avansert
tilheling
Maksimere tilheling
ved rotator cuff-kirurgi

6 måneder

18 måneder

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

Sammenligning av innvekst,
CT 6 måneder og 18 måneder3

Suture Anchor

For faglig oppdatering se:
smith-nephew.com/education
Referanser 1. Data on file at Smith+Nephew, report 15000897, 2012. 2. Supports HEALICOIL REGENESORB Suture Anchor and HEALICOIL KNOTLESS Suture Anchor.
3. Data on file 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

