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Man kan tilgis for å oppfatte denne
spalten som en slags ventil på en
trykkoker, med stadig utblåsing i
form av påminnelser om hvor bratt
og glatt bakken er, og dertil hvor
hurtig vi akselererer mot avgrunnen.
Det er jo ikke min primære oppgave
som redaktør å minne leserne på
elendigheten i verden, og hvor dårlige
vi er til å gjøre noe med det. Likevel
hender det seg altså at jeg bruker
min tilmålte spalteplass på å jamre litt.
Det kan jo saktens synes som vi går tørrskodd fra krise
til krise i verden. Er det ikke pandemi kan du banne på
at det er rentekrise, strømkrise eller sågar sædkrise.
Akkurat denne siste løste seg visstnok ganske greit ved
at man fikk litt oppmerksomhet rundt problematikken.
I alle fall fikk man donorkapasiteten opp å stå like etter
riksmediene slo opp saken (i motsetning til nedbør
til kraftmagasiner er det jo faktisk mulig å stimulere
denne beholdningen med en slags ”regndans”).

Skal storsamfunnet skal stille opp?
Hva så med alle de andre krisene vi står midt oppe
i? Rentekrisen er jo i realiteten ingen krise overhodet.
Styringsrente på 2,25 % og boliglånsrente på rundt
3,5-4 % er jo fortsatt betraktelig lavere enn det som av
makroøkonomer flest anses som normal rente her til lands
(som visstnok ligger omkring 4-5 % i styringsrente). Da er
det trolig verre med den underliggende prisstigningen
i samfunnet som ser ut til å spise opp alle prognosene
til SSB og vår relativt magre lønnsvekst. Arbeidsgiversiden i lønnsforhandlingene bruker naturligvis alle
målinger i deres favør for å holde igjen på lønnsutgifter,
men de skriker jo etter støtte fra staten så snart det

butter litt i mot, om det så er en aldri så liten pandemi
eller strømpriser som er oppe å snuser på dansk nivå.
Da er det verdt å merke seg at omtrent halvparten
av bedriftene som mottok koronastøtte fikk et bedre
resultat i 2021 enn 2019, og hver fjerde av bedriftene
sendte utbytte til eierne i 2021 mot hver femte i 2019
(DN 11.09.22). Dette tyder i prinsippet på at den skattefinansierte støtteordningen egentlig har gitt et løft for
bedriftene i dårlige tider som forplanter seg til et enda
større løft når butikken svinger igjen like etterpå,
og at profitten naturligvis finner veien til bedriftseierne.
Er det egentlig rimelig at storsamfunnet skal stille
opp og redde skinnet til en gråtende Petter Stordalen
og hans kumpaner når de ganske ublu tar det ut med
renter året etter? Nettopp denne Stordalen er jo gjerne
å se med opptil flere lag med skinn, både sitt eget og
diverse dyrehuder på både overkropp og underkropp,
så der er det litt å gå på.
Strømprisene kommer vi altså heller ikke unna. Det er
kanskje lett for meg som sitter på dyvåte nordvestlandet
å harselere med krisen. Prisen på energi har jo som
kjent skutt i været som følge av tørt, varmt og vindfattig vær sørpå i tillegg til leveringsbesvær på gass til
Europa som følge av Putins krig og stengte rørledninger
som straff for vestens sanksjoner. At energileverandørene
og dernest Norge som nasjon tjener seg søkkrike på
energikrisen hjelper nok ikke så meget for dem som
ser strømregningen tidoblet på Sør-, Øst- og Vestlandet.
Staten tar riktignok økende deler av regningen for
privathusholdninger, men de som baserer seg på snøfri

” At energileverandørene og dernest
Norge som nasjon tjener seg søkkrike
på energikrisen hjelper nok ikke
så meget for dem som ser strømregningen tidoblet på Sør-, Øst- og
Vestlandet ...”
Norsk ortopedpost • 3 - 2022

7

Foto: © I.M. Lundquist/Ødegaard reklame & design

Redaktørens
lederspam
Fortsatt ...

Lav vannstand
i Rosskrepfjorden på
høyfjellet ved Suleskar
sommeren 2022

” Kanskje er det nå vi skal [-] få litt
sving på ENØK-tiltak og gjøre alvor
av å etterisolere den trekkfulle
sveitservillaen ...”
oppkjørsel på hytta med varmekabler i bakken, og nå
må gjøre om jacuzzien til skøytebane til vinteren, har
det nok ikke så greit. Igjen skriker næringslivet om
støtte; er det blitt en misforståelse om at alle økte
utgifter skal betales av felleskapet, mens overskuddet
går til eierne? Det kan virke slik, og etter min mening
har de etter lærdom fra pandemistøtten blitt alt for
godt vant. Er det ikke også slik at vi nordmenn har
blitt vel komfortable med lave strømpriser og gjerne
lar lys og varme stå på full guffe helt ukritisk (slapp
av; jeg sikter ikke her til Åge Aleksandersens megaballade – den kan saktens ikke spilles for mye). Kanskje
er det nå vi skal benytte anledningen til å få litt sving
på ENØK-tiltak og gjøre alvor av å etterisolere den
trekkfulle sveitservillaen. At prisene for strøm i sørlige
deler av landet er diktert av smitte fra tilsvarende i

” ... da er det sannelig urettferdig
at de har solfylte somre med badetemperaturer over 25 grader, rette
motorveier uten telehiv og spekeskinke med hint av hasselnøtt ...”
8
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Europa og deres avhengighet av gass virker riktignok
ikke rimelig når Norges bidrag til det europeiske strømmarkedet utgjør fattige 0,75 % av totalen. Skal vi tro en
del europeere er det likevel urettferdig at vi har rimelig
tilgang på energi her opp i nord når de må betale dyrt
for sin. Javel – da er det sannelig urettferdig at de har
solfylte somre med badetemperaturer over 25 grader,
rette motorveier uten telehiv og spekeskinke med hint
av hasselnøtt. Argumentasjonen er den samme innad i
landet også når enkelte krever flyt av overskuddsstrøm
fra nord til sør. Det er jo ikke uten grunn at de nærmest
ikke klarer å gi bort kraften sin i Nord-Norge – det
slutter jo knappest å pøse ned. Det flyter bokstavelig
talt over i kraftmagasinene. Da er det fornuftig å legge
kraftkrevende industri der kraften allerede finnes.
Så må vel folk flytte etter – om de kan holde ut med
12 grader og regn i snitt året gjennom.

Er det virkelig så ille?
Krise, krise, krise – man kan altså tilgis for å tenke
at det knapt finnes lyspunkter i tilværelsen, men er
det virkelig så ille? Til tross for tilsynelatende evige
påminnelser om at verden går ad undas er det grunn til
optimisme. Vi skal huske at vi som samfunn etter alt
å dømme beveger oss i riktig retning. Sett bort fra at
økende velstand trolig også innebærer overbelastning
på moder jord, er det stadig positive fremskritt (i motsetning til negative fremskritt som f.eks. utviklingen
av atombomber, sosiale medier og passord med minst

Medical
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Redaktørens lederspam Fortsatt ...
” Til tross for kriger og uvennskap rundt om i verden [-] så lever vi nå
i den fredeligste perioden i menneskets 200 000 år lange historie ...”
14 tegn, én stor bokstav, et tall og et ”spesielt” tegn).
Det er bare det at den gode utviklingen går relativt
sakte, og med små steg. Til tross for kriger og uvennskap rundt om i verden, sågar på vårt eget kontinent,
så lever vi nå i den fredeligste perioden i menneskets
200 000 år lange historie. I vår del av verden og i
økende grad forøvrig er bevissthet rundt menneskerettigheter og forståelse for mangfoldet i livssyn,
kjønnsidentitet og legning stadig i positivt terreng. Det
er til og med gått så langt at en 73 år gammel arbeidsløs mann kan bli dronning av Storbritannia. Woke og
pride i fleng der altså.

Tigeren bak busken ...
Kirurgiske og medisinske behandlinger gir oss stadig
økende levealder og livskvalitet, utdanning og sosial
mobilitet er tilgjengelig for alle og den materielle velstanden er altså større enn vi egentlig har godt av i vårt
herlige samfunn, men likevel er det altså de negative
narrativere som får dominere i media. Undersøkelser
viser at oppslag med pessimistisk vinkling dominerer
i nær sagt alle medier. Tendensen er riktignok større i
riksdekkende kanaler enn i lokalpresse (hvor saker av
typen ”Joralf (43) flytter tilbake til bygda med høyest
tetthet av lottomillionærer” gjerne slipper til). Eksempelvis fant en studie fra 2021 at under covid-pandemien
var forholdet mellom dårlige og gode nyheter 7/1 så
lenge utviklingen var negativ. Ettersom det ble mer
fremgang i bekjempelse av spredning og vaksiner kom
på plass endret dette seg til en ratio på 5/1 (Sacerdote
et al 2021). Altså var pessimismen fortsatt dominerende i mediene selv om man reelt sett hadde gode
nyheter å spre. Tallene er riktignok fra USA, der private
mediehus med stor politisk slagside dominerer. Man
kan se for seg mer jevn spredning i land med store
nasjonale kringkastere som i Norge og eksempelvis
Storbritannia. Likevel er det en kjensgjerning at mediene
tenderer til å trekke frem det mest sensasjonelle
som kringkastes kan, og da er det som regel ulykke
som står på menyen. Det er etter det man forstår ikke
unaturlig at vi mennesker er spesielt oppmerksomme
på nettopp det sensasjonelle med negativt fortegn.
Skal man tro enkelte utviklingspsykologer har det sin
naturlige forklaring i at man ved å være ekstra vaktsom
for begivenheter som potensielt gir et uheldig utfall
har mer å vinne evolusjonært enn om man går glipp

av et gunstig utfall. Satt på spissen: det er verre for
videreføring av gener å ikke legge merke til tigeren
bak busken som står klar til å spise deg med hud og
hår enn det er å gå glipp av en mulighet for et godt
måltid og litt parring om man overser en slik anledning
(akkurat dette instinktet reverseres som vi vet av
alkohol og discomusikk).

Karikert versjon av virkeligheten
Flere og flere får sine daglige nyheter via sosiale
medier. Dette viser seg også å være særlig fruktbar
mark for å forsterke det negative, spesielt der man ser i
studier at innlegg med negativ vinkling mot utgrupper
forsterkes med mer likes og mer trending enn nøytrale
eller positive poster (Rathje et al 2021). Fiendskap
dyrkes altså frem av algoritmene og vår egen hang
til dårlige nyheter. Da skal vi huske på at det nettopp
er en karikert versjon av virkeligheten vi presenteres
for og at verden altså etter alt å dømme er i positivt
terreng. Det er jo ikke det du hører om på nyheten du
skal frykte. Hadde det vært sannsynlig at ulykken ville
ramme nettopp deg, ville det ikke vært nyhetsstoff
verdig. Ingen må ta det jeg skriver i denne spalten til
inntekt for at man skal slutte å konsumere nyheter. Det
er likevel verdt å ta lærdom av den gamle anekdoten
som sier ”intet nytt er godt nytt”.

Resten av dette bladet er på ingen måte tendensiøs journalistikk egnet til å skape splid og frykt blant
leserne. Du vil i all hovedsak finne praktisk info om det
nært forestående høstmøtet som i år også markerer
foreningens 75-års jubileum. Det er i tillegg krydret
med rapporter fra kurs i hhv. barneortopedi fro LIS,
og fot-/ankelkirurgi for viderekomne. Se også opp for
viktig oppdatering av veileder for sekundærforebygging
av brudd hos eldre fra vår eminente faggruppe for
osteoporose og benhelse. Det kan være hensiktsmessig
å måle både P1NP og få seg en ekstra dose D-vitamin i
god tid før Funkytown spiller opp til dans på Torsdagsklubben De Luxe i år, så unngår man kanskje en håndfull boogie-relaterte brudd.
Vi sees på Plaza i uke 43!
Evig deres,
Redaktøren

” ... det er verre [-] å ikke legge merke til tigeren bak busken som står klar til
å spise deg med hud og hår enn det er å gå glipp av en mulighet for et godt
måltid og litt parring ...”
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Leder

75 år med
Norsk ortopedisk
forening
Trude Basso, styreleder

I 1277 tok Magnus Lagabøter opp
sitt kongelige segl og tildelte tomt til
et hospital for fattige menn i Nidaros.
Her kunne erkebiskopen tilby topp
moderne behandling i form av bønner
og en daglig liter hjemmebrygget øl.
Trondhjems hospital er Nordens
eldste helse- og sosialinstitusjon
som fortsatt er i drift. Det skulle
renne vann i Nidelven i 670 år før
Norsk ortopedisk forening ble stiftet
i 1947. Da var hjemmebrygget for
lengst byttet ut med mer effektive
behandlingsmetoder utviklet av
modige og innovative kolleger som i
alle fall frem til 1809 ikke ble kikket
i kortene av Statens helsetilsyn.
Norsk ortopedisk forening har i 75 år gitt ortopeder
en arena for faglig fellesskap og utvikling. Det er med
ektefølt ydmykhet jeg skriver akkurat denne lederen i år
som vi jubilerer. Jeg hadde jobbet på ortopedisk avdeling
ved et annet hospital i Trondheim i tre korte måneder da
jeg ble sendt ned til Plaza og Ortopedisk høstmøte første
gang. Jeg havnet nok i ortopedien like mye fordi jeg likte
ortopeder som jeg likte ortopedi sånn helt i starten. Med
ortopedisk høstmøte rett etter turnus var jeg solgt! Om

” Om jeg skal generalisere flokken
vår velger jeg høy faglig integritet,
yrkesstolthet, humor og humør.
Sannsynligvis ønsker alle leger
egentlig å være ortopeder!”

jeg skal generalisere flokken vår velger jeg høy faglig
integritet, yrkesstolthet, humor og humør. Sannsynligvis
ønsker alle leger egentlig å være ortopeder!

NOF-nytt fra Vilnius
I skrivende stund er jeg nettopp kommet hjem fra et
etterlengtet møte med den nordiske ortopedifamilien.
Litauen som er det ferskeste tilskuddet til Nordic
Orthopaedic Federation (NOF) var vertskap i Vilnius som
viste seg fra sin aller vakreste side. Heikki Kröger fra
Finland reiste hjem som nyslått President og Acta Orthopaedica har fått ny redaktør i danske Søren Overgaard.
Aller mest hyggelig sett med norske øyne var det at
Anders Walløe ble utnevnt til æresmedlem i NOF. Den
tidligere lederen for Norsk ortopedisk forening, Norsk
idrettsmedisinsk forening og av Spesialitetskomiteen var
generalsekretær i NOF fra 1990 til 1998. Vi gratulerer
med en velfortjent æresbevisning!

Helt fysisk høstmøte
Som mange nok har merket seg blir det ikke et hybrid
høstmøte i år. Pandemien har rotet til de stabile økonomiske forutsetningene vi er bortskjemt med her på
berget. Med et langt fra dramatisk, men litt overraskende
underskudd på fjorårets møte, valgte styret til slutt, etter
flere runder ostehøvelkutt på det digitale alternativet, å
gå for det gode gamle. Vi håper på forståelse for dette.
Kjære kolleger, hjertelig velkommen til årets høstmøte!
Vi kan ikke garantere hverken bønn fra erkebiskopen
eller en liter hjemmebrygget øl om dagen, men en flott
feiring av Norsk ortopedisk forening sine 75 år er jeg helt
sier på at det blir! Vi ses!
Hilsen
Trude Basso
leder, Norsk ortopedisk forening
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KNOW
NOW
A NEW ADVANCEMENT IN DIAGNOSING PJI
There’s a new, advanced diagnostic aid that
helps orthopaedic surgeons identify the risk of
periprosthetic joint infection (PJI) faster and more
accurately. The Lyfstone Calprotectin test is easier
to use than other diagnostic procedures and
delivers reliable results in just 15 minutes.
For more information visit lyfstone.com,
or order directly from norimplant.no.

BE SURE FASTER

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo | Høstmøtet 2022

Klart for gjensyn med

P
L
A
Z
A

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
Hotellet ligger midt i byen med Oslo sentralstasjon og Spektrum
som nærmeste naboer bare en kort spasertur fra populære
kulturattraksjoner og shoppingområder.
Hvordan komme dit
Fly, tog & bane – Flytoget går fra Oslo lufthavn, Gardermoen hvert tiende minutt. Det tar
20 minutter til Oslo S som ligger fem minutters gange fra hotellet. Alle tog og T-baner har også
stopp på Oslo S.
Bil – Hvis du kommer med bil, tilbyr hotellet en parkeringstjeneste. Parkering over natten
avhenger av ledige plasser ved ankomst.
Kilde & fotos: https://www.radissonhotels.com/no-no/hoteller

Norsk ortopedpost • 3 - 2022
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Oversikt over møterom og utstillere

Radisson Blu Plaza Hotell
Forelesninger skal foregå i Film, Kunst i 2. etasje, Blu room og
Munchsalen i 1. etasje. 301, 302, 303, 304 og 305 i 3. etasje er
mindre møterom, sekretariat for foredragsholdere og teknisk rom.

2. etasje
29

15

10

9

11

12

13

22

21

2

19

23

18

7

25

16
27

Foyer
Mat

5

3

24

17

6

30

1

14

20

8

28

Kunst

26

4

ng

f reri
Noegist
r

Heiser

Standoversikt:
Stand 1:
Stand 2:
Stand 3:
Stand 4:
Stand 5:
Stand 6:
Stand 9:
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ZimmerBiomet
Implantscan AS
Implantscan AS
Swemacimaging
Stryker
Link Norway AS
Globus Medical

Stand 10:
Stand 11:
Stand 12:
Stand 13:
Stand 14:
Stand 15:
Stand 16:

Globus Medical
JHinova
Medtronic
Sectra Orthopaedics
Sectra Orthopaedics
Kebomed
Novanode AS

F

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo | Høstmøtet 2022

1. etasje

Munc

h Sale

Foyer

n

Blu Room

31

32

33a

33b

33c

33d

Heiser
34

33e

3. etasje

33f

305

Mat

35

304

36
37

Film

42

44

43

38

Gangbro
til Oslo
Spektrum

4m

303

302

39
Mat

Olympia

40

45

41

301

Heiser

Stand 17:
Stand 18:
Stand 19:
Stand 20:
Stand 21:
Stand 22:
Stand 23:

Össur Nordic
Timik AS
Enimed AS
Mortek AS
DJO Norway
DJO Norway
Implantscan

Stand 26: Mölnlycke Health Care AS
Stand 27: Mölnlycke Health Care AS
Stand 28: Leddproteseregisteret
Stand 30: Serb
Stand 31: LIOS
Stand 33 e: Leger uten grenser
Stand 33 f: Tromp Medical

Stand 34:
Stand 35:
Stand 41:
Stand 42:
Stand 43:
Stand 44:
Stand 45:

Materialise MV
Swemac Orthopaedics AS
Heraeus Medical AS
Arthrex Norway AS
Ortomedic
Smith & Nephew
Bilia
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3 D P R I N T E D I N T E R B O DY S PA C E R S

ACDF | ALIF | LLIF | PLIF | TLIF

PEEK

TITANIUM

HEDRON ®

HEDRON® DEMONSTRATED
MORE TOTAL BONE VOLUME 1

HEDRON® DEMONSTRATED
MORE BONE ONGROWTH 1

AT 6 WEEKS POST-OP

AT 6 WEEKS POST-OP

51

63

VS PEEK

VS Ti

MORE

MORE

175
MORE
VS PEEK

295
MORE
VS Ti

A pre-clinical sheep interbody study using HEDRON®, Titanium (Ti), and PEEK
implants was performed to compare bone ingrowth and ongrowth.
1

Van Horn et al. Spine J. 21(12): 2097-2103, 2021.

Kontakt: Globus Medical Norway AS. Tlf: 992 74 980. email: omichalsen@globusmedical.com
2208_GM3874

GLOBUSMEDICAL.COM/HEDRON

2022 Årsmøte
Norsk ortopedisk forening (Nof)
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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.

Årsmøter | Høstmøtet 2021

2022 Årsmøte
Norsk ortopedisk forening (Nof)

Årsberetning
Norsk ortopedisk forening
2021 - 2022

Torsdag 27. oktober 2022 | 17.00

Saksliste
1.

Åpning

2.

Valg av møtedirigent og to referenter

3.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.	Utdeling av stipender
- Charnley
- Smith & Nephew
- Nof-stipend
- Nof-LIS-stipend
5.	Årsberetning fra styret
v. Trude Basso
6.	Årsrapport fra Spesialitetskomiteen
v. Ragnhild Øydna Støen
7.	Saker fremlagt av styret
7.1 Medlemskontingent
7.2 Utmelding av Rådet for muskelskjeletthelse?
7.3 Utmelding av UEMS?
8.

Saker fremlagt av medlemmer

9.	Regnskap
v. Monica Sailer
10.	Budsjett Nof
v. Monica Sailer
11.	Valg
v. Greger Lønne

Savner du årsberetningen?
Årsberetningen trykkes ikke i NOP.
Du får den på epost, og kan finne den på
Norsk ortopedisk forenings hjemmeside.

12.	Orienteringssaker
12.1 Acta Orthopaedica
12.2 Kontingent Norsk kirurgisk forening
12.3 Hybrid høstmøte
13.	Æresmedlemmer
Innkomne forslag
14.

Eventuelt

15.

Tid og sted for neste årsmøte:
Torsdag 26. oktober 2023
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2022 Årsmøter
Øvrige foreninger |

Onsdag 26. oktober 2022 | 16.45

Møterom 411

Boardroom (33.etg.)

Kunst

Faggruppe
for osteoporose
og benhelse

Norsk
barneortopedisk
forening

Norsk forening
for hofte- og
knekirurgi

Saksliste

Saksliste

Saksliste

1.	Godkjenning av innkalling, valg
av ordstyrer og referent
2.	Årsberetning og regnskap
3.	Valg av neste års styre og
valgkomite
4.	Tema for neste års
høstmøtesymposium
5.	Rapport fra arbeidet med å oppdatere “Behandingsveileder for
sekundærforebygging av brudd”
6.	Rapport fra samarbeid med
allmennpraksis og andre
fagmedisinske spesialiteter
7.	Rapport fra arbeidet med
Norwegian Fracture Capture
Initiative (NoFRACT)
8.	Rapport fra samarbeid med FFN
Norge og FFN Global
9.	Stipend for ikke-leger
10.	Politisk arbeid og strategi
11.	Eventuelt

1.	Valg av møteleder.
2.	Godkjenning av innkalling og
saksliste
3.	Årsberetning og årsregnskap
4.	Medlemsliste. Mailliste, facebook
og fastsette kontingent
5.	Premiering av beste frie foredrag.
Innspill. Endringer?
6.	Rapporteringssaker
	a. LIS kurs i barneortopedi
v. Gunn Hulleberg
	b. Nasjonalt barnehofteregister
v. Trude Gundersen
	c. Status “felles retningslinjer”
v. Jonas Fevang
	d. Nasjonale studier
i. CLP studien v. Stefan Huhnstock
	
ii. Andre studier?
7.	Tema for høstmøtesymposium
2023.
8.	Valg av styre, revisor og valgkomite. Alle på valg i år
9. Eventuelt

1.	Godkjenning av innkalling og
dagsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning
4. Budsjett/regnskap
5.	Tema for neste års høstmøtesymposium, høst 2023
6.	Vårdager 11.-12. mai 2023.
Tema: “Best practice” hofte og kne
7. Møte i Helse Nord februar 2023?
8. Eventuelt

Møterom 412

Leger i ortopedisk
spesialisering (LIOS)
Saksliste
1.	Valg av møteleder og referent
2.	Godkjenning av innkalling
3.	Gjennomgang av årsmelding
4	Økonomi
5.	Valg av nye styremedlemmer
6.	Orientering fra
Spesialistkomiteen
7.	Neste årsmøte
8.	Eventuelt

22
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Munch

Norsk forening
for håndkirurgi
Saksliste
1.	Godkjenning av innkallelse og
dagsorden
2.	Valg av møteleder
3.	Årsberetning 2021-2022
4.	Regnskap 2022/Budsjett 2023
5.	Medlemslister og kontingent
6.	Web-siden
7.	Vintermøtet 2023 (Arrangeres
av Rikshospitalet, informasjon)
8.	Vintermøtet 2024
(Arrangeres av St. Olavs hospital,
tema fastsettes vintermøte 2023)
9.	Høstmøtesymposiet 2023
(UNN, forslag til tema)
10.	Diplom i håndkirurgi
11.	Stipender/legater
12.	Valg
13.	Forslag om æresmedlemmer
14.	Eventuelt: Gjennomgang av
valgprosessen

Årsmøter | Høstmøtet 2022

Møterom 301

City view (33.etg.)

Blu room

Norsk forening
for Ortopedisk
Traumatologi

Norsk forening
for skulder- og
albuekirurgi

Norsk Fotog Ankelkirurgisk
Forening

Saksliste

Saksliste

Saksliste

1.	Godkjenning av innkallelse og
dagsorden
2.	Valg av møteleder og referent
3.	Årsrapport v. Lars G. Johnsen
4.	Sola Strand kurset avlyst.
Dato for nytt symposium?
5.	Tema for symposium høstmøtet 2023
6.	Status frakturregisteret?
7.	Pris for beste abstrakt høstmøtet
2022
8.	Budsjett og regnskap
9.	Eventuelt

1.	Godkjenning av innkalling
2.	Valg av møteleder
3.	Valg av referent
4.	Årsrapport inklusiv
Nordisk Ortopedisk Kongress
i Oslo 2.-3. Juni 2022
5.	Godkjenning av regnskap
6.	Valg
Kasserer Stefan Moosmayer og
Styremedlem Jesper Blomquist
er på valg. Moosmayer har akseptert videre arbeid for foreningen.
Blomquist går ut av styret.
(Valgkomite Kirsten Lundgreen
og Bernd Wünsche)
7.	De nominerte til beste skulder-/
albueforedrag 2021. Stipendkomité Bernd Wünsche og
Cecilie Schrøder. Bernd Wünsche
meldte seg inhabil og ble
erstattet av Stefan Moosmayer
8.	Forslag til tema Høstmøtet 2023
9.	Eventuelt

1.	Valg av ordstyrer og referent
2.	Godkjennelse av innkallelse/
saksliste
3.	Årsrapport ved leder
4.	Regnskap til godkjennelse ved
kasserer
5.	Valg til styret
a. Cecilie L Gundersen, webansvarlig, og Morten Eikrem,
webansvarlig, valgt 2020 for
tre år, står ikke for valg
b. Marius Molund, kasserer,
ble gjenvalgt for tre år i 2020,
står ikke for valg
c. Elisabeth Ellingsen Husebye,
leder, gjenvalgt 2019 for tre år,
står for valg
6.	International Congress Faroe
Islands, v. J Midjord
7. Høstmøtesymposium 2023, 2024
8. Vårmøte 2022, 2023
9. Kursvirksomhet
10.	Web., facebook/hjemmeside,
info v. Cecilie
11. Diverse

Film

Spinalkirurgisk
Forening
Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Valg av styrerepresentanter
6. Evaluering av digital undervisning
i regi av NSKF
7. Arrangering av “Brainstorm in
Snowstorm 2023” i samarbeid med
svensk ryggkirurgisk forening
8. Eventuelt
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VELKOMMEN TIL

faglig påfyll & sosiale opplevelser
Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til årets høstmøte 26.-28. oktober.
Vi er tilbake på Plaza og det blir et tradisjonelt fysisk høstmøte.
Norsk ortopedisk forening har 75-årsjubileum og det skal vi feire på ulikt vis.
Vi byr på et spennende faglig program og mulighet for gode sosiale opplevelser.
Hege Framnes, programansvarlig

Nof symposiet innleder det faglige programmet på
Høstmøtets første dag. I anledning 75-årsjubileet til Norsk
ortopedisk forening arrangerer styret et Jubileumssymposium med hovedfokus på fremtidens ortopedi. Li
Felländer – Tsai, leder for Centrum for avansert medisinsk
simulering og trening ved Karolinska Universitetssykehus
vil snakke om kunstig intelligens og maskinlæring, andre
tema er nytten av 3D printing i ortopedi, mixed reality,
ortopediske kvalitetsregistre i fremtiden og antibiotikaresistens. Vi har og en overraskelse på lur.
Symposiene, 13 i tallet, spenner vidt. Alle faggruppene,
LIOS, registrene representert ved Korsbåndregisteret,
og Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) bidrar
med egne symposier. De holder alle høyt faglig nivå og
gir oss mulighet for viktig faglig oppdatering. Kunnskapsutvekslingen som skjer her er viktig for å sikre lik
behandling over hele landet.
LIOS Pro-con er som vanlig viet et kontroversielt
tema hvor meningene er mange og delte. Årets tema:
Håndleddsbrudd hos eldre – konservativ eller operativ
behandling? Vestlandet ved Trine Ludvigsen mot Østlandet ved Ola-Lars Hammer. På slutten av symposiet
kan du være med å avgjøre hvem som stikker av med
seieren via digital avstemning.
Nof instructional lecture holdes i år av den fritttalende Marius Molund. ”Ankelbrudd, evidens og sterke
meninger” er tittelen på foredraget. Her rokkes det ved
gamle sannheter og det holder ikke lenger å si ”sånn
gjør vi det her, for sånn har vi alltid gjort det”.
Frie foredrag – faggruppene har vurdert og akseptert
127 abstrakt. Antall abstrakt pr. faggruppe varierer fra år
til år. Barn hadde kun 7 i år mot 15 i fjor, mens protese
nærmer seg gamle høyder med 28 i år mot kun 15 i fjor.
Abstraktene fordeler seg som følger: Artroskopi 11, Barn
7, Hånd 21, Fot/ankel 8, Protese 28, Traume 23, Skulder/
albu 6, Rygg/spinal 19, Osteoporose og benhelse 4.
Kåring av Høstmøtets beste foredrag runder
tradisjonen tro av årets høstmøte. Hver faggruppe har
nominert en kandidat. Du får her anledning til å høre
24
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alle de nominerte foredragene og få med deg høydepunktene. Umiddelbart etter siste foredrag blir det
avstemning blant tilhørerne i salen. Vinneren får heder,
ære og pengepremie.
Torsdagsklubben Deluxe – en uformell aften hvor
du får anledning til å mingle med kollegaer fra hele
landet. Det blir som vanlig fingermat og drikkebonger. I
anledning Nofs 75-årsjubileum blir det litt rikeligere mat
enn vanlig og bandet Funky Town spiller opp til dans.
Anbefaler alle å besøke nettsiden vår hvor det ligger ute
en youtube video som gir en smakebit på hva bandet har
å by på. Lis leger kan henvende seg til LIOS stand ved
inngangen til Torsdagsklubben og få utdelt et lodd for å
bli med i trekningen av reisestipend. Reisestipendet er
øremerket deltagelse på neste års EFORT i Wien.
Besøk utstillerne – vi oppfordrer alle til å besøke
utstillerne i pausene. Det er umulig å arrangere Høstmøte,
slik det er i dag, uten interesse og støtte fra industrien.
Jeg vil derfor takke alle våre samarbeidspartnere for deres
bidrag til å gjøre Høstmøtet vellykket.
Takk – styret i Norsk ortopedisk forening ønsker å takke
faggruppene spesielt og alle andre som har bidratt med
symposier, foredrag og møteledelse. Uten dere hadde
det ikke blitt noe Høstmøte. Høstmøte er helt avhengig
av det store dugnadsarbeidet dere har lagt ned.
Kristin Solstad med medhjelpere i KSCI står for den
praktiske planleggingen og gjennomføringen av Høstmøte. Bente Ødegaard i Ødegaard reklame og design,
ha gjort en kjempejobb, med korte tidsfrister, med
utgivelse av HøstmøteNopen, Jubileumsfestskriftet og
Nofs årsrapport.
Teknisk støtte får vi fra AVAS, Audio Visuell AS. Invajo
(tidligere AppinConf) har levert abstraktportalen og står
bak Høstmøteappen. Fredrik og Andreas i Invajo har
svart tålmodig på spørsmål og vært til stor hjelp. En stor
takk til dere alle for uvurderlig og profesjonell hjelp!
Håper vi sees på Høstmøtet!

Program | Høstmøtet 2022

Film

Kunst

Lunsj

Lunsjsymposium evt.

12.45
13.15

FF Spinalkirurgi 1

14.30

Pause

14.45

Spinalkirurgisymposium:
Infeksjoner i ryggen

15.00

Blu Room

Jubileumssymposium – Norsk ortopedisk forening 75 år

08.45
11.45

Munch
Velkommen v. leder

08.30

15.15

FF Protese 1

Håndkirurgisymposium:
Treatment of distal
radius fractures

Fot/ankel symposium:
Sesamoid plager

Pause
OSTRC symposium.
Hamstrinskader i idrett

FF Fot/ankel

PROGRAM

ONSDAG 26. oktober 2022

Pause
FF Hånd 1

15.30
16.30

Pause

16.45

Årsmøter faggrupper – se oversikt side 22

TORSDAG 27. oktober 2022
Film

Kunst

Munch

Blu Room

FF Hånd 2

FF Skulder/albu

FF Spinal 2

09.15

Hofte- og knesymposium:
Totalprotese som behandling
av geriatriske frakturer i hofteog kneregionen

09.30

Pause - besøk EXPO

09.45

FF Protese 2

08.00
09.00

Pause
FF Spinal 3
FF Traume 1

Skulder/albu symposium:
From indication to complication of Shoulder Arthroplasties
Pause

10.15
10.55

Lunsj
Lunsjsymposium

11.15
12.15

Artroskopisymposium: Treatment of focal cartilage injuries

13.45

Pause

14.00

FF Artroskopi 1

14.50

Pause

15.10

FF Osteoporose/Traume 2

FF Protese 3

Osteoporose og benhelse
symposium: Nytt og nyttig om
sekundær bruddforebygging

FF Hånd 3

Lunsjsymposium

15.30

FF Protese 4

15.45

LIOS Pro Con: Håndleddsbrudd
hos eldre – konservativ vs.
operativ behandling

16.45

Pause

17.00

Årsmøte Nof – se side 21. Sted: Munch

FREDAG 29. oktober 2021
Film

Kunst

Munch
FF Artroskopi 2

09.40

Traumesymposium: Åpne brudd FF Barn
– vurdering og behandling
Pause

10.00

Pause

10.15

FF Traume 3

Registersymposium:
Hvilken ny kunnskap har
kommet fra skandinaviske
korsbåndregistre?

11.45

Lunsj - evt. med lunsjsymposium

12.45

Nof instructional lecture: Marius Molund – Ankelbrudd, evidens og sterke meninger

13.30

Pause

13.45

Høstmøtets beste frie foredrag. Slutt ca. 15.30

08.30

Barneortopedisk symposium:
Albuefrakturer hos barn
– en utfordring på vakt?

Blu Room
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klubben

Ikke en musikal med
Benedicte Adrian og
Ingrid Bjørnov i hovedrollene, men årets
utvidede iterasjon
av den tradisjonelle
TORSDAGSKLUBBEN
på ortopedisk høstmøte!!! I anledning
Norsk ortopedisk
forenings 75-årsdag
får dere

MER av ALT!

Foto: © shutterstock.com

Torsdags

e
x
u
L
e
D

Dørene åpner kl 19:30. Da er det utvidet fingermat (med Suzukistrekk) og leskende fluidum til alle (husk bonger).
Kl 20:30 annonseres årets stipend- og prisvinnere.
Ca. kl 21 sparker bandet Funky Town i gang med livemusikk og discolys som skal få det til å rykke i dansefoten på selv
de mest ankylotiske av oss. Test bevegelsesutslag og bentetthet frem til bandet ikke orker mer (ca. kl 23). Deretter kan
de som måtte ønske trekke til andre etablissement for å fortsette festen.
Vi sees på Torsdagsklubben!!!
26
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SYMPOSIER
Nof symposiet
Onsdag 26. oktober 2022 | 08.45-11.45 | Sonja Henie (Kunst + Film)
Moderatorer: Per-Henrik Randsborg og Greger Lønne

Jubileumssymposium – Norsk ortopedisk forening 75 år
08.45	Vi står på skuldrene til kjemper
Per-Henrik Randsborg

09.00	Ortopedi og 3D-printing: Grensesnitt
mellom medisin og teknologi
Max Temmesfeld

09.20	Mixed Reality – ortopedens nye
virkelighet?

10.30	Ortopediske kvalitetsregistres rolle og
nytte i fremtiden
Rune B Jakobsen

10.50	Pause
11.05	Antibiotikaresistens i fremtiden.
Status i Norge og Europa
– kommer det nye antibiotika?

Ola Wiig

09.40	Pause
10.00	Kunstig intelligens og maskinlæring.
Utfordringer og løsninger

Jan Erik Berdal

11.25	Paneldebatt

Li Felländer-Tsai

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forenings symposium
Onsdag 26. oktober 2022 | 12.45-14.45 | Blu Room
Moderatorer: Lars Bjune og Kjetil Hvaal

Sesamoidplager
12.45 	Biomekanikk og anatomi i foten
relevant til sesamoide lidelser
Øyvind Paulsrud

13.05 	Diagnostikk og ikke-operativ
tilnærming til sesamoid tilstander
Aasne Hoksrud

13.25 	Treatment of sesamoid disorders,
differential diagnostics, our approach
Heidi Haapasalo

28
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13.45 	Behandling av sesamoid tilstander
hos idrettsutøvere
Ove Talsnes

14.05 	Operativ behandling av sesamoid
tilstander
Lars Bjune

14.25 	Paneldiskusjon
Alle (engelsk)

Symposier | Høstmøtet 2022

Norsk forening for håndkirurgis symposium
Onsdag 26. oktober 2022 | 13.15-15.15 | Munch
Moderatorer: Jon Fredrik Stuestøl og Torbjørn Krøglid

Treatment of distal radius fractures
13.15 Introduction
Jon Fredrik Stuestøl, Torbjørn Krøglid

13.20	Distal radius fractures in elderly,
operation versus cast. Results from
a Norwegian RCT
Sondre Hassellund

13.30	Treatment algorithm DRF in elderly
Rohit Arora

13.45	Surgical treatment practice on distal
radius fractures – 20 years experience
from Sykehuset i Vestfold

14.25	High energy trauma and atypical
fractures
Sondre Hassellund

14.35	Distal ulnar fractures
– when to fix
Rohit Arora

14.50 Clinical cases
Hallgeir Bratberg

15.00	Discussion

Torbjørn Krøglid

14.05	Volar plating: Operative technique,
pearls and pitfalls
Jon Fredrik Stuestøl

Norsk Spinalkirurgisk Forenings symposium
Onsdag 26. oktober 2022 | 14.45-16.20 | Film
Moderatorer: Thomas Kibsgård og Ivar Rossvoll

Infeksjoner i ryggen
14.45	Introduksjon
Filip Dolatowski

14.50	Spondylitt & spondylodiskitt
Jan Erik Berdal

15.05	Diskusjon
15.10	Kirurgisk behandling av infisert rygg
Ellen K Aksnes

15.25	Diskusjon
15.30	Postoperative implantatinfeksjoner
– prinsipper
Kirurgisk prøvetaking

15.45	Diskusjon
15.50	Case: Lang fiksasjon av infisert rygg
Sverre Mjønes

16.00	Diskusjon
16.05	Registrering av postoperative
infeksjoner i NORspine
Thomas Natvik

16.15	Oppsummering av “take home
messages” fra foreleserne

Marianne Westberg
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OSTRC symposium – Oslo Sports Trauma Research Center
Onsdag 26. oktober 2022 | 15.00-16.30 | Kunst
Moderator: Gilbert Moatshe

Hamstringskader i idrett
15.00	Hamstringskader i norsk elite
kvinnefotball, helt ferske data
Roar Amundsen

15.15	Hvor sitter skaden - på tuber ischii,
senen, sene-muskelovergang eller i
muskelbuken?
Rune Jakobsen

15.30	Klinisk undersøkelse, diagnose og
rehabilitering. Når diskuteres kirurgi?

15.45	Er MR nödvendig?
Arnlaug Wangensteen

15.55	Kirurgisk behandling
Gilbert Moatshe

16.05	Må alle opereres?
Anne-Marie Rosenlund

16.15	Diskusjon

Håvard Moksnes

Norsk forening for hofte-og knekirurgis symposium
Torsdag 27. oktober 2022 | 08.00-09.30 | Film
Moderatorer: Hilde Apold, Fredrik Isachsen og Jørgen Jebens Nordskar

Totalprotese som behandling av geriatriske frakturer
i hofte- og kneregionen
08.00	Protesekirurgi ved acetabulumfrakturer
hos geriatriske pasienter
John Clarke-Jenssen

08.20	Protesekirurgi ved pertrokantære
frakturer hos geriatriske pasienter
Jarle Ludvigsen
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08.40	Protesekirurgi ved brudd i kneregionen
hos geriatriske pasienter
Tarjei Egeberg

09.00	Paneldebatt
John Clarke-Jenssen, Jarle Ludvigsen, Tarjei Egeberg,
Torbjørn Kristensen, Anders Sund

Symposier | Høstmøtet 2022

Norsk forening for skulder- og albuekirurgis symposium
Torsdag 27. oktober 2022 | 09.30-11.15 | Munch
Moderatorer: Kjersti Kaul Jenssen and Berte Bøe

From indication to complication of shoulder arthroplasties
09.30	Reverse Shoulder Arthroplasty
in acute fractures
Jeppe Rasmusssen

09.45	Tips for surgical exposure in posteroinferior glenoid wear

10.20	Scapular Spine Fractures after RSA
George Athwal

10.30	Factors associated with Worse
Patient-reported Outcome after
shoulder arthroplasty

George Athwal

09.55	The All Poly Glenoid: Still the Gold
Standard in 2022?

Jeppe Rasmussen

10.45	How to remove a humerus stem
during revision

George Athwal

10.05	Preoperative digital planning of
shoulder arthroplasties

George Athwal

11.00	Questions-Discussion

Torben Jansen

Faggruppe for osteoporose og benhelses symposium
Torsdag 27. oktober 2022 | 14.00-15.30 | Film
Moderator: Ane Djuv

Nytt og nyttig om sekundær bruddforebygging
14.00	Velkommen
Ane Djuv

14.05	Kjapt om osteoporose, hvorfor og
hvordan behandle?
Lene Solberg

14.20	Oppdatert veileder for sekundærforebygging av brudd
Lene Solberg

14.30	Hvem skal følge opp osteoporosebehandling?

14.45	En perfekt FLS? Et eksempel til
etterfølgelse
Ellen Langslet og Merete Finjarn

15.05	Hvordan påvirke beslutningstakere?
Eller: Hvordan skaffe finansiering
og støtte til å etablere en
osteoporosepoliklinikk?
Wender Figved

15.20	Spørsmål og diskusjon

Jakob Nordbø
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Trine Ludvigsen, Voss og Helse Vest

Ola-Lars Hammer,
Ahus og Helse Sør-Øst

LIOS Pro-Con symposium
Torsdag 27. oktober 2022 | 15.45-16.45
Moderator: Endre Søreide
Opponenter: Trine Ludvigsen vs. Ola-Lars Hammer

Konservativ versus operativ behandling av
distale radiusfrakturer hos eldre
Høstens vakreste eventyr? Igjen braker det løs i bingen under LIOS Pro-con symposium. Denne gangen er det
brennhete temaet konservativ versus operativ behandling av distale radiusfrakturer hos eldre som skal under lupen.
Studier hos eldre pasienter (>65 år) gir ikke et entydig svar på om funksjonen bedres etter operasjon sammenlignet
med konservativ behandling – men er det ikke likevel fristende å rette opp anatomien når leddflaten står på hell
og det tilfeldigvis er ledig kapasitet på operasjonsstuen?
Som i fjor står slaget mellom Østlandet og Vestlandet. Fra vest kommer Trine Ludvigsen, kjent for mange som en
engasjert underviser på Vossakurset, som skal tale den konservative behandlingen sin sak. Hun representerer Voss
og Helse Vest, og med en rykende fersk doktorgrad innen emnet er hun godt rustet til å argumentere for hvorfor
denne pasientgruppen er best tjent med at man holder hendene vekk fra instrumentfatet og heller putter dem ned
i gipsebøtta.
Fra øst kommer Ola-Lars Hammer, forfatter av mangfoldige artikler og lærebøker, representant for A-hus og Helse
Sør-Øst. Han har også disputert i år med en doktorgrad som omhandler operativ behandling av distale radiusfrakturer
– ikke minst fra et helseøkonomisk perspektiv. En ringrev innenfor håndleddet og dets mysterier. Han skal argumentere
for hvorfor operativ behandling definitivt er det beste for eldre med håndleddsbrudd.
Moderator Endre Søreide vil sørge for at det blir en intens og rettferdig kamp.
Vel møtt!
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Symposier | Høstmøtet 2022

Norsk Artroskopiforenings symposium
Torsdag 27. oktober 2022 | 12.15-13.45 | Film
Moderatorer: Christian Owesen og Eivind Inderhaug

Treatment of focal cartilage injuries of the knee
12.15	The natural path of focal knee
cartilage injuries
Thomas Birkenes

12.25	What will we learn from the Norwegian
Cartilage Project

12.55	The role of mosaicplasty
Eirik Solheim

13.05	Use of scaffolds in cartilage surgery
Elizaveta Kon

13.15	The future of knee cartilage treatment

Per–Henrik Randsborg

12.35	The challenging chondrocytes
– from petri dish to implant

Elizaveta Kon

13.30	Panel discussion with surgical cases
Christian Owesen, Eivind Inderhaug

Jan Brinchmann

12.45	Autologous chondrocyte implantation
Per-Henrik Randsborg

Norsk forening for Ortopedisk Traumatologis symposium
Fredag 28. oktober 2022 | 08.30-10.00 | Film
Moderatorer: Cathrine Harstad Enoksen og Lars G. Johnsen

Åpne brudd – vurdering og behandling
08.30	Initial vurdering og behandling
(prehospitalt/akuttmottak)
Erik Sundquist

09.00	Bløtdelsdefekter
Nenad Tajik, Cecilie Lind

09.30	Bendefekter

08.45	Debridement
Terje Meling

Jon Clarke Jensen

09.15	Diskusjon og spørsmål

Norsk barneortopedisk forenings symposium
Fredag 28. oktober 2022 | 10.15-11.45 | Kunst
Moderatorer: Rakel Gudmundsdottir, Gunn Hulleberg og Jan Egil Brattgjerd

Albuefrakturer hos barn – en utfordring på vakt?
10.15	Velkommen og introduksjon
10.20	Supracondylære frakturer
Henrik Düppe

10.50	Mediale epikondyl frakturer

11.00	Intraartikulære frakturer
Klaus Hindsø

11.25	Kasuistikker/diskusjon
Panel

Klaus Hindsø
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Registersymposium
Fredag 28. oktober 2022 | 10.00-11.45 | Munch
Moderator: Jon Olav Drogset

Hvilken ny kunnskap har kommet fra de Skandinaviske Korsbånd
Registrene?
10.00 Velkommen og innledning
Jon Olav Drogset

10.15	Hvilke faktorer påvirker resultatene etter ACL rekonstruksjon?
Eleonor Svantesson

11.00	Hva er risikoen for å få kneprotese etter
ACL rekonstruksjon?
Håvard Visnes

11.15	Hva er risikoen for å få kneprotese etter
påvist fokal bruskskade i kne?
Thomas Birkenes

10.30	Hvilke faktorer fører til ACL revisjon?
Eleonor Svantesson

11.30 Paneldebatt

10.50	Opererer vi for mange patellarsene
graft?
Andreas Persson

Nof instructional lecture
Fredag 28. oktober 2022 | 12.45-13.45 | Film & Kunst
Moderator: Trude Basso

Ankelbrudd, evidens og sterke meninger
Marius Molund
Marius Molund er en gladgutt fra nord, aldri redd for å si hva han mener,
klinkende klar i sin tale, og har allikevel et stort hjerte og en stor omtanke
for sine pasienter og sine kollegaer. Han er en problemløser og en god
motivator.
Dr. Molund er seksjonsleder for ortopedisk seksjon for fot, barn og infeksjon
på Sykehuset Østfold. Han har tidligere jobbet ved fot- og ankelseksjonen
på Oslo universitetssykehus Ullevål. Han er styremedlem i NOFAF.
I 2020 forsvarte han sitt doktorgrads prosjekt som omhandlet operativ
behandling av pasienter med kroniske hælsmerter. Bakgrunnen for
hans doktorgradsarbeid var store diskusjoner i fot-ankelkirurgisk miljø
om hvilken rolle en stram gastrocnemius har for forskjellige tilstander i
fot-ankel. Her var mye synsing, mange meninger og lite dokumentasjon.
I respekt for faget og for pasientene, var det nødvendig å få svar. Klare
og gode svar. Interessen for biomekanikk har vært en viktig pådriver i
hans forskning og ført ham til prosjekter innen stabilitet i ankelfrakturer.
Han har rokket ved gamle sannheter og mang en pasient har unnsluppet
kniven takket være dr. Molund.
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FRIE FOREDRAG
FF Spinal 1
Onsdag 26. oktober 2022 | 13.15-14.25 | Film
Moderatorer: Eric Fransen, Frode Rekeland

801	Comparision of three different minimally invasive surgical techniques for lumbar stenosis:
A RCT
Erland Hermansen

802	Union of the spinous process after osteotomy in patients operated for lumbar spinal stenosis
– a two year follow-up
Sondre Hagerup

803	Prediktorer for valg av avstivning hos pasienter med degenerativ spondylolistese?
Sekundær analyse fra NORDSTEN studien
Christian Hellum

804	Hvor god er kirurger til å velge beste operasjonsmetode hos pasienter med degenerativ
spondylolistese? Fra NORDSTEN-DS
Ivar M Austevoll

805	Forskjeller mellom pasienter med spinal stenose selektert for kirurgi og pasienter selektert
til observasjon
Frode Gurvin Rekeland

806	Hvordan påvirker antall tidligere operasjoner klinisk utfall etter ryggkirurgi?
Simran Kaur

807	Predictors for failure after surgery for lumbar spinal stenosis, a prospective
observational study
Ole Kristian Alhaug

FF Protese 1
Onsdag 26. oktober 2022 | 13.15-14.25 | Kunst
Moderatorer: Jørgen Nordskar, Simen Oskald

501	Et nytt instrument for ligamentbalansering i kneprotesekirurgi – biomekanisk kadaverstudie
på humant vev
Lars Engeseth

502	Pasientspesifikke posisjoneringsguides i totale kneproteseoperasjoner: ikke bedre enn
konvensjonell metode etter 5 år
Sean Christian Schuett Rivrud

503	Sammenligning av kinematikken til tre forskjellige kneprotesedesign ved en step-up bevegelse
Yasser Rehman

504	Digital kontroll av primære kne- og hofteproteser – erfaringer fra Martina Hansens hospital
Tor Kjetil Nerhus

505	3-D CT versus lange HKA bilder ved planlegging og kontroll av kneproteseoperasjoner
Eirik Aunan

506

Resultater etter kneprotese registrert i kvalitetsregisteret til Lovisenberg Diakonale Sykehus
Einar Andreas Sivertsen

507	Residiverende hemartrose – komplikasjon etter protesekirurgi
Knut Erik Moen Aune
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FF Fot/Ankel
Onsdag 26. oktober 2022 | 15.00-16.20 | Blu Room
Moderatorer: Marianne Lund Eriksen, Martin Riiser

401	Risiko for revisjon etter ankelprotese med fixed eller mobil bearing plastkomponent.
En analyse fra FDAs MAUDE database
Per-Henrik Randsborg

402	Ankelproteser i Norge 1994-2020: proteseoverlevelse og faktorer assosiert med revisjon
Mads Sundet

403	Korttidsresultater ved Infinity ankelproteser
Karen Gyllensten

404


Proksimal
medial gastrocnemiustenotomi og tøyning som behandling av kronisk plantar fasceitt
– en RCT – 6-årsresultater
Martin Riiser

405	Olerud-Molander Ankle Score: En norsk oversettelse og krysskulturell adaptasjon
Michael Quan Nguyen

406	Higher Complication Rate after Nail compared to Plate Fixation of Ankle Fractures in
Patients 60 Years or Older
Ingrid Kvello Stake

407	Ankle Stability in Transsyndesmotic Fibula Fractures with Progressive Deltoid Ligament Injury:
a cadaver study
Andreas Fagerhaug Dalen

408	Weightbearing Stable Weber B Fractures Treated with Orthoses – Comparing Fractures with
and without Stress Instability
Martin Gregersen

FF Hånd 1
Onsdag 26. oktober 2026 | 15.30-16.30 | Munch
Moderatorer: Preben Dovland, Cecilie Lind

301	Bedre funksjon og god smertelindring med to moderne håndleddsproteser, men høy
komplikasjonsrate etter 2 år
Trygve Holm-Glad

302	Reartikulering av total håndleddsartrodese til håndleddsprotese. Resultater hos
12 pasienter fulgt i 6 (1-14) år
Ole Reigstad

303	Resultater etter DRUJ proteser med partiell eller total håndleddsavstivning
Asgeir Amundsen

304	Elektronisk oppfølging av håndleddsbrudd i Helse Vest
Aksel Paulsen

305	Radiologisk feilstilling etter lukket reposisjon og gipsbehandling av håndleddsbrudd
hos eldre
Sondre Hassellund

306	Reseksjonsartroplastikk som behandling av artrose i radiale søyle på radius
Christine Arnesen
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FF Hånd 2
Torsdag 27. oktober 2022 | 08.00-09.20 | Kunst
Moderatorer: Asgeir Amundsen, Katrin Valen

307	Dorsale dislokasjons-frakturer av PIP-leddet operert med hemihamatumgraft
Preben Olsson Dovland

308	Fracture dislocation of the PIP Joint. Is extension block pinning a good treatment
for unstable fractures?
Kristin Wennesland Øren

309	Bilaterale carpale frakturer etter pilontype skademekanisme hos ung gutt
Ole Reigstad

310	Nasjonale epidemiologiske data for skafoidfrakturer
Hebe Dèsirèe Kvernmo

311	Resultater etter 31 skafolunære ligament rekonstruksjoner
Istvan Zoltan Rigo

312	Tidlige erfaringer med videokonsultasjoner i rehabilitering av pasienter med skader
i hånd og arm
Tone Vaksvik

313	Validitet og reliabilitet for The Thumb Grasp and Pinch Assesment hos barn med
rekonstruerte hypoplastiske tomler
Ida Neergård Sletten

314	Osseointegrerte proteser
May Tove Hestmo

FF Skulder/albu
Torsdag 27. oktober 2022 | 08.00-09.00 | Munch
Moderatorer: Arne Eisel, Randi Hole

701	Er Nexel albuproteser en trygg primærprotese?
Idar Fæhn Brekke

702	Erfaringer med eget kvalitetsregister for skulderproteser ved St. Olavs hospital
Bernd Wünsche

703	Ettårsresultater etter frakturproteser for proximale humerusfrakturer ved St. Olavs hospital
Eirik Solheim Salvesen

704	Ettårsresultater fra kvalitetsregister for revers skulderprotese med bruk av strukturelt
bengraft på glenoid
Bernd Wünsche

705	Glenoidosteotomi ved bakre instabilitet
Sigbjørn Dimmen

706	Risiko for revisjon og revisjonsårsaker ved Delta III og Delta Xtend skulderprotese
Randi Hole
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FF Spinal 2
Torsdag 27. oktober 2022 | 08.00-09.00 | Blu Room
Moderatorer: Ivar Magne Austevoll, Håvard Furunes

808	Er det sammenheng mellom opplevd nytte og bedret fysisk funksjon etter et avlastningsinngrep?
Trond Ottar

809	The association between preoperative MRI findings and clinical improvement.
The NORDSTEN spinal stenosis trial
Jørn Aaen

810	UroSpine – en studie av vannlatningsplager hos pasienter til operasjon for spinal stenose ved
SSHF
Bjørn Aubert Hjall

811	Ny kvantitativ MR metode for å evaluere fettinfiltrasjon i paraspinale muskler, resultater fra
NORDSTEN studien
Hasan Banitalebi

812	Short Musculoskeletal Function Assessment Questionnaire – En norsk oversettelse og krysskulturell adaptasjon
Anne Kristin Reve

813	Fysioterapi versus kirurgisk dekompresjon for lumbal spinal stenose, en multisenter RCT
– Presentasjon av protokoll
Nynne Blomfeldt Nielsen

FF Spinal 3
Torsdag 27. oktober 20221 | 09.15-10.15 | Blu Room
Moderatorer: Roger Trana, Jon Dahl

814	Resultater etter operasjon for halebeinsmerte
Grace Aliyu Nes

815	Resultater etter fusjonskirurgi i thorakolumbal columna i årene 2018 og 2019 på OUS Ullevål
Valdemar Karlsson

816	Indusert forskyvning i ileosacral leddet målt med RSA og CTMA – Feasibility studie
Vinjar Brenna Hansen

817	Selektiv thoracal fusjon med monoaksiale skruer gir god korreksjon av idiopatisk skoliose
Lenke type 1 og 2
Torsten Bräuer

818	Skoliose hos barn med cerebral parese: En populasjonsbasert studie av 207 barn med
GMFCS nivå III-V
Svend Vinje

819	Infeksjoner ved seksjon for ryggdeformiteter, Rikshospitalet 2020-2022
Kjetil Kivle
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FF Protese 2
Torsdag 27. oktober 2022 | 09.45-10.55 | Film
Moderatorer: Hilde Apold, Justin van Leeuwen

508	Kjønnsforskjeller i risiko for tidlig revisjon etter kneprotese
Per-Henrik Randsborg

509	Proteseoverlevelse for PROFIX og LEGION med standard og ultrakongruent insert i årene 1999-2021
Einar Andreas Sivertsen

510	1-årsresultater etter total TKA revisjon er ikke relatert til indikasjon: 178 revisjoner i et internt
kvalitetsregister
Siri Bjørgen Winther

511	Presisjon av et nytt CT-basert analyseprogram sammenlignet med radiostereometrisk analyse
– en fantomstudie på gris
Lars Engseth

512	Revisjonsrisiko for patellofemorale kneproteser samanlikna med total og unikondylære
kneproteser. Data frå NRL 1994-2021
Harald Nagelgaard Omenås

513	Forekomst og utfall av uventet lavgradig infeksjon ved aseptisk revisjon av hofte- og kneproteser
Marianne Westberg

514	Simultan sekvensiell bilateral kneprotese sammenliknet med sekvensielle og unilaterale
prosedyrer i Nasjonalt register for leddproteser
Elin Harr

FF Traume 1
Torsdag 27. oktober 2022 | 09.45-11.15 | Kunst
Moderatorer: Cathrine Harstad Enoksen, Gøril Snorroeggen

601

Betydningen av medial og lateral støtte ved trokantære brudd for svikt – en biomekanisk studie
Jan Egil Brattgjerd

602	Glideskrue/margnagle mortalitet ved trokantære/subtrokantære brudd rapportert til Nasjonalt
Hoftebruddregister 2005-2020
Amara Ahmad

603	Randomisert kontrollert studie; Intramedullær margnagle versus protese ved ustabile
trokantære hoftebrudd
Thomas Woldeyesus

604	30-dagers mortalitet. Hvorfor gjør vi det ikke bedre?
Håkon J. Nakling

605	Totalprotese gir bedre resultater etter lavenergetisk dislokert lårhalsbrudd hos pasienter
mellom 55-70 år
Stefan Bartels

606	Inkomplette proksimale femurfrakturer: Hvem skal opereres?
Hilde Kathrine Olsen

607	Operasjonskrevende acetabulumbrudd oppstått under fysisk aktivitet
Meena Alexandra Nilsen Grepp

608	Simulering av ortopedkirurgisk operativ teknikk; hva finnes og hva mangler?
Linn Øglænd Johnsen

609	Osseointegrerte proteser
May Tove Hestmo
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FF Osteoporose/Traume 2
Torsdag 27. oktober 2022 | 12.15-13.45 | Kunst
Moderatorer: Lene Bergendal Solberg, Lars G Johnsen

901	Frakturer hos pasienter over 65 år i Norge, 2008 -2016
Jørgen Andvig

902	Kan en få i “pose og sekk” ved behandlerskjema for bruddpasienter >= 50 år ved
Stavanger universitetssykehus (SUS)?
Ane Djuv

903

Ortogeriatri med delt ansvar og beslutningstaking gir bedre behandling til pasienter med hoftebrudd
Lene Bergendal Solberg

904	Pasientoppfølging etter hoftebrudd for pasienter med fast sykehjemsplass
Hilde A. Enes

610	Høy risiko for reoperasjon ved atypiske femurfrakturer
Leif Børge Larsen

611	Characteristics and demography of low energy fall injuries in the geriatric trauma population
over a decade
Martine A. Årsland

612	PROM og risiko for reoperasjon etter trokantære frakturar hjå pasientar under 60 år
Espen Seim Bjørkevoll

613	Påvirker utskrivelsestidspunkt og utskrivelsessted mortalitet, reinnleggelse og reoperasjon
etter hoftebruddkirurgi?
Andrea Toft Boutera

614	Variasjon i vurderingsgrunnlag og fravær av validering – Tibiakondylfrakturer og PROMs
Øivind Skaland

FF Protese 3
Torsdag 27. oktober 2022 | 12.15-13.45 | Munch
Moderatorer: Fredrik Isachsen, Marte Stine Stovner

515	Stammegeometri, fiksasjon og risiko for revisjon for periprostetiske frakturer i hofte
Sjur Børsheim

516	Kirurgisk tilgang har liten effekt på stabiliteten i femurstammen etter primær THA;
5-års RSA studie med 61 pasienter
Kristin Haugan

517	Avantage a dual mobility acetabular socket long term follow up
Hamid Sarkandi

518	Bevart sementmantel ved 1- og 2-seanse proteseinfeksjoner hos 10 pasienter ved Bærum
sykehus og Martina Hansens Hospital
Wender Fived

519	Radiological results from a RCT in patients with a FCF treated with hemiarthroplasty.
Anterolateral vs Lateral Approach
Raymond Tellefsen

520	Økende risiko for revisjon pga. infeksjon etter primær total hofteprotese i Norden 2004-2018
Håvard Dale

Fortsettes ...
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FF Protese 3 fortsatt ...
521	Resultater etter periprostetiske femurfrakturer
Marte Stine Stovner

522	Case: Behandlingskrevende pseudoaneurisme etter hofteprotesekirurgi
Håvard Hoff Johnstad

523	Jente med kronisk luksert hofte og anisomeli behandlet med ekstremitetsforlengelse
og hofteprotese i to seanser
Christian Sætersdal

FF Artroskopi 1
Torsdag 27. oktober 2022 | 14.00-14.50 | Kunst
Moderatorer: Eivind Inderhaug, Mette Andersen

101	Risikofaktorer for dårlig resultat etter cuffsutur i skulder
Christian Owesen

102	5-års oppfølging av pasienter operert med artroskopisk Latarjet ved Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Tea Berge

103	Effekten av bruskskaders størrelse på pasientrapporterte symptomer. En studie fra Norwegian
Cartilage Project
Per-Henrik Randsborg

104	Kasuistikk: Patellarsene tenotomi ved uttalt patella baja hos 41 år gammel kvinne med
postoperativ artrofibrose
Gøril Lund Snorroeggen

105	1-årsresultater etter patella stabiliserende kirurgi med “á la carte” tilnærming
Trine Hysing-Dahl

FF Hånd 3
Torsdag 27. oktober 2022 | 14.00-15.10 | Munch
Moderatorer: Line Lied, Sondre Hassellund

315	Kliniske og nevrofysiologiske resultater to år etter nervetransposisjon for totale
ulnaris nerveskader
Rasmus Dehli Torkildsen

316	Recovery 6 and 12 months after digital nerve repair in complex hand injuries
Taran Elise Amble

317	Nerveskader ved diafysære antebrachiumfrakturer
Andreas Lødrup

318	Homodigital lapp på fingerskade – to kasuistikker
Balazs Simon

319	IscAlert – en ny metode for å påvise tidlig vevsischemi
Johanne Korslund

320	Kronisk belastningsrelatert kompartmentsyndrom i hånden
Kristin Wennesland Øren

321	Mykobakterieinfeksjon i hånd; 3 kasuistikker
Sandra Salberg
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FF Protese 4
Torsdag 27. oktober 2022 | 15.45-16.45 | Munch
Moderatorer: Øystein Gøthesen, Herman Luhr

524	LIA versus cont interscalen nerve block for postoperative pain control after primary
shoulder arthroplasty
Kjell Torp-Joakimsen

525	Rapportering og kvalitetssikring ved ortopedisk avdeling St. Olavs hospital
Siri Bjørgen Winther

526	Megaprosthesis for metastatic bone disease of the extremities, a comparative analysis
Joachim Thorkildsen

527	Postoperative sårbandasjer – kvalitetsundersøkelse
Rikard Ohlsson

528	Localized laminar airflow reduces bacterial contamination of instrument
tables during orthopedic surgery
Johan Peter Grant

FF Barn
Fredag 28. oktober 2022 | 08.30-09.40 | Kunst
Moderatorer: Suki Liynarachi, Maren Bjerke Årrestad

201	Distal antebrachiifraktur med komplikasjoner hos
ung jente – En kasuistikk
Selma Fossumstuen

202	En uvanlig ortopedisk fødselskade
Espen Andersen

203	Kirurgisk fysiodese ved genetisk betinget høyvoksthet
Trude Gundersen

204	Risikofaktorer for hofteleddsdysplasi hos barn under 5 år
med cerebral parese
Terje Terjesen

205	Resultater ved bruk av fleksible nagler ved antebrachiifrakturer hos 193 barn

Høstmøtets
beste frie foredrag
Ikke glem kåring av beste
frie foredrag fredag kl. 13.45.
Hver faggruppe har nominert en kandidat,
og du får høre alle de nominerte foredragene.
Umiddelbart etter siste foredrag blir det
avstemning blant tilhørerne.
Vinneren får heder, ære
og pengepremie.

Vi sees!

Fredrik V. Svenskerud

206	Varianter i COL11A1 er assosiert med risiko for hofteleddsdysplasi og sekundær artrose i HUNT-studien
Kaya Kvarme Jakobsen

207	Videokonsultasjon ved vurdering av 75 nyhenviste barn under og
etter koronaepidemien. Muligheter og begrensninger
Per Reidar Høiness
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FF Artroskopi 2
Fredag 28. oktober 2022 | 08.30-09.30 | Munch
Moderatorer: Sverre Løken, Cathrine Aga

106	Machine Learning for å forutsi klinisk meningsfull forbedring etter korsbåndsrekonstruksjon
Per-Henrik Randsborg

107	Unsupervised Machine Learning of the Combined Danish and Norwegian Knee Ligament
Registers for ACL Revision Rates
Kyle Martin

108	Ceiling Effect of the Combined Danish and Norwegian Knee Ligament Registers Limits ACL
Outcome Prediction
Kyle Martin

109	Sammenligning av kortikal fiksasjon versus skruefiksasjon for patellarsenegraft i femur.
Skandinavisk registerstudie
Alexander Nagel Tandberg

110	Pediatric ACL Monitoring Initiativ – i Norge og Europa
Guri Ranum Eikås

111	Avrivningsbrudd av korsbåndsfeste hos barn – hvordan går det egentlig?
Maren Gundersen

FF Traume 3
Fredag 28. oktober 2022 | 10.15-11.45 | Film
Moderatorer: Annette Wikerøy, Steinar Havik

615	1-års oppfølging etter achillessenerupturer – et kvalitetsprosjekt av nytt forløp ved
Haukeland sykehus
Teresa Brnic Gote

616	Behandling av isolerte ulnaskaft-frakturer ved Stavanger Universitetssjukehus
Kristiane Gjengedal

617	Bruk av pasientrapporterte data fra Nasjonalt Traumeregister
Marianne Dalhaug

618	Avulsjonsfraktur i nedre ramus – to kasuistikker behandlet konservativt med smertefull
pseudartroseutvikling
Xheti Svirca

619	Er det økt forekomst og ventetid for operativ behandling i ferier for noen av de vanligste
ortopediske frakturene?
Marlene Veastad Opheim

620	Pinner og cerclage (TBW) ved olecranonfrakturer – trolig vanskeligere enn antatt
Kristin Ytrehus Jørgensen

621	Gjennomgang av opererte tibiacondylfrakturer ved Bærum sykehus i perioden 2015-2020.
Er primær kneprotese et alternativ?
Jarle Vik

622	Norwegian Open Fracture Management System: Outcomes after 10 Years Working in
Low-Resource Settings in Cambodia
Aymeric Lim

623	Ingen forskjell i livskvalitet eller kostnad for RTSA i forhold til ORIF ved dislokerte PHF.
DELPHI-studien
Jonas Bjørdal

44

Norsk ortopedpost • 3 - 2022

NOP

HØSTMØTET

- annonser og innlegg

2022

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

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

Telefon 66 78 32 00 eller
mail bente@odesign.no
Vi minner om at materiellfrist for
NOP nr. 4, 2022 er 14.11.2022

Mail kristin@ksci.no

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

Kontakt oss
om håndkirurgi
produkter fra
vår leverandør

Spesialisert leverandør av
innovativt medisinsk utstyr

KEBOMED AS I Midtunhaugen 17, N-5224 Nesttun I
Telefon: 55 98 77 00 I Faks: 55 98 77 01 I www.kebomed.no

Stikktittel...

”Midtsideosteosyntese”

Tittel...

Intern fiksasjon
i to etapper

Tekst...

Operatør:
E. Sundquist, St. Olavs hospital

Pasient og behendlingsforløp
Pasienten er en mann i 40-åra med kjent overforbruk av alkohol og stoffmisbruk som pådro seg
en proksimal tibiafraktur type Schatzker VI etter et
fall fra elsparkesykkel i beruset tilstand. Standard
behandling for denne frakturen er ORIF med både
lateral og medial platefiksasjon. Komplikasjonsfaren
ved åpen kirurgi hos denne mannen ble vurdert
som uakseptabel høy grunnet gjeldende misbruk
og frykt for dårlig etterlevelse av postoperative
instrukser, hvor en infeksjon i verste fall kunne
medført femuramputasjon. Han ble derfor operert
med mini-invasiv teknikk hvor metafysefragmentene
ble reponert perkutant ved hjelp av Schanzpinner og
fiksert med perkutane skruer, før hele frakturkomplekset ble fiksert med en margnagle i suprapatellar
tilgang. Postoperativt ble han behandlet med leddet
kneortose og avlastning i åtte uker.
Sårene tilhelet uten komplikasjoner og røntgenkontroll etter seks og tolv uker viste tilheling uten
tegn til havari. Ved siste kontroll hadde han ingen
smerter og fremviste full fleksjon og 10-15 grader
ekstensjonsdeficit.
Innsender synes denne alternative osteosyntesen
demonstrerer hvor godt kan man lykkes med god
planlegging, kunnskap og kreativitet når standard
behandling ikke når fram (det hjelper også med
over gjennomsnittet selvtillit og upåklagelig hår-/
skjeggvekst). Det er rett og slett så godt utført
arbeid at ved siden av å bli nominert for midtsideosteosyntesen så er den også foreslått for
Riksantikvaren å bli skrevet inn på UNESCOs
verdensarvliste for dens fremstående universelle
verdi for kommende ortopediske generasjoner
og hele menneskeheten.
Innsender her er for øvrig ikke operatør, men
underordnet lege med aspirasjon om forlengelse
av engasjement.
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Preoperative bilder (1-2)
Prox tibia preop sagittal (1) og
Prox tibia preop AP (2).
1

2

Gard Stokke, St. Olavs hospital

3

4

Postoperative bilder (3-4)
Røntgenkontroll etter seks uker
viste tilheling uten tegn til havari:

Prox tibia postop seks uker
sagittal (3) og Prox tibia
postop seks uker AP (4).
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Hilsen fra LIOS
Lios, eller leger i ortopedisk spesialisering er Norsk ortopedisk forening
sin LiS-forening. Vi jobber for å forbedre utdanningen av LIS i ortopedi blant
annet gjennom målrettede kampanjer og gjennom å sette søkelyset på
utdanningsforhold.
Eirik Chr. Hjelde Anderssen, styret LIOS
De siste årene har fokuset vært på de nye spesialistreglene, og ikke minst “gi kniven videre” kampanjen,
hvor vi ønsket å sørge for en strukturert og god kirurgisk opplæring av LiS-leger. En evaluering av kampanjen viste gode resultater og viser tydelig at holdningskampanjer kan monne.

Send inn nominasjoner

Vil du være kontakt på ditt sykehus

Har du lyst til å engasjere deg?

For tiden jobber styret med kartlegging av utdanningsforholdene på ortopedisk sykehus over det ganske
land. Vi ønsker å undersøke spørsmål av typen; får man
fordypningstiden man har krav på, og er det lagt opp til
undervisning for god faglig progresjon? For å få et godt
kunnskapsgrunnlag trenger vi din hjelp. Vi ønsker å ha
en representant fra hvert sykehus for å høre mer om
lokale forhold. Kontakt oss på mail eller på facebook
hvis du vil bidra.

Vi søker nye styremedlemmer! Som styremedlem kan
du påvirke utdannelsen vår, delta på styremøter og
kongresser, og stifte nye bekjentskap. Send oss en mail
eller kontakt oss på høstmøte. Vi har generalforsamling
på onsdagen og står på stand på torsdagen. Kom innom
for en hyggelig prat, konkurranse med flotte premier og
Lios merch!
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Styret
lios.styret@gmail.com

Foto: © shutterstock.com

Årlig arrangerer vi Lios’ pro-con symposium ved
Ortopedisk Høstmøte. I år er temaet håndleddbrudd
hos eldre og det blir som vanlig het debatt med stor
underholdningsverdi.

Under høstmøtet deler vi også ut den gjeve prisen; Lios’
hederpris. Kjenner du en overlege som fortjener heder
og ære for sin innsats når det kommer til utdanning?
Husk å sende inn nominasjoner!

Attune®
kneprotese-system

Attune® kneprotese-system er et moderne
system som sikrer full kompatibilitet og
overgang mellom primær- og revisjonsprotese
både med fast og mobil plattform.

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

Internasjonal fot og ankel kongress
2. til 4. juni 2022

Færøyene
I juni holdt Norsk Fot- og Ankelkirurgisk
Forening (NOFAF) 3-dagers internasjonal
kongress på Færøyene. Flere verdenskjente
fot- og ankelkirurger var invitert som
foredragsholdere. I tillegg var det flere
foredrag fra norske deltakere. Det var høye
forventninger til økt kunnskap og sosialt
samvær etter lang tid med koronapandemi.

Ingrid Kvello Stake, Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold

Da vi kom frem viste Færøyene seg fra sin beste side med skyfri himmel
og helt vindstille, noe som ifølge lokalbefolkningen er ”mot normalt”.
Med godt humør møtte vi opp på Nordens Hus i Torshavn hvor vi fikk en
varm velkomst av arrangementskomiteen; Jakup Midjord og Lars Kjetil
Aas. Deltakere fra imponerende 14 forskjellige nasjoner deltok, og det lå
til rette for internasjonal diskusjon og nye bekjentskaper.
Under: Imponerende 14 forskjellige nasjoner var representert
med deltakere på kongressen, hvor både deltakere og foredragsholdere
fikk oppleve Færøyene på sitt beste.
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Fag og rapporter

Stor faglig bredde
Kongressen ble innledet med foredrag om behandling
av bruskskader, med eminente forelesere som Lars
Engebretsen, James Calder, Niek van Dijk og Richard
D. Ferkel. Vi fikk et innblikk i deres foretrukne behandlinger av osteokondrale lesjoner i ankelleddet som ble
avsluttet med en interessant paneldiskusjon. Videre
fulgte foredrag om artroskopisk kirurgi, hvor både
Niek van Dijk, Richard D. Ferkel og James Calder kunne

dele sine erfaringer. Også David Redfern delte sine
erfaringer innen mini-invasiv kirurgi, mens Mark Easley
bidro til diskusjoner om både Lisfranc skader og calcaneus frakturer. Norske foredragsholdere kunne bidra
med oppdatering om behandling av ankelfrakturer,
herunder henvisninger til fremragende forskning som
foregår i det norske ortopedimiljøet. James Calder bidro
til oppdatert kunnskap om syndesmoseskader.
Ankelinstabilitet ble grundig gjennomgått med innlegg
av blant annet Roxa Ruiz, Beat Hintermann, James
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Inn i mellom ble det tid til å oppleve
bratte fjell og røff natur. Fra venstre:
Martin Gregersen, Ingrid Kvello
Stake (forfatteren), Marius
Molund og Wolfram Grün
– alle fra Kalnes.

Internasjonal fot og ankel kongress
2. til 4. juni 2022

Færøyene

Fortsatt ...

Calder og Richard D. Ferkel. Andre temaer som ble
gjennomgått var tendinopatier, diabetesfot, forfotsproblematikk og fotdeformiteter. Kurset ble avsluttet
med æresforedrag av Andreas Dietze og Kjetil Hvaal
som delte sine erfaringer og fortalte om sine bidrag til
utviklingen av dagens fot- og ankelkirurgiske miljø.
De ble også utnevnt til æresmedlemmer i NOFAF.

Røff natur og yrende liv
Et færøysk sagn forteller at de første menneskene som
bosatte seg på Færøyene var nordmenn som var på vei
til Island og som tok et stopp på Færøyene. De nordmennene som var sjøsyke ble igjen på Færøyene og
bosatte seg der. Færøyene består av totalt 18 øyer, og i
dag bor det ca. 50 000 mennesker og enda flere sauer
der. Et veinett med lange undersjøiske tunneler gjør det
nå mulig å komme seg rundt på flere av øyene.
Tross lange dager med foredrag var det tid til å oppleve
det fantastiske øysamfunnet, og noen av oss besøkte
små bygder innerst i vikene og opplevde bratte fjell og
røff natur. Selv om det var strålende sol kunne været
skifte raskt, og rundt neste sving kunne man bli møtt
av en vegg av tåke. I Torshavn fikk vi oppleve fantastisk lokal mat og drikke. Denne helgen ble det også
arrangert kulturnatt, og det var musikk i gatene og
yrende liv. Jakub Midjord kommer fra Færøyene, og alle
foredragsholderne var så heldige å bli invitert hjem til
52

han og familien hvor det ble serverte spennende mat.
Det var også flotte musikalske innslag, allsang og taler.
Etter endt konferanse hadde vi fått en bred oppdatering
innen fot- og ankelkirurgi, og vi hadde fått oppleve
Færøyene med den fantastiske naturen, den spennende
maten og de vennlige innbyggerne. Det var heller
ingen tvil om at de internasjonale foredragsholderne
koste seg. Vi gleder oss til å komme tilbake!
Tusen takk til Jakup Midjord og Lars Kjetil Aas for et
imponerende arrangement og et fantastisk vertskap!

www.eliquis.no

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

LIS kurset i barneortopedi

”Bykurs” i

STAVANGER

Foto: © I.M. Lundquist/Ødegaard reklame & design

LIS kurset i barneortopedisk kirurgi er ett av flere kurs
som leger i spesialisering må gjennom for å fullføre
spesialiteten i Ortopedisk kirurgi. Tidligere rullerte
kursene mellom OUS-Rikshospitalet, St. Olavs hospital
og Haukeland universitetssjukehus, og de barneortopediske seksjonene ved de tre ulike sykehusene
hadde ansvar for kurset hvert tredje år. Selv om en
gjerne hadde med en ”gjesteforeleser” fra ett av de
andre universitetssykehusene, var det ikke til å unngå
at kurset varierte en
del fra år til år.
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Stemningsbilder fra praktiske øvelser
med operasjon på plastknokler under
kurset (fra venstre): Klumpfotmodeller
for ponsettigipsing; praktisk kurs
– deltakere får prøve TEN på modell-1
og Christian Sætersdal demonstrerer
Ponsettigipsing av pes equinovarus.

Christian Sætersdal, Haukeland universitetssjukehus
I forbindelse med den overordnede omorganiseringen
av kursene for noen år tilbake, ble det barneortopediske
miljøet enig om å lage ett kurs, med en kurskomite,
der kurset ble lokalisert samme sted hvert år. Modellen
vår skulle med andre ord være veldig lik modellen til
de fleste andre LIS-kurs. Det ble satt ned en kurskomité
bestående av Gunn Hulleberg og Christian Øye fra
St. Olavs hospital, Ola Wiig og Anders Wensaas fra
OUS-Rikshospitalet og Jonas Fevang og Christian
Sætersdal fra Haukeland. Gunn Hulleberg har fungert
som leder av kurskomiteen, og hennes orden og
struktur har sørget for at både oppstart av det nye
kurset og gjennomføring har gått etter planen.
Komiteen besluttet å lokalisere kurset i Stavanger.
Vi mente det var nok kurs lokalisert til fjerne vinterdestinasjoner. I tillegg var det nok nærmest umulig å
flytte tidspunkt på kurset som årlig finner sted på
høsten, ca. 2 uker etter høstmøtet. Tidspunkt på
senhøsten bidrog til at vi mente det var best å ha et
”by-kurs”, og lokalisering i Stavanger gjør også reisen
relativt enkel for de aller fleste kursdeltakerne.

” Vi har praktiske øvelser med fleksible
nagler [-], øvelser med pinning [-] og
skrueosteosyntese [-]. I tillegg har vi
hatt praktisk øvelse med gipsing [-]
på fotmodeller ...”
Mest mulig praktisk
Kurskomiteen ønsket å lage et så praktisk kurs som
mulig, og ha fokus på barneortopediske problemstillinger som de fleste tar del i. Vi har derfor mer
fokus på bruddbehandling på dagens kurs, og vi har
klart å få introdusert praktiske øvelser med operasjon
på plastknokler. Vi har praktiske øvelser med fleksible
nagler på underarmsbrudd, øvelser med pinning av
suprakondylære humerusfrakturer, og skrueosteo-

syntese av ankelbrudd med bruddlinje gjennom vekstsonen. I tillegg har vi hatt praktisk øvelse med gipsing
av klumpfot på fotmodeller.

Gruppeundervisning med kasuistikk
Tema som nevro-ortopedi og syndromer blir erfaringsmessig oppfattet som tunge tema. Her har vi introdusert mer kasuistikkundervisning i grupper for å gjøre
disse sesjonene litt lettere. Både gruppeundervisningen
og de praktiske øvelsene har blitt godt mottatt av
kursdeltakerne.
Kursdeltakerne bor stort
sett på kurshotellet, og
tredje dag på kurset har
vi hatt felles kursmiddag,
med god deltakelse. På
samme måte som på de
andre ortopediske kursene
blir kursdeltakerne godt
kjent med hverandre og
med kurskomiteen, og
det er lett å ta opp faglige
spørsmål. I tillegg til kurskomiteen, har vi alltid hatt
med noen andre forelesere,
hvorav en fra Stavanger
universitetssjukehus.
Ortopedisk kirurgi er et
praktisk fag, og kurskomiteen er overbevist
om at kurset i barneortopedi ikke kan erstattes
av et nettkurs. Av denne
grunn valgte vi å avlyse kurset høsten-2020 under
pandemien. Høsten 2021 ble kurset arrangert på vanlig
måte igjen. Kursdeltakerne gir stort sett gode tilbakemeldinger ved evalueringen, og vi tror nok at dagens
ordning er bedre enn den gamle ordningen med rullerende
kurs. Det første kurset etter dagens modell ble holdt i
november 2018. Vi i kurskomiteen gleder oss til neste
LIS-kurs i barneortopedi i uke 45 i Stavanger.
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Delta-Cast® Soft
Delta-Cast® Conformable
Glassfiberfri polyestergips

På nasjonalt
sykehusanbud

Fordelene med
Delta-Cast
• 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

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

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

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

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

!

Ny versjon

VEILEDER

for utredning og behandling
av osteoporose hos menn og
kvinner > 50 år med brudd!

Faggruppe for osteoporose og benhelse
lanserer ny versjon av veileder for
utredning og behandling av osteoporose
hos menn og kvinner > 50 år med brudd!

Vi ønsker å gjøre det enkelt for ortopeder å starte behandling for osteoporose hos pasienter som har økt risiko for nye brudd. Veilederen ble publisert
første gang i 2015 og har gjennomgått flere revisjoner. Dette er 5. versjon
og revisjonen har denne gangen vært mer omfattende. Veilederen er revidert
i samarbeid med Norsk endokrinologisk forening i et forsøk på å harmonisere
osteoporosebehandlingen for bruddpasienter i Norge. Her presenteres
algoritmen og et utdrag av følgebrevet. Du finner hele veilederen på
www.lavenergibrudd.no.
Ane Djuv, Frede Frihagen, Jakob Vangen Nordbø og Lene B. Solberg på vegne av Faggruppe for osteoporose
og benhelse i Norsk ortopedisk forening

Bedre sekundær bruddprofylakse
til alle med brudd
Norge er på verdenstoppen i osteoporoserelaterte
brudd.1,2 Halvparten av alle kvinner og en av fire menn
vil få et brudd etter fylte 50 år3 og jo flere brudd gjennomgått, jo høyere er risikoen for nye brudd.4 Det finnes
veldokumentert og effektiv behandling for osteoporose
som inntil halverer risikoen for nye brudd.5,6 Dessverre er
det fremdeles altfor få som utredes og behandles for
osteoporose etter et brudd i Norge i dag.7 Vi ønsker å
bidra til bedre sekundærprofylakse og håper denne veilederen vil bli nyttig i en travel ortopedisk hverdag.
Veilederen tar utgangspunkt i oppdaterte europeiske
og amerikanske retningslinjer for sekundærforebygging
av osteoporoserelaterte brudd,8-10 og råd fra norske
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eksperter. Veilederen er ikke ment som en oversikt
over feltet osteoporose, men som et forhåpentligvis lett
tilgjengelig supplement til andre kilder. Veilederen er
likeledes heller ikke ment som en retningslinje i juridisk
forstand, men som hjelp i arbeidet med å forbedre
forebyggingen av nye brudd etter gjennomgått brudd
i Norge. Veilederen oppdateres jevnlig og nye versjoner
legges ut på www.lavenergibrudd.no og
www.ortopedi.no.

” Norge er på verdenstoppen i osteoporoserelaterte brudd.1,2 Halvparten
av alle kvinner og én av fire menn
vil få et brudd etter fylte 50 år ...”

Fag og rapporter

” Vi anbefaler at osteoporoseutredning
starter når pasienter over 50 år
kommer med et brudd til en ortopedisk
avdeling eller skadepoliklinikk ...”
Skadeenergi – betyr det noe?
Ved typiske osteoporosebrudd, slik som hoftebrudd, er
skadeenergi av liten betydning, og det er vist at eldre
med brudd med høyere skadeenergi også har osteoporose. Slik at man skal ikke utelukke alle pasienter
med høyere skadeenergi fra osteoporoseutredning.11,12

Fracture liaiszon service (FLS)
Vi anbefaler at osteoporoseutredning starter når pasienter over 50 år kommer med et brudd til en ortopedisk
avdeling eller skadepoliklinikk. Det kan gjøres enkelt
ved at man har dedikerte bruddkoordinatorer som
fanger opp pasientene og tilbyr utredning og eventuelt behandling for osteoporose – en såkalt ”Fracture
Liaison Service” (FLS). FLS har dokumentert effekt på å
forhindre nye brudd og bruddrelatert dødelighet.13-15

Utredning
Alle pasienter med brudd bør utredes med standard
blodprøver for å utelukke vanlige årsaker til sekundær
osteoporose. Man kan lage en ”lavenergibruddpakke”
som man tar av alle pasienter over 50 år med brudd
og som inneholder blodprøver ment å avdekke bl.a.
hyperparatyroidisme og hypertyreose. Merk at eldre og
syke kan ha lavt albuminnivå som årsak til lavt totalt
kalsium. Dette kan kontrolleres for ved å bruke albuminkorrigert kalsium eller (best) fritt ionisert kalsium.
Vanlige årsaker til hypokalsemi er nyresvikt og alvorlig
D-vitaminmangel. Det skal ikke startes bisfosfonat før
hypokalsemi er korrigert. Pasienter med lavt D-vitaminnivå skal ha D-vitamin- og kalsiumtilskudd, og man
bør tilstrebe D-vitamin nivå rundt 75-100 nmol/L for å
sikre optimal bruddtilheling.
Bentetthetsmåling ved hjelp av DXA kan være nyttig
både for å stille behandlingsindikasjon, for oppfølging
av behandlingseffekt og for å vurdere tidspunkt for
medikamentpause.

Ved typiske osteoporosebrudd, slik som hoftebrudd, er
skadeenergi av liten betydning, og det er vist at eldre med
brudd med høyere skadeenergi også har osteoporose.

Foto: © shutterstock.com

Dual Energy X-ray Absorbtiometry (DXA)

Vertebral fracture assessment (VFA)
I noen DXA maskiner kan man også gjøre VFA ved
hjelp av sidebilde av ryggsøylen. Dermed kan man se
om pasienten har kompresjonsbrudd i ryggen. Hvis
man ikke har tilgang til VFA kan man ta et ordinært
sidebilde av ryggsøylen til pasienten for å se etter
virvelsammenfall. Mer enn 20 % nedpressing av en
ryggvirvel (> 20 % høydetap av fremre, midtre, bakre
eller hele virvelen) kalles signifikant nedpressing og

klassifiseres som et kompresjonsbrudd i ryggen. Det er
nyttig å klassifisere ryggbruddene i grad av nedpressing
av virvelen for å si noe om alvorlighetsgrad. Jo større
nedpressing av ryggvirvelen, jo mer alvorlig brudd
og jo høyere risiko for nytt brudd. Bruddene graderes
etter Genant16 i grad av deformitet/høydetap
(SQ1 20-25 % høydetap, SQ2 25-40 % høydetap,
SQ3 > 40 % høydetap).
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Det er viktig at alle kompresjonsbrudd i ryggsøylen
beskrives også når de er tilfeldige funn på en
bildeundersøkelse, slik at behandlende lege kan
fange det opp og iverksette osteoporosebehandling
for pasienten.

Behandling

Pasienter med vertebrale kompresjonsbrudd (uavhengig
av om det gir symptomer eller ikke) har høy risiko for
nytt brudd17,18 og det anbefales bl.a. fra det internasjonale osteoporoseforbundet (IOF)19 at også disse
pasientene fanges opp systematisk. Det kan gjøres ved
at f.eks. radiologer beskriver funn av kompresjonsbrudd
og at disse beskrivelsene så fanges opp av bruddkoordinator som kontakter pasienten for tilbud om
utredning og /eller behandling.

Gruppe 1 Pasienter med hoftebrudd, vertebrale

Pasientene klassifiseres ut fra risiko for nytt brudd
og behandlingsanbefalingene baserer seg på denne
klassifiseringen.
kompresjonsbrudd (inkludert de som er tilfeldig
oppdaget) eller pasienter med > 2 tidligere brudd

Gruppe 2 Pasienter med brudd som ikke
omfattes av gruppe 1

Gruppe 3 Pasienter med nytt brudd under
pågående osteoporosebehandling

BEHANDLINGSVEILEDER for menn og kvinner > 50 år med brudd
Utarbeidet av Faggruppe for osteoporose og beinhelse, Norsk ortopedisk forening - versjon 5 - 2022

Alle pasienter skal tilbys
• Optimal bruddbehandling og rehabilitering, samt orienterende blodprøver med tanke på osteoporose
En ”Fracture Liaison Service” som tilbyr
• Utredning for benskjørhet ved hjelp av DXA* scan og/eller FRAX** score med påfølgende oppfølging
• Behandling for benskjørhet – livsstilsråd og anti-osteoporosemedikasjon som anført i veileder
• Fallforebygging med henvisning til fallpoliklinikk
• Ernæringsråd
Se følgebrevet til veilederen for utfyllende informasjon

Orienterende
blodprøver

Kreatinin med
eGFR

Betydning for valg av anti-osteoporosebehandling

D-vitamin
(=25OHD)

Lav: t ilskudd D-vitamin og kalsium 25OHD bør være
75-100 nmol/L for å sikre god bruddtilheling

Kalsium

Lav eller høy: henvise fastlege/spesialist
(endokrinolog/revmatolog)

TSH

Lav eller høy: h
 envise fastlege/spesialist
(endokrinolog/revmatolog)

*Hvis DXA ikke er tilgjengelig, eller er uhensiktsmessig for pasienten pga forflytningsvansker eller høy alder, bør man likevel starte behandling hos pasienter i gruppe 1. Avdelinger som
ikke har tilgang på DXA bruker FRAX uten BMD. **FRAX: www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=42
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Alle bruddpasienter skal tilbys livstilsrådgiving og anbefales tilskudd med Vitamin D og evt. kalsium

1

Hoftebrudd
Kompresjonsbrudd
i rygg***
To eller flere brudd
etter fylte 50 år

Ved hoftebrudd
Vit-D3 100.000IE x1

Bisfosfonat i.v.
Zoledronsyre 5 mg x1

Henviser til DXA*

eGFR >
35 ml/min

Bisfosfonat per os
Alendronat 70 mg x1/uke

Videre oppfølging hos
fastlege/osteoporosepoliklinikk

eGFR ≤
35 ml/min

Antistoff mot RANKL
Denosumab s.c. 60 mg 1/6. mnd.

Ortoped starter
behandling i sykehus
Med ett av følgende
medikamenter

< 65 år

2

3

DXA* /
FRAX**

Andre brudd

Brudd under pågående
osteoporosebehandling > 1 år

≥ 65 år

T-score ≤ -2.5 eller FRAX ≥ 20 %: Behandle som 1
T-score ≤ -3.5: V
 urdere anabol behandling/
kontakte osteoporosespesialist

T-score ≤ -1.5 eller FRAX ≥ 20 %: Behandle som 1
T-score ≤ -4.0: V
 urdere anabol behandling/
kontakte osteoporosespesialist

1. Vurdere compliance og bivirkninger, evt bytte medikament
2. Ved ≥
> 2 brudd kan anabol behandling gis på refusjon
3. Henvise osteoporosespesialist for utredning og behandling

*Hvis DXA ikke er tilgjengelig, eller er uhensiktsmessig for pasienten pga forflytningsvansker eller høy alder, bør man likevel starte behandling hos pasienter i gruppe 1. Avdelinger som ikke har
tilgang på DXA bruker FRAX uten BMD. **FRAX: www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=42. ***Anabol behandling førstevalg ved SQ3 brudd eller ≥3 kompresjonsbrudd i rygg, kan gis på refusjon

Alle bruddpasienter skal tilbys oppfølging for sin behandling

≤35 µg/L
=
ønsket respons
per os
1 Bisfosfonat
Alendronat 70 mg x1/uke

S-P1NP
årlig

S-P1NP
etter 1 år

Vurder endring eller optimalisering av behandling:
1. D
 årlig medikamentetterlevelse?
2. N
 yoppstått brudd?
3. Nyresvikt?
4. Ubehandlet sekundær osteoporose?

>35 µg/L
=
dårlig respons

≤35 µg/L
=
ønsket respons
i.v.
1 Bisfosfonat
Zoledronsyre 5 mg x1

Utsette årets dose
zoledronsyre,
måle P1NP årlig

S-P1NP
etter 1 år
>35 µg/L
=
dårlig respons

Antistoff mot RANKL
Denosumab s.c. 60 mg 1/6. mnd.

DXA etter 5 år:
T-score > -2.5 og lav bruddrisiko = pause
T-score ≤ -2.5 og høy bruddrisiko = kontinuere
inntil 10 år eller endre behandling

Gi årets dose
zoledronsyre
5 mg x1

DXA etter 3 år:
T-score > -2.5 og lav bruddrisiko = pause
T-score ≤ -2.5 og høy bruddrisiko = kontinuere
inntil 6 år

- Livslang behandling dersom administrert > 75 år
- Respons kan monitoreres med årlig P1NP ≤ 35 µg/L, eller DXA etter 3 år
- Ved seponering skal bisfosfonat gis 6 mnd. etter siste dose denosumab
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Tilskudd av kalsium og vitamin D
Pasienter som settes på medisin mot osteoporose
skal som hovedregel også ha tilskudd av kalsium og
D-vitamin, som regel 500mg kalsium/800IE D-vitamin
daglig med mindre de har et inntak av 3 eller flere
enheter meieriprodukter daglig, da er 800IE D-vitamin
tilstrekkelig.

Anabol behandling som førstevalg for noen
I følge nye refusjonsregler fra HELFO kan noen pasienter får anabol behandling direkte som førstevalg. Dette
gjelder pasienter med særlig alvorlig osteoporose og
brudd.
• 3 eller flere vertebrale kompresjonsbrudd
• Minst 1 alvorlig ryggbrudd (SQ3 brudd)
• BMD T-score < -4,0 for kvinner > 60 år og
T-score < -3,5 for kvinner < 60 år
• Ikke tolererer antiresorptiv behandling.
Dette omfatter både uakseptable bivirkninger
og kontraindikasjoner

Oppfølging
Generelt så anbefaler vi at behandling mot osteoporose etter et brudd startes i sykehus og følges opp
av fastlege, men pasientene kan også følges ved lokal
osteoporosepoliklinikk om det er tilgjengelig.

Behandlingvarighet
Anbefalt behandlingsvarighet er 3 år for zoledronsyre
(Aclasta) (ved årlige infusjoner) og 5 år for alendronat før man etter en ny DXA undersøkelse vurderer
medikamentpause ved lav risiko for nye brudd. Dersom
bruddrisiko fremdeles er høy (f.eks. T-score < -2.5,
mange tidligere brudd eller høy falltendens) bør behandlingen kontinueres i inntil 6 år for Aclasta og inntil
10 år for alendronat med kontroller hvert 2.-5. år.10
For de aller eldste pasientene kan det være nok med
én infusjon med zoledronsyre (Aclasta) og livslang
behandling med kalsium og D-vitamintilskudd.20

Denosumab
Denosumab (Prolia) bør ikke seponeres, men i utgangspunktet startes som en livslang behandling. Det skyldes
at osteoclastene kun er hemmet og vil ved seponering
øke aktiviteten slik at BMD relativt raskt synker tilbake
til utgangsverdi eller lavere. Seponering av denosumab
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har vist å gi økt risiko for ryggbrudd.21 Hvis man
ønsker å stoppe behandling med denosumab, bør det
erstattes med et bisfosfonat (zoledronsyre (Aclasta)
eller Alendronat) i minimum ett år og følges opp med
regelmessige DXA kontroller videre.

Oppfølging med benmarkører
N-terminalt propeptid av prokollagen type 1 (P1NP) er
en markør som avspeiler benomsetningen i skjelettet.
Det er også sett at P1NP korrelerer med bruddrisiko
hos pasienter som bruker anti-resorptiv behanding (som
alendronat og zoledronsyre). Det betyr at når P1NP
begynner å stige, avtar effekten av anti-resorptiva og
bruddrisikoen øker. Det er sett størst sammenheng for
vertebrale brudd.22 Ved effektiv behandling med antiresorptive medikamenter som bisfosfonater og denosumab skal P1NP være lav, under 35µg/L.23-26 P1NP
kan tas når som helst på døgnet på vanlig serumglass
og oppbevares i kjøleskap før den sendes til analyse.
P1NP kan tas hos fastlege eller på sykehus.
P1NP kan brukes både til å monitorere behandlingseffekt og viser denne før man ser økning i bentetthet målt ved DXA. Men vær oppmerksom på at for
pasienter som har hatt brudd kan man ikke forvente
normalisering i benmarkører før det har gått 1 år. Det
betyr at det neppe er nyttig å måle benmarkører hos
bruddpasienter før det har gått 1 år etter bruddet.
P1NP kan også brukes for å vurdere når man skal
avslutte behandlingspause fra bisfosfonater. Ved
verdier over 35µg/L gis en ny dose med zoledronsyre
eller man starter med alendronat igjen.
De senere årene har det blitt vanlig mange steder i
Norge å måle P1NP årlig ved behandling med zoledronsyre (Aclasta). Dersom P1NP er under 35µg/L kan
neste dose zoledronsyre utsettes og ny blodprøve med
P1NP tas etter 1 år. Ved verdier over 35µg/L gis en ny
dose med zoledronsyre (Aclasta). Det er dokumentert
at en dose zoledronsyre kan ha effekt i flere år27 og
således kan en slik praksis forsvares, selv om den ikke
er godt dokumentert i litteraturen.
Mange velger derfor å gi 3 doser med Aclasta over 3
år uten å måle P1NP. Dette må utfra rådende litteratur
anses å være like god behandling.

Fag og rapporter

” Generelt så anbefaler vi at behandling
mot osteoporose etter et brudd startes
i sykehus og følges opp av fastlege ...”

Brudd hos pasienter over 50 år er svært vanlig i Norge
og mange har nytte av bruddforebyggende behandling.
Vi anbefaler at alle pasienter over 50 år tilbys utredning
og eventuelt behanding for osteoporose. Anti-osteoporosemedikamenter har relativt få bivirkninger og er trygge
i bruk. Vi håper veilederen vil være til nytte i en travel
hverdag. Se også www.lavenergibrudd.no

Foto: © shutterstock.com
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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.
* 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.

Stipend, kurs & konferanser

Høstmøtet
26. - 28. oktober 2022, Oslo
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/
norsk-ortopedisk-forening/fag/hostmotet-2022/

THINGS
TO DO
2022/23

Først og fremst sees vi på årets
høstmøte! Mest sannsynlig blir du
inspirert og får mersmak. Da skal du
kanskje begynne å planlegge nye
kurs og konferanser. Det er flere gode
anledninger til å få både faglig og
sosialt påfyll i 2023. Hold også øye
med invitasjoner fra organisasjoner
og industri – webinarer er kommet
for å bli.

AAOS 2023 Annual Meeting
7. - 11. marts 2023, Las Vegas, Nevada
https://www.aaos.org/annual/

24th EFORT Annual Congress
24 - 25. mai 2023, Wien, Østerike
https://congress.efort.org

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

AO Trauma
Følg med på hjemmesiden!
Arrangerer både webinarer og kurs.
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Vancogenx fra Tecres
l

l

l

Høy og medium viskøs revisjonsement
fra Tecres.
Med vancomycin og gentamycin.
Kan blandes manuelt eller i vacuum
blandesystem.

E-post: svein.hegstad@enimed.no
Telefon: 90 94 03 69

Stipend, kurs & konferanser

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.

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.
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.

Skriv søknaden din etter følgende mal:
- Søkerens navn
- Fødselsdato
- Sykehus
- Avdeling
- E-post adresse
- Prosjektets tittel
- Prosjektbeskrivelse
- Budsjett
- Er annen finansiering søkt?

Foto: © shutterstock.com

Søknaden sendes til begge e-mail
adresser nedenfor:
thormod.donas@ortomedic.no
og
leder@ortopedi.no

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 påfølgende år, går stipendbeløpet tilbake til foreningen.

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 bedømmelseskomité. Komitéen blir utnevnt av styret i NOFAF.
Avgjørelse om tildeling gjøres under Ortopedisk Høstmøte.

STIPEND foredrag, forskning, reiser, videreutdanning mm.

Reisestipend og beste
høstmøteforedrag
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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.

Norsk ortopedpost • 3 - 2022

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

Stipend, kurs & konferanser

Norsk Artroskopiforenings pris til beste artroskopirelaterte 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

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-/SECECkongressen 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

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

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 hjemmeside 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.

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

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

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

Søknadsfrist 1. januar hvert år.
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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
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.

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 måneders 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
Vennligst benytt stipendmalen som ligger ute
på 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.

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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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

