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Årsberetning 2021-2022

Årsberetning Norsk ortopedisk forening (Nof)

2021-2022

Styret i Norsk ortopedisk forening
Trude Basso, St. Olavs hospital (leder)                                                                                                                  
Per-Henrik Randsborg, Akershus universitetssykehus (nestleder)                                                                
Hege Framnes, Haukeland universitetssjukehus (sekretær)                                                                          
Monica Sailer, Akershus universitetssykehus (kasserer)                                                                              
Mona Nysted, St. Olavs hospital (web-redaktør)  
Jørgen Andvig, Helse Møre og Romsdal, Molde (NOP-redaktør)  
Solveig Eithun, St. Olavs hospital (leder LIOS)                                                                                                        
Greger Lønne, Sykehuset Innlandet Tynset (avgått leder)                                                                                  
Ann Kristin Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge (vara)

Organer valgt av Nof

Kvalitetsutvalget

Lars Gunnar Johnsen, leder
Kaare Midtgaard, medlem 
Jonas Fevang, medlem
Kjartan Koi, medlem

Forskningsutvalget

Trude Basso (Leder, Nof)                                                                                                                                             
Jan Elvenes (Helse Nord)                                                                                                                                            
Lars Gunnar Johnsen (Helse Midt)                                                                                                                       
Øystein Gøthesen (Helse Vest)                                                                                                                             
Frede Frihagen (Helse Sør-Øst)

Stipendstyret – Charnley stipendet 

Kari Indrekvam
Hilde Apold

Stipendstyret – Smith & Nephew stipendet

Lars Engebretsen
Tina Strømdal Wik

Faglandsrådet – Legeforeningen

Per Henrik Randsborg
Margrethe Myhre (LIS-representant)

Landsstyremøtet – Legeforeningen

Trude Basso

Valgkomité

Greger Lønne (leder)
Cathrine Harstad Enoksen
Jon Olav Drogset

Styremedlem Norsk kirurgisk forening

Trude Basso

Styremedlem Nordisk Ortopedisk Forening

Trude Basso

Nasjonale delegater EFORT

Greger Lønne
Trude Basso

Representant UEMS (European Union of medical specialists)

Trude Basso

Andre verv med representasjon fra Nof

Rådet for muskel og skjeletthelse

Nina Jullum Kise (fratrådt)

Spesialitetskomiteen

Ragnhild Øydna Støen, OUS, HSØ, leder                                                                                                             
Øystein H. Berg, Sørlandet sykehus, HSØ, nestleder  
(trakk seg fra komiteen i mai)
Cecilie Basma, St. Olavs hospital, HM, representant                                                                                                           
Ole Kristian Opsahl, HV, representant                                                                                                                  
Steinar Engvik, St. Olavs hospital, HM, vararepresentant                                                                                                       
Esten Haanæs, UNN, HN, vararepresentant

Referansegruppe for Nasjonalt Register for Leddproteser og 
Nasjonalt hoftebruddregister:

Otto Schnell Husby, Helse Midt-Norge (leder)                                                                                               
Cato Kjærvik, Helse Nord                                                                                                                                    
Øystein Gøthesen, Helse Vest                                                                                                                                 
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst                                                                                                                                          
Jan-Erik Gjertsen, representant fra registeret                                                                                                       
Sigrun Marit Hansen, brukerrepresentant

Fagråd for Nasjonalt korsbåndregister

Jon Olav Drogset, styreleder
Lars Engebretsen
Ove Furnes
Jonas Fevang
Stig Heir
Mette Andersen
Jostein Bildøy, brukerrepresentant

Fagrådet for barnehofteregisteret  

Ola Wiig, styreleder
Ketil Holen, nestleder
Trude Gundersen, HUS daglig leder
Dag Rune Pedersen, sekretær
Hanne Rasmussen
Stefan Hunstock

Oversikt over medlemskap i foreningen per 02.09.22

Norsk ortopedisk forening har per i dag 1223 ordinære og 26  
assosierte medlemmer. En økning på 36 medlemmer. Av de ordinære 
medlemmene er 295 kvinner (24 %) og 928 menn. 743 er medlemmer 
av Norsk Overlegeforening, 416 er medlemmer av Yngre Legers  
forening og 33 er medlemmer av Praktiserende Spesialisters 
Landsforening. Det ble godkjent 52 nye spesialister hvorav 13 var 
overføring fra utlandet (01.09.21-31.08.22). 

Døde medlemmer siste år:
Pål Sverre Benum
Per Helland
Ole Dankert Lunde
Lorentz H. Rolfsen 

Årsberetning godkjent av styret i Norsk ortopedisk forening 17. september 2022
Leder Trude Basso
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Årsberetning 2021-2022

Styrets virksomhet i perioden

Reise og møtevirksomhet vinteren 21/22 var preget av pandemi-
restriksjoner. Styret har etterhvert fått god erfaring i å sjonglere 
digitale, fysiske og hybride møter og endre gjennomføring og dato på 
kort varsel. Styret betaler lisens til Legeforeningen på Microsoft 365 
som inkluderer dokumentarkiv og Teams. Dette verktøyet begynner å 
finne sin form og vil være til glede for kommende styrer. 

Det er gjennomført styremøter i januar (Teams), februar (Losby), april 
(Oslo Plaza), juni (Bergen), juni (Teams), august (Trondheim), oktober 
(uke 43 før høstmøtet, planlegges). I tillegg er det avholdt en rekke 
digitale møter i redaksjonskomiteen for Jubileumsfestskriftet og ad 
hoc møter for løpende avklaringer. Styret samhandler også gjennom 
messengergruppe og epost. 

Evaluering, planlegging og gjennomføring av Ortopedisk høstmøtet 
er styrets største oppgave gjennom styreåret. Ortopedisk høstmøte 
2021 ble gjennomført som hybrid møte med fysisk lokalisasjon på 
Radisson SAS Scandinavia i Oslo. Høstmøtet hadde 793 deltakere 
hvorav ca. 100 deltakere kun var påmeldt for digital deltakelse. Til 
sammenligning hadde høstmøtet i 2019 880 deltakere hvilket er 
rekord. Ved årsmøtet ble det bla gjennomført valg av nytt styre og 
Gunn Hulleberg og Jon-Olav Drogset ble utnevnt til æresmedlemmer. 

Gjennom pandemien har høstmøtet vært avholdt som rent digital 
konferanse (2020) og som hybrid konferanse (2021). Teknisk gjennom- 
føring av Ortopedisk høstmøte i 2020 ble gjennomført som en pilot 
av Legeforeningen, på Legenes hus, og med svært lave kostnader for 
Nof. Styret sto for praktisk gjennomføring i samarbeid med teknisk 
personal fra Legeforeningen og høstmøtet 2020 gikk med overskudd. 
Det var lenge usikkert om høstmøtet 2021 kunne gjennomføres fysisk, 
hvor mange som kunne være samlet osv. Styret planla for alle alterna-
tiver av restriksjoner og dette inkluderte mulighet til å gjennomføre et 
digitalt arrangement. Teknisk plattform ble valgt etter anbudsrunde. 
Teknisk plattform, men ikke minst teknikere tilstede i møterommene, 
utgjorde en så stor ekstrakostnad at møtet gikk med underskudd til 
tross for rekorddeltakelse. Styret hadde også planlagt å tilgjengelig-
gjøre opptak av sendingene på foreningens nettsider, men video-filene 
var av en slik størrelse at foreningen hverken har nødvendig teknisk 
utstyr eller lagringsplass/serverkapasitet til å gjennomføre dette. 

Ved innhenting av pristilbud for høstmøtet 2022 hadde prisene for 
plattform og teknikere steget ytterligere. Styret erkjenner at hybrid 
gjennomføring er et ønsket tilbud til kolleger som av ulike årsaker 
ikke kan delta fysisk, men etter en risiko- og kostnadsvurdering  
besluttet styret i juni-22 at høstmøtet i 2022 må gå som et rent 
fysisk møte på Radisson Blu Plaza. 

På grunn av at deler av overskuddet fra digitalt høstmøte 2020 ikke 
ble bokført før i 2021 ser det i regnskapet ut til at høstmøtet gikk 
med overskudd i 2021. Dette medfører ikke riktighet og høstmøtet 
2021 gikk med underskudd. Uansett, Nof er bokført med overskudd 
i både 2020 og 2021 og har en stabil økonomi. Kostnadsnivået 
ble holdt nede i første del av pandemien primært som følge av 
reiserestriksjoner. Nof er nå i en fase med normalisering av aktivitet 
samtidig som vi opplever en økning i driftskostnader på grunn av 
betydelig prisvekst. For å sikre økonomisk balanse i økonomisk 
urolige tider har Styret valgt en konservativ linje for aktivitet. Dette 
gjenspeiles bl.a. ved at årets høstmøte kun blir fysisk. Nof har sagt 
opp avtale med nåværende regnskapsfører og inngått ny avtale med 
regnskapsfører hos Legeforeningen som vil tre i kraft fra 2023. 

Styremedlemmer i Norsk ortopedisk forening har i tillegg til løpende 
oppgaver i eget styre vært delegater ved Legeforeningens Faglandsråd, 
Legeforeningens Landsstyremøte, EFORT (Europeisk føderasjon av 
nasjonale ortopediske foreninger) og Nordic Orthopaedic Federation 
(NOF). Styremedlemmer har deltatt i møter og seminarer i regi av  
Legeforeningen. Leder har vært fast medlem i Norsk kirurgisk forening.

Høringer

Foreningen har svart ut flere høringer som er oppfattet som relevant 
til vårt fag og virke. Høringer der Legeforeningen er mottaker er svart 
ut av Nof alene, mens eksterne høringer er svart ut i samarbeid med 
Norsk kirurgisk forening. 

Styrerepresentasjon

Norsk kirurgisk forening (NKF)

Leder har deltatt i digitale styremøter i Norsk kirurgisk forening (Nkf). 
Det pågår et arbeid for å tilpasse Legeforeningens lover til Nkf sin 
organisering etter ny spesialitetsstruktur. Det pågår også et arbeid 
for å lande en permanent finansieringsordning av paraplyorganisa-
sjonen Nkf. Underskuddet i Nkf fra 2020 ble til et overskudd i 2021 
og ekstraordinær medlemsavgift som ble fastsatt på årsmøtet i 2020 
pålydende 120 NOK ble terminert. Planlegging og gjennomføring av 
Kirurgisk høstmøte er et sentralt arbeidsområde for styret i Nkf. Nof 
har en passiv rolle her.

Nordisk Ortopedisk Forening (NOF)

Etter to års utsettelser skulle Nordic Orthopaedic Foundation (NOF) 
avholde kongress og generalforsamlinger for Acta Orthopaedica og 
NOF i Vilnius i mai 22. Styret i Nof planla for bred deltakelse, men 
arrangementet ble utsatt av sikkerhetsmessige hensyn som følge 
av invasjonen av Ukraina. Ved gjennomføring av møtene i Vilnius 
september 22 stilte leder og nestleder. Heikki Kröger fra Finland ble 
valgt til ny President i NOF. Søren Overgaard ble valgt til ny redaktør 
for Acta Orthopaedica. Anders Walløe som var generalsekretær i NOF 
fra 1990 til 1998 ble utnevnt til æresmedlem. Styret gratulerer så mye!

European Federation of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)

Leder har deltatt i digitale møter i European Federation of Orthopaedics 
and Traumatology (EFORT) i november 21 og april 22. Fokus har 
vært erfaringsutvekslinger fra pandemien og krigen i Ukraina. Leder 
og avgått leder deltok ved EFORT sin generalforsamling inklusive 
formøter ved EFORT-kongressen i Lisboa i juni 22. Greger Lønne 
er av Styret oppnevnt som medlem i Scientific Board i EFORT. Lars 
Engebretsen (Oslo) holdt Erwin Morscher Honorary Lecture og Linda 
Chokotho (Malawi/Bergen) holdt Michael Freeman Honorary Lecture 
ved EFORT-kongressen. Dette er en stor æresbevisning og Styret 
gratulerer så mye!.

Legeforeningen

Nestleder og LIOS-representant var delegater ved Faglandsrådet på 
Soria Moria i mars 22. Leder var en av fire fagdelegater fra kirurgiske 
fag ved Legeforeningens landsstyremøte i juni 22. Ved dette møtet 
ble Kompetanseområdet for traumekirurgi vedtatt opprettet. Dette 
arbeidet har pågått i 10 år og ortopedisk traumekirurgi inngår ikke i 
denne definisjonen av traumekirurgi. Leder har deltatt ved digital le-
dersamling i Legeforeningen. Kasserer har deltatt i evalueringsmøte 
av fagaksen og fagstyret i Legeforeningen.

Ortopedisk Høstmøte 2021

To uker før høstmøtet ble kongresshotell flyttet fra Radisson Alna til 
Radisson Scandinavia på Holbergs plass ettersom Alna måtte være 
karantenehotell. Selv om dette medførte betydelig ekstraarbeid var 
Nof glade for å være tilbake i sentrum av Oslo. 

Høstmøtet ble arranger som et hybrid møte med digital plattform 
levert fra Tappin. Høstmøtet startet på onsdag med Nof symposiet: 
”Biological treatment in orthopaedics: Science or science fiction?”. 
Ansvarlig for symposiet var Norsk fot- og ankelkirurgisk forening. 
Instructional lecture: ”Et langt liv med skulderskopi” ble holdt av  
Cecilie Piene Schrøder. LIOS-symposium (Pro/Con-Symposium) hadde 
temaet ”Fiksering av bakre malleol”. De duellerende var Benedikte 
Wendt Ræder og Kristian Pilskog. I tillegg ble det holdt 11 fagsymposier 
og 136 frie foredrag. Ivar Austevoll vant beste frie foredrag. Tre dagers 
deltakelse ga 12 tellende kurstimer fra Legeforeningen. 

Høstmøte er svært sentralt for Nof både faglig og økonomisk. Store 
deler av styrets arbeid gjennom året gjennom er rettet mot høstmøte 
i uke 43. Høstmøtet 2021 er bokført med overskudd, mens det reelt 
forelå et underskudd. Årsaken er at deler av overskuddet fra 2020 
ikke ble bokført før i 2021.
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Utdeling av stipend 2021

Nof stipend  
Suki Liynarachi, St. Olavs hospital, for studien:                                                                                                  
”Er det sammenheng mellom  gastrocnemius stramhet og fotsmerter 
hos friske barn og hva er effekten av innleggsåler?”

Nof LIS stipend  
Maren Gundersen for studien:                                                                                                                
”Avrivningsbrudd av korsbåndfestet hos barn – Hvordan går  
det egentlig?”

Smith og Nephew stipend 
Øystein Skåden, Haugesund Sanitetsforenings revmatisme sykehus 
for studien ”Journey II BCS kneprotese, konvensjonell operasjons- 
teknikk versus robotisert computer navigasjon”.

Charnley stipendet  
Det var dessverre ingen søkere.
 

Årsrapport fra faggrupper:

Faggruppe for osteoporose og benhelse
Leder Lene B. Solberg, 22. august 2022

Generelt

Arrangementer i faggruppens regi eller med foredragsholdere/
deltakere på vegne av faggruppen

Ortopedisk høstmøte ble igjen arrangert fysisk og faggruppen hadde 
et vellykket symposium om ankelbrudd hos eldre. Alle foredrags-
holderne hadde lærerike og vitenskapelig funderte foredrag til tross 
for at litteraturen på området er noe sparsom. Stor takk til Annette 
Wikerøy, Marius Molund, Ane Djuv og Frede Frihagen.

Flere av styrets medlemmer var foredragsholdere under FFN Norges 
vårmøte i mai 2022 som hadde oppunder 200 deltakere.

Fra Faggruppen

Nyhetsbrev sendes ut med (u)jevne mellomrom, ca. x2 per år. 

Behandlingsveileder for sekundærforebygging av brudd hos de over 
50 år ble utarbeidet i 2014 og gjennomgikk en mindre revisjon i 2019. I 
2021 og 2022 har vi derfor hatt en grundig gjennomgang av veilederen 
og oppdatert denne med ny kunnskap. Nytt er også at veilederen er 
utarbeidet i samarbeid med norsk endokrinologisk forening. I tillegg 
har norsk revmatologisk forening harmonisert sine retningslinjer  
med vår veileder når det gjelder sekundær bruddforebygging. En  
komité bestående av Lene B. Solberg, Jakob Nordbø, Ane Djuv og 
Frede Frihagen har arbeidet med revisjonen. Komiteen har hatt flere 
digitale møter og veilederen ble presentert i ny drakt i mai 2022 på  
FFN Norges vårmøte. Den vil også bli presentert på høstmøtet  
(se www.lavenergibrudd.no).

Politisk/fagpolitisk

Det jobbes i flere kanaler opp mot politikere og departement/direktorat 
for å sette osteoporose og sekundær bruddforebygging på dagsorden. 
Det har ikke vært noen konkrete gjennombrudd siste året. 

Styret har bestått av: 

Styret har bestått av: 
Leder: Lene B. Solberg (på valg 2022)  
l.b.solberg@gmail.com
Nestleder: Jan-Erik Gjertsen (på valg 2023)  
jan-erik.gjertsen@helse-bergen.no
Sekretær: Ane Djuv (på valg 2023)  
ane.djuv@sus.no
Styremedlem: Jens Stutzer (på valg 2023)  
Jens.Stutzer@helse-mr.no
Styremedlem: Ellen Langslet (på valg 2022)  
EllenTvera.Langslet@vestreviken.no

Valgkomité 

Frede Frihagen (på valg 2022) ffrihagen@gmail.com
Wender Figved (på valg 2022) wender@mac.com

Valgte ressurspersoner: 

Lars Hübschle, lars.michael.hubschle@vestreviken.no  
Jakob Vangen Nordbø, jakob.nordbo@gmail.com  
Geir Hjorthaug (stipendkomité), geir.hjorthaug@me.com og  
Trude Basso, trudebasso@gmail.com

Medlemmer

Det er ca. 350 medlemmer i faggruppen i form av adresseliste med 
interesserte. Det er flest ortopeder, men også andre leger, sykepleiere 
og fysioterapeuter og andre involvert i osteoporose og eldre med 
brudd. Det er ikke innkrevd kontingent. Medlemsmassen er stadig 
økende. 
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Styremøter

Som tidligere år er arbeidsformen løpende e-postutveksling mellom 
styremedlemmer, valgkomité og ressurspersoner. Det har ikke vært 
avholdt styremøter, men komiteen som har revidert veilederen har 
hatt digitale møter. 

Økonomi

Inntekter siste året er fra Nof sentralt for fagsymposiet på høstmøtet. 
Utgifter: Det er delt ut 2 stk. reisestipend til FFN Global Congress i 
Melbourne Australia på tilsammen 30.000,- NOK. Saldoen er positiv.

Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi
Leder Lars G. Johnsen, 31. august 2022

Styrets sammensetning:

Steinar Havik , sekretær                                                                                                               
Cathrine Enoksen, styremedlem                                                                                                                 
Terje Meling, styremedlem                                                                                                                  
Erik Sundqvist, nestleder                                                                                                                     
Lars G. Johnsen, leder

Faggruppen hadde som mål å arrangere et symposium med tema 
humerusfrakturer ved Sola strand hotell 9. og 10. juni. Mye arbeid 
ble lagt ned i planleggingen. Dessverre ble det for få påmeldte til at 
en fant det økonomisk forsvarlig å gjennomføre seminaret. Ny dato 
er under planlegging.

Norsk Fot- og Ankelkirurgiske Forening
Leder Elisabeth Ellingsen Husebye, 2. september 2022

Generalforsamling 2021 ble holdt i forbindelse med Høstmøtet 
onsdag 21. oktober 2021. 

Ingen styremedlemmer stod for valg i 2021. 

NOFAF-styret i 2021/2022:

Leder: Elisabeth Ellingsen Husebye                                                                                                            
Kasserer: Marius Molund                                                                                                                    
Styremedlem, Web-ansvarlig: Cecilie Lunden Gundersen                                                              
Styremedlem, Web-ansvarlig: Morten Eikrem 

Regnskapet ble forelagt og godkjent. 

I 2022 står ett av styremedlemmene for valg; Elisabeth Ellingsen 
Husebye for valg. 

I 2023 står tre av styremedlemmene for valg, Marius Molund, Cecilie 
Lunden Gundersen og Morten Eikrem. 

Det har vært styremøte på messenger videochat 7/1-2022 og  
12/1-2022, og møter vedrørende Kongress på Færøyene 12/1-22 og 
1/4-22. Medlemmene i styret har i tillegg vært i jevnlig kontakt.  
Hovedvekten av aktiviteten i styret går nå som tidligere til organisering/ 
oppdatering av kurs og møter.

Styret har utvidet antall web-ansvarlig for NOFAF, både hjemme- 
siden (legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-ortopedisk-
forening/faggrupper/norsk-fot-og-ankelkirurgisk-forening/) og fb,  
til å inkludere Cecile og Morten.

Medlemstallet i foreningen har vært jevnt økende gjennom årene og 
er nå 93, hvorav 59 også er EFAS-medlemmer.  

Økonomien er god, nøyaktig regnskap fremlegges på GF.

Aktiviteter 

På Høstmøtet 2021 var NOFAF ansvarlig for NOF-Symposiet. Tittel: 
”Biological treatment in orthopaedics: Science or science fiction”.  
Ingrid Kvello Stake og Marius Molund var møteledere og ansvarlig for 
programmet. Foredragsholdere var Ingrid K. Stake, Guri Ekås, Gilbert 

Moatshe, Lars Engebretsen og Johnny Huard fra Steadman Philippon 
Research Institute, Vail, Colorado. Grunnet innreiseproblemer for 
Huard deltok han ikke fysisk på møtet og hadde spilt inn foredragene 
som ble vist på storskjerm. Symposiet var godt besøkt og anvendelse 
av ortobiologi, indikasjon, forskningsreslutater samt tanker rundt 
fremtiden ble presentert.  Marius Molund deltok som foredragsholder 
i osteoporosesymposiet, Ankelbrudd hos eldre. Vi hadde to sesjoner 
med frie foredrag fot-ankel med til sammen 16 presentasjoner. Styret 
i NOFAF besluttet i 2021 å innføre kåring og premiering av beste frie 
foredrag fot-ankel. Martin Greger Gregersen, Kalnes, fikk prisen for 
beste frie foredrag fot-ankel for presentasjon av studien: ”Weight-
bearing radiographs reliably predict normal ankle congruence in 
Weber B/SER2 and 4a fractures”. Dette ble premiert med dekning for 
kongressavgift ”International Foot & Ankel Faroe Islands 2022,” fly 
tur/retur Færøyene og hotell i Torshavn. 

LIOS sin hederspris gikk i 2021 til Marius Molund.

Anbefalt kurs i fot- og ankelkirurgi og amputasjoner i under- 
ekstremiteter i 2021 uke 36, ble avhold som planlagt. Fot-ankel-
amputasjon u.ex-kurset gjennomgikk i 2014 en større revisjon og 
ansvaret for kurset er overdratt fra Legeforeningen til Regionalt 
Utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Sør-Øst, OUS HF. 
Kurset er i stadig utvikling. Ny revisjon i 2021 med utvidelse fra 3 til 
4 dager og mer disseksjon. Kursleder er Elisabeth Ellingsen Husebye. 
Foreningsmedlemmer deltar som forelesere/instruktører på flg. 
anbefalte utdanningskurs i ortopedi: Vossakurset, Oppdalkurset  
(med ekstrakurs i november 2021) og Skopikurset på Hafjell. Grunnet  
duplisering av tema, er det besluttet i fellesskap med leder av skopi- 
kurset at fot-ankel-skopi-tema ikke skal inkluderes i skopikurset, 
men beholdes på fot-ankelkurset i Tønsberg fra 2023. Forenings-
medlemmer har også forelest/presentert på ESSKA (Paris), International 
Congress Faroe Islands, AOSSM (Colorado Springs).

Det ble ikke avholdt skopi-fot-ankel-kurs, eller advanced fot-ankel-
kurs på Sykehuset Østfold, Kalnes, i 2022. Vi får håpe at disse 
kursene i fremtiden igjen vil bli avholdt. 

Vi hadde intet Vårmøtet på Lillestrøm 2022, da det i stedet ble av-
holdt internasjonal kongress på Færøyene, støttet av NOFAF.  Planen 
for vårkurset videre er at planlagt program (opprinnelig fra 2020, 
men corona-utsatt) settes opp igjen våren 2023 på Lillestrøm (v/ 
Kjersti S. Paulsen, M. Nsubuga, A. Dietze), tittel: ”Fotdeformiteter hos 
barn-hva den vanlige ortoped bør vite”. Lokaler er reservert på Thon 
Arena Lillestrøm 5/5 2023.

Internasjonal kongress ble avholdt på Færøyene 2.- 4. juni (v/Jakup 
Midjord, Lars Kjetil Aas, støttet av NOFAF) og ble en stor opplevelse. 
Fantastisk program, internasjonale kjente navn som foredragsholdere 
og kongressdeltagere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøyene,  
Tyskland, Færøyene, Andorra og Israel. Strålende vær, virkelig en 
opplevelse. Dessverre litt for få påmeldte og av den grunn gikk 
kongressen med noe underskudd. Budsjett blir presentert v/Midjord 
på GF under høstmøtet.

Norsk barneortopedisk forening
Leder Christian Sætersdal, 25. august 2022

Styrets sammensetning: 

Christian Sætersdal HUS, leder                                                                                                                                 
Suki Liyanarachi, St. Olavs hospital, nestleder
Andreas Knaus, OUS-Rikshospitalet, sekretær/kasserer 
Dag Rune Pedersen, SUS, varamedlem                                                                                                    
Thomas Natvik, HUS, revisor

Foreningen har ca. 20 betalende medlemmer, men langt flere på mail- 
listen. Økonomien vil bli gjennomgått ved årsmøtet på høstmøtet, 
generelt er økonomien god. Det har blitt avholdt ca. 5 styremøter  
i perioden mellom Høstmøtene 2021 og 2022, alle på teams e.l.  
Vi bruker både mailliste og facebook på å få informasjon ut til  
medlemmene.
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Høstmøtet 2021 var et vellykket møte for Nbof. Både frie foredrag  
og symposium var godt besøkt. Det var 18 frie foredrag til barne-
sesjonene under høstmøtet i 2021, en gledelig oppgang fra 2020. 
Ordning med pris til beste frie foredrag har blitt kontinuert. Beste  
frie foredrag premieres med kr 5000,-. Tema for symposium i 2021 
var ”Fysen: Fra basal biologi til avansert kirurgisk intervensjon”.  
I programkomiteen for symposiet satt Stefan Huhnstock, Dag Rune 
Pedersen, Armend Fejzulai og Suki Liyanarachi.

Det årlige LIS-kurs i barneortopedi ble gjennomført høsten-21 etter 
at kurset i 2020 ble avlyst pga. Corona-pandemien. Planlegging av 
årets kurs er godt i gang og Gunn Hulleberg er fremdeles kursleder. 
Kurset vil bli avholdt i november i Stavanger.

Årsmøtet-2021 ble avholdt under høstmøtet. Styret velges for to år 
av gangen, og det var ikke valg i 2021. Alle er på valg i år.

Alle som er interessert i barneortopedi oppfordres til å være medlem 
i Nbof og delta på både symposiet og frie foredrag-sesjonene ved 
Høstmøtet 2022. Tema for årets symposium er albuenære barnefrakturer.

Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi 
NFSA
Leder Berte Bøe, 25. august 2022

Leder: Berte Bøe
Nestleder/webansvarlig: Kjersti Kaul Jenssen
Kasserer: Stefan Moosmayer
Sekretær: Marek Zegzdryn
Styremedlem: Jesper Blomquist 

Foreningen har 61 registrerte medlemmer. Flere av disse er aktive på 
nasjonale og internasjonale møter. 

Foreningen arrangerte symposium ved Høstmøtet 2021: “Management 
of elbow trauma based on a pathomechanical view”.

Vi inviterte to svenske foredragsholdere som har lang erfaring med  
albueskader, Lars Adolfsson og Hanna Bjørnsson Hallgren fra Linköping. 

Symposiet belyste alt fra frakturer og instabilitet til proteser og tilstivning. 
Indikasjoner, operasjonsmetoder og resultater av behandling ble belyst. 

Som tidligere hadde foreningen ansvaret for sesjonen med frie fore-
drag i kategori skulder og albue. Foreningens stipendvinner for beste 
foredrag ved høstmøtet 2021 ble Tom Clement Ludvigsen. Tittelen 
på foredraget var: Fra åpen til artroskopisk latarjet. En evaluering av 
lærekurven ved de første 103 inngrepene. Abstractet er også sendt til 
SECEC 2022 for å representere Norge i ”Best National Paper Prize”.

Vintermøtet 2022 ble arrangert for 13. gang sammen med Norsk 
Artroskopiforening. Johannes Barth var invitert foreleser. Han er en 
allsidig skulderkirurg og satte også stor pris på å kunne benytte seg 
av skifasilitetene rundt Gudbrandsgaard. Temaer som ble dekket 
var instabilitet og rotatorcuffskader. Jan Arild Klungsøyr ble invitert 
for å snakke om slyngeteknikken som er utviklet i Ålesund. Mats 
Ranebo snakket om sin randomiserte studie om rotatorcuffrupturer, 
men måtte gjøre dette virtuelt på grunn av covid. Symposiet ble godt 
mottatt. 

Hvert 3. år arrangeres et nordisk møte i skulder og albuekirurgi. I 2022 
sto Norge for tur og styret tok på seg denne oppgaven. Vi har derfor 
hatt styremøter hver måned det siste året. Alle i styret har jobbet 
iherdig for at vi skulle kunne gjennomføre dette. Møtet ble avholdt i 
Oslo 2.-3. Juni. Vi arrangerte møtet i samarbeid med legeforeningen 
for å kunne søke om underskuddsgaranti. Møtet ble godkjent med 12 
tellende timer for leger i spesialisering og etterutdanning.

Etter en litt spennende vår fikk vi nesten fulle hus med 120 deltagere.  
Styret var svært lettet over påmeldingen da dette selvfølgelig påvirker 
økonomien og gjorde at vi kunne gjennomføre møtet på en god måte  
i Legenes hus. Vi hadde 16 norske og 13 internasjonale foredrags- 
holdere. De fleste utenlandske fra Norden, men også 3 fra Hellas. 

Vi inviterte de nordiske foreningenes styremedlemmer til middag 
onsdag kveld på Stadtholdergården. Torsdag var programmet ute- 

lukkende om skulder. Kursmiddag ble arrangert på Salt, et uformelt 
sted med Tapas og dans til underholdning. Fredag startet med albu-
eprogram komponert av Kaare Midtgaard og Endre Søreide før  
vi rundet av med nye foredrag om skulder. 

Ved vintermøtet 2023 planlegger foreningen et symposium med 
Klaus Bak fra Danmark som invitert foredragsholder. Nærmere  
informasjon publiseres på artroskopi.no.

Ved årets høstmøte, skal vi arrangere symposium om skulderproteser. 
Det er invitert 3 forelesere. Vi har også i år ansvar for sesjonen med 
frie foredrag innen skulder og albue på høstmøtet. 

Foreningen bestreber seg på å holde utgiftene til styremøter så lave 
som mulig og har siden høstmøtet 2021 samlet styret utelukkende 
på digitale plattformer og på Vintermøtet. 

Vi vil også i år dele ut pris for beste foredrag på Høstmøtet. 

Informasjon om medlemskontingent og betaling finnes på foreningens  
Facebook side. 

Webansvarlig poster regelmessig relevante innlegg og deler innlegg 
fra ESSKAs skuldergruppe ESA.

Norsk Artroskopiforening
Leder Mette Andersen, 21. august 2022

Styrets sammensetning

Leder: Mette Andersen 
Nestleder: Eivind Inderhaug                                                                                                                     
Kasserer: Sverre Løken                                                                                                                                     
Sekretær: Cathrine Aga                                                                                                                              
Styremedlem: Christian Owesen 
Valgkomité: Randi Hole og Sigbjørn Dimmen
Stipendkomité: Stig Heir og Håvard Visnes

Norsk Artroskopiforening har 30-års jubileum i 2022. Foreningen 
har 152 registrerte medlemmer og 6 æresmedlemmer. Mange av 
foreningens medlemmer er aktive på nasjonale og internasjonale 
møter, og flere av foreningens medlemmer presenterte abstrakt ved 
ESSKA kongressen som ble avholdt i Paris i mai 2022. Berte Bøe 
vant prisen i kategorien Best Poster Award, Shoulder. Det var også 
flere av medlemmene som holdt presentasjoner under symposier 
og Instructional Course Lectures. Det blir i løpet av 2022 holdt til 
sammen 3 ordinære styremøter og 1-2 digitale møter. Utover dette 
foregår planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid via 
e-post og telefon.

Under Høstmøtet 2021 arrangerte foreningen et symposium med 
tittel ”Patellar instability: Diagnostic considerations and decision 
making in surgical treatment” med Cathrine Aga og Eivind Inderhaug 
som møteledere. NAF hadde invitert Petri Sillanpää fra Tampere (FI) 
som gjesteforeleser. Fakultetet for øvrig besto av Christian Øye,  
Per Arne Waaler, Trine Hysing-Dahl, Asle Kjellsen og Truls Straume-
Nesheim. Det var godt oppmøte og gode tilbakemeldinger på  
symposiet. Videre var vi ansvarlig for to sesjoner med totalt 18 frie 
foredrag innen artroskopisk kirurgi. 

Norsk Artroskopiforenings stipend 2021 for beste artroskopirelaterte 
foredrag ble tildelt Ann Kristin Hansen og medforfattere for studien 
”ACI vs AMIC – 5-års resultater”. Stipendet var som tidligere på 
kr. 10 000,-. Det var 3 foredrag som var nominerte til prisen.

Artroskopisk vintermøte 2022 representerte et etterlengtet gjensyn 
med Gudbrandsgaard Hotell og Kvitfjell. Det var over 50 deltagere. 
Fredagen startet med en sesjon om idrettsskader ledet av Sverre 
Løken. Berte Bøe snakket om AC-ledds luksasjoner og Asle Kjellsen 
om MCL-skader hos idrettsutøvere. Begge foredrag stimulerte til en 
diskusjon rundt hvordan idrettsutøvere på høyt nivå kan skille seg  
fra vanlige pasienter og hva vi bør vektlegge i behandlingsvalg hos 
disse pasientene. Sigbjørn Dimmen fulgte opp med et foredrag om 
intraartikulære hofteleddslidelser hos idrettsutøvere. Så fikk vi en 
oppdatering om diagnostikk og behandling av meniskokapsulære 
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skader ved Eivind Inderhaug. I anledning NAF sitt 30-års jubileum 
rundet Eirik Solheim av ettermiddagen med et foredrag om Artro- 
skopiens historie. Jubileet ble videre feiret med sprudlende drikke  
og flott kake til alle deltagerne. Lørdag morgen startet med flott 
soloppgang og en rikholdig sesjon om fremre korsbåndsskader. De to  
internasjonale gjestene – Anders Stålman og Johannes Barth bidro 
med flere inspirerende foredrag. Stålman presenterte data fra Artro- 
klinikken i Stockholm gjennom foredragene ”Timing of ACL surgery” 
og ”Why do ACL reconstructions fail?”. Asle Kjellsen og Torbjørn 
Strand bidro på en flott måte med ”ACL repair – past to present” til 
debatten rundt hvilken rolle reparasjon av korsbåndet skal ha i frem-
tiden. Før lunsjpausen ledet Mette Andersen oss gjennom en seanse 
om lateral ankelinstabilitet. Med illustrative foredrag og diskusjoner 
ved henne selv – og Are Stødle – fikk vi en oppdatering på behandling 
av en stor og viktig pasientgruppe. I Skulder- og albueforeningens 
sesjon delte Johannes Barth fra sin rikholdige skulderpraksis i Grenoble 
med innlegg om ”open versus arthroscopic latarjet”, ”posterior in- 
stability” og ”massive rotator-cuff tears”. Jan Arild Klungsøyr fortalte 
også om arbeider i Ålesund med en ny metode for skulderstabilisering 
– og deres erfaringer med biomekaniske studier. Til sist var Mats 
Ranebo fra Sverige med via videolink for å presentere resultater 
fra sin studie hvor de har sammenlignet operativ behandling med 
fysioterapi for akutte rotatorcuffskader. Søndag formiddag fikk vi en 
sesjon med litt ”blandet drops” hvor korsbåndsregisteret presenterte 
nyheter og resultater fra de siste år. I tillegg fortalte Axel Petterson 
og Rune Jacobsen om henholdsvis ”The bucket-handle meniscus 
study” og COperativ versus non-operativ behandling ved fremre kors-
båndskader” – to aktuelle studier i det norske miljøet. Vi fikk også 
høre om Geir Hjorthaug sin doktorgrad hvor han har gjort eksperi-
mentelle studier med sene til ben tilheling hos rotter.

Artroskopiforeningens generalforsamling ble avholdt 05.02.22.  
Årsberetningen ble gjennomgått og regnskapet godkjent. Bjørn  
Gunnar Kristiansen gikk ut av styret, og Christian Owesen ble valgt 
inn som styremedlem. Cathrine Aga var på valg og fortsetter 2 nye 
år. Eivind Inderhaug tar over som nestleder og de øvrige beholder 
sine posisjoner. Det ble delt ut 3 stipender. Stipendkomiteen har 
bestått av Stig Heir og Håvard Visnes. Vinneren av ”Smith and Nephew 
Artroskopistipendium” 2022 ble Axel Petterson for studien ”Save 
the meniscus – The bucket handle study”. Videre ble vinneren av 
”Arthrex Artroskopipris – Beste Publikasjon” 2022, Line Lindanger, 
for studien ”Effect of Early Residual Laxity After Anterior Cruciate 
Ligament Reconstruction on Long-term Laxity, Graft Failure, Return to 
Sports, and Subjective Outcome at 25 Years”. ”Mitek Stipendium” (for 
reise og hospitering) 2022 ble tildelt Guri Ranum Ekås for hospitering 
hos dr Kocher på Boston Childrens Hospital. Til sist ble det av LIS 
tilstede på Vintermøtet trukket ut ”Artroskopiforeningens LIS-pris” til 
Caroline Kooy Tveiten. Prisen gis som reisestøtte til en internasjonal 
kongress relatert til artroskopi i 2022, og Caroline benyttet denne til 
å delta på ESSKA kongressen.i Paris.

Ved årets utgave av høstmøtet (2022) arrangerer foreningen et  
symposium med tittel ”Treatment of focal cartilage injuries of the 
knee” med Eivind Inderhaug og Christian Owesen som møteledere. 
Videre er vi som tidligere ansvarlig for sesjon(er) med frie foredrag 
innen artroskopisk kirurgi. 

Norsk Artroskopiforening er Affiliated Society av ESSKA. Som et 
resultat av dette inviteres foreningen til å bidra med innlegg i 
ESSKA-Affiliated Societies scientific symposia under kongressene 
som arrangeres hvert 2. år. I 2022 var Christian Owesen nominert 
som foreleser ved symposiet med tema PCL skader. Foreningen får 
også nominere abstract til deltagelse i National Society’s best paper 
award. Naf nominerte i år vinneren av beste artroskopirelaterte 
abstract under høstmøtet, Ann Kristin Hansen (ACI vs AMIC – 5-års 
resultater), og hun fikk presentere dette som e-poster. NAF fikk 
oppmerksomhet i ESSKA newsletter november 2021 hvor det under 
Affiliated Societys corner var et intervju med foreningens leder, 
Mette Andersen. NAF er også partner society av VJSM (Video Journal 
of Sports Medicine) og dette innebærer at foreningens medlemmer 
får 33 % rabatt ved publikasjon i kanalen. Medlemmer kan også bidra 
i editorial board.

NAF leverer årlig bidrag til NOP og i juni-nummeret 2022 bidro  
Christian Owesen med en artikkel om skade på bakre korsbånd.

Artroskopiforeningen har egen facebook-side og hjemmeside der  
det fortløpende blir lagt ut informasjon om kongresser, møter,  
interessante artikler etc. Det er også på hjemmesiden at man kan 
melde seg på til neste års vintermøte; www.artroskopi.no.

Norsk Forening for Håndkirurgi
Leder Rasmus D. Thorkildsen, 17. august 2022

Styret har i 2021-2022 bestått av 

Leder: Rasmus D. Thorkildsen (OUS-RH) 
Nestleder: Cecilie Lind (Haukeland)  
Styremedlem: Katrin Valen Ek (UNN)
Sekretærr/kasserer: Preben Dovland  (SØF)

Foreningen har 86 medlemmer, hvorav 65 er yrkesaktive  
innen plastisk og ortopedisk kirurgi. Vi har 14 pensjonister og  
9 æresmedlemmer.

Styret har kun hatt digitale møter det siste året. Samarbeidet har 
vært godt og vi føler at vi sammen representerer de ulike hånd- 
kirurgiske miljøer i Norge.

Aktiviteter 2021-2022:

Høstmøtesymposiet 2020

Høstmøtesymposiet ble organisert som et hybridmøte ved Radis-
son Blu Scandinavia, Holbergs plass, men muligheten til å møte 
fysisk etter to år med restriksjoner medførte stort antall besøkende 
til høstmøtet og til symposiene. Symposiet 2021 ble organisert av 
plastikkirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus (moderator Eivind 
Strandenes). Tema var fingerfrakturer med fire gode innlegg fra hånd-
kirurgiske avdelinger i Trondheim (Tiril m. Carlsson), Oslo (Hallgeir 
Bratberg), Bergen (Magnus Hjortås) og Tromsø (Katrin Valen Ek). 
Foredragene adresserte et utvalg av problemområder med teori,  
kasuistiker og ”tips and tricks”. Det var svært godt oppmøte og 
mange gode spørsmål fra salen ved den avsluttende diskusjonen.  

Vintermøtet 2022

OUS Rikshospitalet skulle igjen organisere møtet (som ble avlyst  
i 2021). Programmet var klart og Ilsetra reservert, men på grunn  
av smittesituasjonen måtte dessverre møte avlyses igjen. Det plan-
legges avholdt i 2023 og tema er som tidligere ”nervekirurgi”.

FESSH/IFSSH 2022

Kombinert kongress avholdt i London 6-10 juni 2022. Det var 
mulighet for digital deltakelse, men det var svært mange påmeldte 
med fysisk oppmøte. Under åpningsseremonien ble årets ”Pioneers 
of Hand Surgery” presentert, der i blant den første kandidaten fra 
Norge, Leiv Hove, Styret gratulerer!

Norge var godt representert med deltakere fra hele landet. Norske 
håndkirurger bidro som moderatorer for flere sesjoner og i tillegg var 
det flere frie foredrag fra Norge. Takk for flott innsats!

FESSH (EBHS) eksamen som vanlig avholdt i forkant møtet,  
65 kandidater besto (ingen fra Norge i år).

Generalforsamlingen i FESSH og IFSSH ble begge avholdt med norsk 
delegat til stede (hhv Valen og Thorkildsen).

Neste FESSH-møte blir i Rimini 10.-13. mai 2023 deretter blir det 
Rotterdam i 2024, Helsinki 2025 (med IFSSH i Washington tidligere 
samme år) og Basel 2026.
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FESSH Academy (Basic) 2022

FESSH Academy 2022 ble avholdt i Budapest 23.-26. februar i år. 
Vår forening fikk som tidligere 4 subsidierte plasser. Det var mange 
søkere og til slutt måtte det avgjøres ved loddtrekning blant kvalifiserte 
søkere. Plassene gikk til Ingunn Skaugrud, Sandra Salberg, Tone 
Myrland og Kristin Wennesland. Også for 2023 regner vi med at det 
vil tildeles subsidierte plasser til de nasjonale foreningene. Kurset vil 
bli avholdt i Budapest ila februar 2023. Vi vil informere per epost til 
medlemmene når dette er klart (inkludert søknadsfrist).

FESSH Academy (Advanced) 2022

Nytt av året arrangeres et avansert kurs med kadaverdisseksjon. Kurset 
ble annonsert inn i sommerferien og foreningen fikk 1 subsidiert 
plass. Krav for deltakelse var enten EBHS eksamen eller 5 år eller 
mer håndkirurgisk erfaring. På tross av frist 15.08 fikk styret tre gode 
søkere. Etter loddtrekning var Øyvind Håberg seirende og han er 
meldt inn til FESSH som Norges representant.

IFSSH 

Rasmus Thorkildsen er norsk delegat i IFSSH.
Neste møte vil finne sted i Washington 2025, deretter er det  
Singapore sin tur i 2028.

NFFHKs diplomkomité

En liste av norske håndkirurger som innehar vårt diplom skal  
være tilgjengelig på våre nettsider. Ved forrige årsmøte mottok  
Sindre Gunleiksrud og Øyvind Håberg diplom. Styret gratulerer!  
Nye diplomer innvilget i løpet av 2021/22 kunngjøres av komitéen 
under årsmøtet.

Foreningens kvalitetsarbeid

Det er nå fire akkrediterte håndsentre i Norge; OUS-Rikshospitalet, 
Haukeland, St. Olavs hospital og UNN. 

Det er norske håndkirurger med FESSH diplom ved OUS-RH (Rasmus 
Dehli Thorkildsen), Haukeland (Cecilie Lind), St. Olavs hospital  
(Adalsteinn Odinsson og Line Lied), UNN (Hebe Kvernmo og Katrin 
Valen Ek), SØM (Istvan Rigo), Martina Hansens Hospital (Ole Reigstad) 
og Kristiansund sykehus (Øyvind Håberg).

Websiden www.håndkirurgi.no

Webmaster for vår hjemmeside er Katrin Valen Ek. Vi har fått tilgang 
til å redigere hjemmesiden selv, innenfor den lay out som Lege- 
foreningen sentralt har satt for nettsystemet sitt. Det har vært lite 
aktivitet med kurs og kongresser og hjemmesiden har dermed også 
vært litt ”i dvale” men framover kommer det nå endelig ny info og 
oppdateringer. På nettsiden legges det ut informasjon om nye kurs, 
samt annet av interesse for medlemmene. På websiden legges også 
ut lister over medlemmer i foreningen, liste over hvem som innehar 
diplom i håndkirurgi, samt referater og regnskap fra tidligere  
årsmøter. Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med tilbake- 
meldinger om bruk av websiden under årsmøtet.

Inger Schulstads legat

Inger Schulstads minnestipend for utdannelse innen håndkirurgi 
deler ut midler fortrinnsvis til en kvinnelig lege med interesse for og 
under utdannelse i håndkirurgi. Statuttene finnes annonsert i NOP’en 
og på vår hjemmeside. Prisen utdeles under årsmøtet i foreningen. 
Søknadsfrist er 1. september.  Det var ingen kvalifiserte søkere i 2021.

Reisestipend

Statuttene finnes annonsert i NOP’en og på vår hjemmeside. Prisen 
utdeles under årsmøtet i foreningen. Søknadsfristen er 1. september. 
Det var ingen søkere til stipendet i 2021 

Beste håndkirurgiske foredrag

Prisen for det beste håndkirurgiske foredrag under høstmøtet 2021 
ble vunnet av Sondre Hassellund med foredraget ”Håndleddsbrudd 
hos eldre, operasjon eller ikke? En helseøkonomisk analyse.

Foredraget ble også holdt fredag ettermiddag under NOFS kåring av 
beste frie foredrag.

Æresmedlem

Under årsmøtet 2021 ble Magne Røkkum utnevnt til æresmedlem  
av foreningen.

Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi 
Leder Hilde Apold, 23. august 2022

Styrets sammensetning

Leder: Øystein Gøthesen
Nestleder: Øystein Fagerberg                                                                                                                           
Kasserer: Tina Strømdal Wik                                                                                                                   
Sekretær: Hilde Apold                                                                                                                        
IT/nettansvarlig: Jørgen Jebens Nordskar                                                                                               
Styremedlem: Fredrik Isachsen

Aktivitet: 

Styremøter

Det ble avholdt ett fysisk styremøte pga. pandemien, to digitale 
møter, ellers kontakt per e-post.

Høstmøtet 2021

Under høstmøtet 2021 arrangerte NFHKK symposium med tema 
”Periprostetiske frakturer” Der var det innlegg fra Otto Schnell Husby 
og Marianne Westberg i tillegg til paneldebatt med representanter 
fra flere av helseregionene. Det var god deltagelse på symposiet. 

I tillegg hadde vi ansvar for to sesjoner med frie foredrag innen 
hofte- og knekirurgi. NFHKK sitt stipend for beste foredrag innen 
hofte-og knekirurgi gikk i 2021 til Øystein Skåden for studien:  
”5-års resultat for Oxford partial knee, sementerte og usementerte, 
fra Nasjonalt register for leddproteser 2012-2022.”

Vårmøte

Det ble ikke arrangert vårmøte i 2021. Dette pga. pandemien.  
Foreningen planlegger vårmøte i 2023.

Generalforsamling

Generalforsamlingen 2021 ble avholdt under høstmøtet 27.10.21.

Arbeidet med ”best practise” prosedyrer ble presentert. Dette 
arbeidet er påbegynt, men ikke sluttført. NFHKK vil jobbe videre med 
dette også opp mot Ortopedisk forening som jobber med en prose-
dyrebok. Det kom innspill om at dette var viktig slik at faget setter 
premissene, ikke bare foretakenes effektivitetskrav.

Regnskapet ble presentert ved kasserer Tina Wiik. Det er ikke tatt 
inn kontingent i 2020, eller 2021 pga. lav aktivitet pg,a. pandemien. 
Alle oppfordres til å melde seg inn via nettsiden for å få oversikt over 
medlemmer. Medlemskap koster 300,- per år.

Valg

Styret ble sittende. Senere har Fredrik Isachsen kommet inn for 
Kristjan Valdimarsson

Annet

Tina Wiik er valgt inn som representant for European Hip Society.

NFHKK har egen side på facebook. Jørgen Jebens Nordskar er  
ansvarlig for denne.
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Norsk Spinalkirurgisk Forening
Leder Filip Dolatowski, 22. august 2022

Norsk Spinalkirurgisk Forening (NSKF) har som mål å tilrettelegge for 
utvikling av spinalkirurgi på tvers av spesialiteter, helseregioner og 
landegrenser i Norden og Europa.  

Nasjonalt

NSKF har i år initiert digital undervisning med mål om å samle det 
spinalkirurgiske miljøet i Norge. Hensikten har vært å øke samarbeid 
mellom ortopeder og nevrokirurger som behandler ryggpasienter samt 
å synliggjøre pågående forskning for hverandre. Så langt, har man sett 
stor oppslutning med opptil 40 brukere som har vært pålogget.  

NSKF har fått egen hjemmeside på legeforeningens internettsider: 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk- 
ortopedisk-forening/faggrupper/norsk-spinalkirurgisk-forening/  

NSKF har etablert seg på sosiale media (Facebook) for å nå ut til flere 
medlemmer og interessenter. 

Når det gjelder årets Symposium, har pandemiske etterdønninger og 
foreningens svake økonomi (få betalende medlemmer) gjort at vi har 
valgt å arrangere symposiet Infeksjoner i Ryggen med utelukkende 
norske forelesere. Vi føler oss trygge på at symposiet blir relevant for 
nasjonal praksis og på høyde med tilsvarende arrangement i utlandet. 

Pandemien satte kjepper i hjulene for deltakelse på kurs og kongresser 
og det er en lettelse å kunne reise igjen. I år ble det gjennomført 
tradisjonelt ryggkurs i Svolvær med oppmøte. Det var etterlengtet for 
forelesere og deltakere å endelig kunne møtes igjen.

Norden

Det norske spinalkirurgiske miljøet forbereder seg til deltakelse i den 
svenske SunBurst-studien, som sammenlikner ikke-operativ versus 
operativ behandling på utvalgte kompresjonsfrakturer i ryggen uten 
nevrologi og uten sikker bakre ligamentskade. I 2023, er det NSKF 
som skal arrangere Brain Storm in Snow Storm i samarbeid med 
Svensk Ryggkirurgisk Förening. Møtet har blitt et årlig høydepunkt 
for nordiske ryggforskere: atmosfæren er benign, naturen skjønn og 
forskningen som presenteres av høy kvalitet. Foreleserne får gode og 
konstruktive tilbakemeldinger. 

Internasjonalt

Vi har de siste årene sett en økning i antall frie foredrag samt økende 
kvalitet på forskningsprosjekter som legges frem på Høstmøtene. 
Data fra NORDSTEN-studien, et samarbeidsprosjekt mellom ulike 
helseregioner og spesialiteter, har blitt publisert i verdens mest 
anerkjente medisinske tidsskrift (NEJM)! For utvalgte pasienter med 
spinal stenose og degenerativ glidning, var dekompresjon alene ikke 
noe dårligere enn dekompresjon og fusjon. Resultatene har rystet 
amerikanerne og norsk spinalkirurgi er på verdenskartet. NORDSTEN-
studien har vært omtalt i populærvitenskapelig fora, og prosjekt- 
gruppen har mottatt en rekke priser.

NSKF er medlem av EuSSAB (European Spine Societies Advisory 
Board) – en plattform som samler spinalkirurgiske organisasjoner i 
Europa. EuSSAB har møter to ganger i året og vi har intensjon om å 
delta på disse møtene. Vi stilte ikke på møtet våren 2022, men  
kommer til å stille unders årets Eurospine-kongress. 

Fremtidsplaner

Jobbe videre med Svensk Ryggkirurgisk Forening og ta hovedansva-
ret for å arrangere Brain Storm in Snow Storm i 2023. 

Planlegger å holde et internt møte NSFK under neste Svolværkurs.

Årets regnskap vil bli sendt foreningens medlemmer og lagt fram på 
generalforsamlingen. 

Vi ønsker alle velkommen til årets symposium og etterfølgende 
generalforsamling.

Andre årsrapporter:

Leger i ortopedisk spesialisering (LIOS)
Leder Solveig Eithun, 26. august 2022

•  Gjennomført årsmøte ved ortopedisk Høstmøte 21 og valgt nytt 
styre.

•  Gjennomført vellykket LIOS Pro-Con symposium under høstmøtet 
2021. Tema var fiksering eller ikke av frakturer i bakre malleol; 
Benedicte Ræder mot Kristian Pilskog.

•  Planlagt nytt symposium under høstmøtet 22 med tema operativ 
eller konservativ behandling av distale radiusfrakturer hos eldre.

•  Videreført og tildelt LIOS Hederspris til Marius Molund under  
Torsdagsklubben ved Ortopedisk Høstmøte 2021.

•  Primært fokus har vært å jobbe for å opprettholde kvaliteten på 
utdanningen av LIS i ortopedi i sammenheng med ny spesialist- 
utdanning.

•  Opprette kontaktpersoner ved alle sykehusene, vi ønsker å  
samle inn data på hvor mye tid som settes av til undervisning og 
fordypning. Vi jobber videre med saken i 2023.

•  Gjennomført styremøter oktober 21, januar, mai og september 22.

•  Ingen deltagelse på internasjonale kongresser grunnet pandemi.

•  Medlemskontakt via Facebook.

•  Leder har representert LIOS ved Nof sine styremøter.

Årsrapport fra nettredaktør for 2021-2022
Nettredaktør administrerer og oppdaterer nettsiden www.ortopedi.no 
som ligger under www.legeforeningen.no. Nettsiden inneholder  
informasjon om Norsk ortopedisk forening, høstmøtet, Norsk  
Ortopedpost, Acta Orthopaedica, kurs/konferanser, stipender og 
lenker til nettsidene til faggruppene i Norsk ortopedisk forening. 
Informasjon om styret oppdateres hvert år etter Høstmøtet.  
Kurs/konferanser, stipender og siste utgaver av Norsk Ortopedpost 
oppdateres fortløpende i løpet av året. 

Foreningen har en facebook-konto, Norsk Ortopedisk Forening,  
som har 1195 følgere, hvilket er stadig økende. Her publiseres 
fortløpende informasjon om kurs og konferanser, høstmøtet og andre 
fagrelaterte innlegg. 

Foreningen har også en twitter-konto, @ortopedi_no, som hoved- 
sakelig brukes i forbindelse med høstmøtet. Kontoen har 52 følgere. 

I 2021 og kommende høstmøte benyttes abstraktportalen fra AppIn- 
Conf for innlevering og timeplanfesting av abstrakter. AppInConf  
sin timeplanmodul ble brukt for å sette opp program for høstmøtet.  
Høstmøteboka fra 2021 ble publisert som PDF på foreningens 
nettside og i konferanseappen. Symposieprogram og sakslister til 
årsmøtene publiseres i et spesialnummer av Norsk Ortopedpost  
– HøstmøteNOPen. 

Styret har følgende e-post adresser med domene @ortopedi.no som 
brukes på nettsidene: 

leder@ortopedi.no  
nestleder@ortopedi.no  
redaktor@ortopedi.no  
sekretar@ortopedi.no  
abstrakt@ortopedi.no = nettredaktor@ortopedi.no 

Disse e-post adressene settes opp med automatisk videresending  
til privatadressen til styremedlemmene og må oppdaterte adresser 
må sendes webmaster@legeforeningen.no ved utskifting av  
styremedlemmer.
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Norsk ortopedpost
Det er gitt ut fire nummer av Norsk ortopedpost (NOPen). Styret 
er svært godt fornøyd med arbeidet som redaktør Jørgen Andvig 
legger ned for å gjøre medlemsbladet relevant, underholdende og 
med høy kvalitet. Faggruppene og foreningens medlemmer bidrar 
med innhold. Tusen takk til alle bidragsytere! NOPen hadde fallende 
annonseinntekter i 2020. Dette skyldes utfordrende og usikre tider 
for industrien i starten av pandemien. Fallende annonseinntekter ga 
negativt resultat på 70.000 NOK i 2020. Annonseinntektene for 2021 
tok seg opp og NOPen gikk da med positivt resultat. Iht. plan vil 
underskuddet fra 2020 være korrigert innen 2024. 

Acta Orthopaedica 
Ny forlegger etter Taylor and Francis er Medical Journals Sweden.  
Pågående økonomisk oppgjør mellom Acta Orthopaedica og Taylor 
and Francis. Delegater ved generalforsamlingen til NOF ble ikke 
forelagt godkjent regnskap eller budsjett fra Acta Orthopaedica ved 
høstens generalforsamling. Acta Orthopaedica utgis nå kun digitalt. 
Det sendes ut nyhetsbrev med lenke til nye publikasjoner. Nof 
anmoder medlemmer om å registrere seg som direkte mottakere av 
nyhetsbrevet ettersom året har vist at nyhetsbrevet stadig vekk  
fanges i lederens spam-filter og derfor distribueres forsinket. Impact-
faktoren stiger, men det gjør den også hos konkurrerende ortopediske 
tidsskrift. Søren Overgaard ble i september valgt til ny Editor in chief 
etter Anders Rydholm. Li Fellander-Tsai er ny Deputy Editor etter 
Peter Frandsen.

Nofs forskningsutvalg 
Forskningsutvalget står for kåringen av Nofs årlige stipendvinnere. 
Det ble vurdert søknader for Nof-stipendet og Nof-LIS-stipend. Totalt 
6 søknader. Arbeidet er utført per epost.

Kvalitetsutvalget 
Lars G.Johnsen, 31. august 2022

Kvalitetsutvalget for perioden 2021/2022 har bestått av:

Kaare Sourin Midtgaard
Jonas Fevang
Kjartan Koi
Lars G. Johnsen (leder)

Kvalitetsutvalget har hatt flere møter pr Skype/Zoom/Teams  
gjennom året.

Den ene saken som har vært oppe, har vært tanken om en ortopedisk, 
nasjonal veileder. Kvalitetsutvalget fikk mandat fra Årsmøtet for Nof 
under Høstmøtet 2021 til å starte arbeidet med en ortopedisk,  
nasjonal veileder. Etter flere møter pr. Skype (Corona) i utvalget, 
sendte vi ut standardiserte oppsett for skriving av retningslinjer til 
de forskjellige faggruppene. De (faggruppene) fikk i første omgang i 
oppdrag å skrive to retningslinjer gjerne med de hyppigst forekomne 
diagnoser innen faggruppens felt. I tillegg til lovnad om støtte fra 
Nof, fikk vi støtte på 100 000,- kr fra Legeforeningens kvalitetsfond 
etter søknad, til bruk for evt. illustrasjoner for retningslinjene. Dette 
tilbudet ble formidlet til faggruppene sammen med utsendt mal for 
retningslinje. Etter flere purringer høsten 2021 og utover vinteren/
våren 2022, var det kun 2 faggrupper som hadde svart. Disse ble lagt 
inn i et felles dokument etter nærmere avtale med firmaet SunSoft 
som redigerer bl.a. Felleskatalogen på nett og Legevakten i Oslo sin 
prosedyrebok. 

Etter den dårlige oppslutningen, har vi nå bestemt oss for å prøve 
en annen modell for innsamling av retningslinjer. Vi kommer tilbake 
med mer informasjon når dette er avklart.

UEMS – “Section of Orthopaedics and  
Traumatology”/“European Board of  
Orthopaedics and Traumatology”
Første møte i UEMS ortopedi etter avlysninger gjennom første del av 
pandemien, var i Portugal i november 21. UEMS ville ikke på direkte 
spørsmål tilrettelegge for digital møtedeltakelse og Nof stilte ikke 
med representant. Som følge av samtidighetskonflikt kunne ikke 
delegat stille i møte i Turku 27. og 28. mai. Nof sin videre deltakelse 
i UEMS er diskutert i flere påfølgende styremøter og det vises til eget 
saksunderlag for årsmøtet. 

Årsrapport fra registrene:

Nasjonalt Register for Leddproteser
Ove Furnes

Leddproteseregisterets årsrapport finnes i rapporten fra Nasjonal 
kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd (http://helse-
bergen.no/nrl) som ble sendt elektronisk til alle NOF-medlemmer  
i august 2022. Sykehusvise rapporter ble sendt til kontaktpersonene 
i oktober 2021. 

COVID-19 pandemien har rammet de ortopediske pasientene ulikt. 
Det ble utført færre primære hofteproteser (9396) i 2021 enn før 
pandemien, men flere enn i 2020.  Det ble utført 7478 primære  
kneproteser i 2021 som er det høyeste som noen gang er registrert. 

Rapporteringen til Leddproteseregisteret er meget god og stabil. 
97 % av de primære hofteprotesene, 96,5 % av kneprotesene og 
90,8 % av skulderprotesene ble rapportert for årene 2019-2020.  
Rapporteringsgraden for proteser i de mindre leddene er lavere. 

Hofte, kne og skulder har nå tilgjengelig web basert elektronisk  
registrering og vi oppfordrer sykehusene til å ta dette i bruk. 
Bruksanvisning finnes på vår nettside. Ved overgang til elektronisk 
registrering må sykehusene etablere nye rutiner for å sjekke at  
operasjonene blir meldt av kirurgene.

Leddproteseregisteret har gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt 
sammen med Hoftebruddregisteret. Målet var å redusere bruk av 
usementerte femurstammer til eldre pasienter. Vi anbefaler at alle 
kvinner over 75 år får sementert lårbensprotese. I 2017 fikk 63 % 
av kvinner over 75 år sementert lårbensstamme, i 2021 var andelen 
steget til 89 %. Målet var over 90 %. Vi takker deltagende sykehus 
og kirurger for deltagelsen.

Resultater tilpasset offentligheten publiseres hvert år på  
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside  
https://www.kvalitetsregistre.no/. 

Av reoperasjoner registrerte Leddproteseregisteret opprinnelig kun 
revisjoner der protesedeler ble fjernet eller satt inn. For å få oversikt 
over viktige komplikasjoner, som proteseinfeksjon, abduktorsvikt i 
hoften, luksasjoner og periprostetiske frakturer, skal nå alle typer 
reoperasjoner på ledd med proteser rapporteres. Også lukket reposi-
sjon av proteseluksasjoner og osteosyntese av frakturer der protesen 
ikke skiftes. 

Web basert pasientrapportert registrering (PROM) for hofte-, kne- og 
skulderprotese-pasienter er nå tilgjengelig og tatt i bruk ved 35 sykehus. 
Foreløpig er andelen pasienter som fyller ut preoperativ PROM lav 
og vi ber sykehusene legge til rette for at pasientene kan fylle ut 
skjemaene. Resultatene er presentert i Årsrapport 2022. Livskvalitet 
måles med EQ-5D-5L, smerte og funksjon medz HOOS/KOOS. Videre 
måles aktivitet (UCLA), utdanningsnivå, arbeidsstatus, alkohol- og 
røykevaner, høyde og vekt. Pasienten fyller ut elektronisk spørre-
skjema før primær og reoperasjon og 1, 6 og 10 år etter operasjon. 
Målet er at alle sykehus skal ta i bruk elektronisk rapportering og en 
egen konsulent er ansatt  for å hjelpe sykehusene i forbindelse med 
oppstart. Bruksanvisning er tilgjengelig på nettsiden.
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I januar 2021 startet vår første register randomiserte studie (R-RCT). 
ALBA studien (beinsement med eller uten antibiotika ved primære 
totalproteser i kne) har per juni 2022 inkludert 1000 kneproteser og 
målet er å inkludere 9 172. Informasjon finnes på vår nettside. All 
registrering, randomisering og oppfølging skjer gjennom Leddregisterets 
nye elektroniske registreringsskjema. Vi oppfordrer alle sykehus til  
å delta. I forbindelse med studien har vi innført et skjema for  
bakteriologi og resistensmønster etter revisjon for infeksjon, 
forlenget sårsivning, smerte alene og aseptisk løsning. Skjemaet er 
tilgjengelig i MRS for  kirurgen 3 uker etter revisjonsoperasjoner. 

Vi vil minne om at Datatilsynet krever at samtykkeerklæringen  
signeres av pasienten før operasjonene rapporteres til registeret, og 
at denne lagres i sikkert arkivsystem. Den nye forskriften for  
medisinske kvalitetsregistre som trådde i kraft 1. september 2019 
åpner imidlertid for at opplysninger kan registreres uten pasientens 
samtykke og at pasientene i stedet får rett til å reservere seg mot at 
opplysninger blir registrert. Hoftebruddregisteret har fått reservasjons- 
rett fra 1. juli 2021, men pasienter som opereres med totalprotese for 
hoftebrudd må fortsatt undertegne skriftlig samtykke og rapporteres 
til Leddregisteret. Leddproteseregisteret vil i tiden fremover jobbe for 
at en slik reservasjonsrett erstatter samtykkekravet for pasienter som 
skal rapporteres til registeret.

Nasjonalt Register for Leddproteser samarbeider med en rekke syke- 
hus på studier der registerdata benyttes. Det er flott at registerets 
store datamateriale blir forsket på og vi oppfordrer alle forsknings- 
interesserte som ønsker å bruke data fra registeret om å ta kontakt. 
Vi viser til egen liste over publikasjoner på våre nettsider. 

Sykehus som har operert proteser med påvist dårlige resultat må 
følge disse pasientene opp med regelmessige kontroller. Spesielt 
gjelder dette proteser med sementerte Reflection kopper med ikke-
kryssbundet plast og Titan stammer, proteser der det er benyttet dår-
lig beinsement (Boneloc/laviskøs CMW) samt usementerte kopper 
og stammer med dårlig resultat. Det er laget en egen anbefaling for 
oppfølging av proteser med økt risiko for revisjon som finnes på vår 
nettside http://helse-bergen.no/nrl .Det er også laget en oppdate-
ring for oppfølging av metall mot metall proteser og anbefaling ved 
fraktur av keramiske hoder.

Vi takker alle landets ortopediske kirurger for god rapportering til 
registrene og med ønske om fortsatt godt samarbeid!

Referansegruppen for Leddproteseregisteret, Hoftebrudd- 
registeret og Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og 
hoftebrudd 2022-2023 er:

Otto Schnell Husby, Helse Midt-Norge (Referansegruppens leder)                                                                      
Cato Kjærvik, Helse Nord                                                                                                                              
Øystein Gøthesen, Helse Vest                                                                                                                           
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst (Lars Nordsletten har møtt som vara i 2022)                                               
Representant fra (tjenesten) Helse Bergen og  
Universitetet i Bergen: Jan-Erik Gjertsen       
Brukerrepresentant: Sigrun Marit Hansen

Det er avholdt møte i referansegruppen i april 2022.

Nasjonalt hoftebruddregister 
Jan-Erik Gjertsen

Komplett årsrapport for Nasjonalt Hoftebruddregister finnes i rapporten 
fra Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd  
på www.helse-bergen.no/nrl som ble sendt elektronisk til alle  
Nof-medlemmer i juni 2022. 

Nasjonalt Hoftebruddregister inneholder nå data fra 137 566 primær-
operasjoner og 14 949 reoperasjoner. I 2021 ble 8 165 primærope-
rasjoner og 757 reoperasjoner rapportert til registeret. Dermed stiger 
antallet rapporterte primæroperasjoner sammenlignet med 2020. 
Vi har de siste to årene vært bekymret for at antallet rapporterte 
hoftebrudd har vært lavere enn tidligere. Vi vet at rapporteringen 
ved noen enkeltsykehus har vært svært dårlig disse årene grunnet 
problemer med å innhente samtykke fra pasientene. Etter at Hofte-

bruddregisteret i 2021 gikk over til reservasjonsrett ser det heldigvis 
ut til at rapporteringen tar seg opp igjen på disse sykehusene.

Fra juli 2021 er det ikke lenger et krav om skriftlig samtykke fra  
pasientene for å kunne registreres i Hoftebruddregisteret. Videre 
rapportering til registeret baseres nå på at pasientene har en 
reservasjonsrett slik at de i etterkant kan reservere seg mot å være 
registrert. For å sikre at pasientene har en reell reservasjonsrett er 
det derfor svært viktig at pasientene i forbindelse med sykehus- 
oppholdet får informasjon om Hoftebruddregisteret. Det er utarbeidet 
egne informasjonsskriv som skal deles ut til pasientene. Registeret 
vil også i forbindelse med utsendelse av 4-måneders spørreskjema 
vedlegge informasjon til pasientene om muligheten for å reservere 
seg mot registrering i registeret. Det er nå mulig for pasienter å  
reservere seg mot at personopplysninger lagres i Hoftebruddregisteret 
på www.helsenorge.no.

En elektronisk registreringsløsning er nå på plass i MRS (Medisinsk 
registreringssystem i Norsk Helsenett). Løsningen er fra september 
2022 tilgjengelig for alle sykehus og vi anbefaler at denne tas i bruk 
som erstatning for registrering på papir. Fordelen med elektronisk 
registrering er både mer nøyaktig rapportering samt at sykehusene 
umiddelbart har tilgang til egne data. Data fra Hoftebruddregisteret kan 
dermed i større grad benyttes til lokal kvalitetsforbedring. Kirurgene 
må registrere seg som bruker i Nasjonalt Hoftebruddregister i Norsk 
helsenett på falk.nhn.no før de skal registrere pasienter første gang. 
Etter godkjenning kan en logge seg inn på mrs.nhn.no og registrere 
pasienten i operasjonsskjemaet. Implantatene skal ved overgang til 
elektronisk registrering skannes ved hjelp av skannerprogrammet til 
Procordo. Det har blitt sendt ut instruksjoner til kontaktpersoner ved 
sykehusene om overgang til elektronisk rapportering. Instruksjonene 
er også lagt ut på www.helse-bergen.no/nrl. 

I forbindelse med overgang til elektronisk rapportering er det innført 
noen nye variabler på operasjonsskjemaet. Dersom ventetid fra brudd 
til operasjon oppgis å være lengre enn 48 timer vil en i en nedtrekk-
meny bli bedt om å angi en årsak til lang ventetid. For udislokerte 
lårhalsbrudd (Garden 1 og 2) vil en i tillegg bli bedt om å beskrive 
om bakre tilt er mer eller mindre enn 20 grader.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre graderer alle 
medisinske kvalitetsregistre i Norge hvert år. Nasjonalt Hoftebrudd- 
register er vurdert å fortsatt være et Stadium 3A register. Den 
viktigste årsaken til at registeret heller ikke ved fjorårets evaluering 
nådde helt opp som et Stadium 4 register var at den elektroniske 
rapporteringsløsningen ennå ikke var implementert ved alle sykehus. 
Hoftebruddregisteret har siden 2017 presentert online interaktive 
resultater. De interaktive resultater viser sykehusvise resultater og 
er tilgjengelig på www.kvalitetsregistre.no. Resultatene har så langt 
blitt godt mottatt og vi håper at de interaktive resultatene blir brukt  
i kvalitetsforbedringsarbeid lokalt.  

Covid-19 pandemien har de siste årene ført til store endringer i 
hverdagen på ortopediske avdelinger i hele Norge. Vi samarbeider for 
tiden med det svenske hoftebruddregisteret, RIKSHÖFT, i et prosjekt 
der målet er å sammenligne behandling av hoftebruddpasienter i 
Norge og Sverige under Covid-19 pandemien. Resultatene fra denne 
studien vil trolig bli publisert i løpet av 2022.

Hoftebruddregisteret er fra 2018 representert i styret til Fragility 
Fracture Network Norge som er en tverrfaglig organisasjon som 
arbeider målrettet for å forebygge og behandle lavenergibrudd. I regi 
av Fragility Fracture Network er det nå utviklet et felles internasjo-
nalt datasett for overvåking av behandling av hoftebruddpasienter. 
Tanken med et slikt datasett er å kunne sammenligne hoftebrudd-
behandling i ulike land. I tillegg gir et slikt datasett mulighet for å 
slå sammen data fra ulike hoftebruddregistre i store multinasjonale 
studier. For å tilpasse Hoftebruddregisteret til dette datasettet er vi i 
ferd med å utvikle et nytt elektronisk registreringsskjema i MRS som 
skal fylles ut av lege ved utreise. Resultatene fra det nye skjemaet 
vil være et nyttig hjelpemiddel til å overvåke at pasienter med hofte-
brudd behandles i tråd med de norske tverrfaglige retningslinjene. 
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Nasjonalt Hoftebruddregister samarbeider med en rekke sykehus 
om studier med både nasjonale og lokale resultater. Det er flott at 
registerets store datamateriale blir forsket på og vi oppfordrer alle 
forskningsinteresserte som ønsker å bruke data fra registeret om å 
ta kontakt. Vi viser til egen liste over publikasjoner på våre nettsider 
www.helse-bergen.no/nrl

Takk til alle ortopeder for god rapportering og med ønske om fortsatt 
godt samarbeid!

Referansegruppen for Leddproteseregisteret, Hoftebrudd-
registeret og Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og 
hoftebrudd for 2022-2023 er:

Otto Schnell Husby, Helse Midt-Norge (referansegruppens leder) 
Cato Kjærvik, Helse Nord 
Øystein Gøthesen, Helse Vest 
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst 
Jan-Erik Gjertsen, representant fra (tjenesten) Helse-Bergen og  
Universitetet i Bergen
Sigrun Marit Hansen, brukerrepresentant

Det er avholdt møte i referansegruppen i april 2022.

Nasjonalt korsbåndregister
Håvard Visnes

Korsbåndregisterets ledelse og sekretariat er stolte av å kunne pre-
sentere registerets rapport for 2021. Data fra korsbåndregisteret blir 
i tillegg presentert i en rapport presentert av SKDE (Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering) hver høst hvor hensikten er å forenkle 
terminologi for å gjøre det lettere å lese også for pasienter. Vi er 
veldig glade for entusiasmen rundt korsbåndkirurgi og all forskning 
på dette tema. 

Vi er stolte av at oppstarten av RRCT, hvor man randomiserer mellom 
tidlig operasjon og aktiv rehabilitering, nå er godt i gang. Teknologien 
fungerer og målet er at dette studiedesignet også kan brukes på  
andre studier. Vi er i gang med sykehusene Ullevål, St. Olavs hospital, 
Haukeland, Ahus, Kristiansand og Bærum og ukentlig inkluderes det 
pasienter.  

Det norske miljøet har kommet til enighet om ”beste kliniske praksis 
for behandling av fremre korsbåndskader”. Det er likevel verd å 
kommentere at ca. 50 % får tromboseprofylakse i forbindelse med 
ACL kirurgi og dette sannsynligvis er knyttet mer til sykehuspraksis 
enn en individuell risikovurdering. Myndighetene ønsker at nasjonale 
medisinske registre skal ta en aktiv rolle vedrørende måling av  
kvaliteten på behandlingen ved å bli enige om kvalitetsindikatorer.  
I Korsbåndregisteret er det revisjonsrate etter 8 år og bruk av anti-
biotika profylakse som til nå er kvalitetsindikatorer. Nytt av året er at 
elektive pasienter bør ha gjennomført fysioterapi før inngrepet. 

I 2021 er det kun registrert 1462 primære korsbåndoperasjoner 
og 168 revisjoner. Nedgangen har vært omtrent 25 % de siste to 
årene. Om tallene reflekterer at mange står i operasjonskø grunnet 
Covid eller at vi har hatt færre skader grunnet manglende organisert 
idrettsaktivitet eller mer ikke- operativ behandling er ukjent.

Nye trender i kirurgien er lokalbehandling av graftet med antibiotika, 
dette ble utført 255 ganger i 2021. Lateral extra-articular tenodese 
har vært mye omtalt internasjonalt som tilleggs prosedyre under 
operasjonen for å redusere risikoen for reruptur av korsbåndgraftet.  
I Norge har den kun vært brukt 60 ganger i 2021, men det er likevel 
en dobling fra året før. 

Bruken av patellarsenegraft er fortsatt økende, og utgjør nå 73,2 % 
av alle operasjonene. Hamstringgraft bruken er synkende mens andre 
graftyper derav quadricepssenegraft er stabil. 

Det har de siste årene blitt vanligere å suturere en skadet menisk 
samtidig med en primær korsbåndoperasjon. I 2011 ble litt over 20 % 
av meniskskadene suturert, mens det har vært gradvis økende til 62 % 
i 2021. Tallene stiger fra år til år. Effekten av denne endringen har så 
langt vært vanskelig å måle, men resultatene vil kanskje medføre 

mindre artrose på sikt.  I det nye elektroniske skjemaet vil flere 
detaljer om både rotskader og ramplesion av meniskene kunne regis-
treres og dette vil være et naturlig område å forske på etterhvert. 

Innsending av skjema til korsbåndregisteret er obligatorisk og en 
pålagt tjeneste. Vi har egen ansatt som kan hjelpe sykehuset med 
overgang til elektronisk registrering og lære opp både kirurger og 
merkantilt ansatte – så det er bare å ta kontakt. 

Dekningsgradsanalysen for perioden 2019 og 2020 viser at omtrent 
87,7 % av utførte inngrep er meldt til Nasjonalt korsbåndregister. 
Tallet er stabilt og akseptabelt, men likevel et stykke unna Hofte- 
proteseregisteret med 97 %. Vi har gjennomført et datakvalitets- 
forbedringsprosjekt i 2020 som viser at det ikke er andre feilkilder 
enn manglende kirurg rapportering. Nye NOMEKO operasjonskoder 
er innført fra 1. januar 2021. Fordelen med dette er at det nå er blitt 
egne og mer presise koder for revisjonsinngrep. Ved neste deknings- 
gradsanalyse vil førstegangs ACL operasjon kunne skilles fra revisjons- 
operasjoner. 

Vi håper kirurgene ser fordelene med elektronisk registrering som 
gjør at variabler som pasienten kan fylle ut, høyde, vekt, snus/røyk, 
skadedato og aktivitet ved skade blir importert til kirurgskjema. 

Korsbåndregisteret skal være nyttig for kirurgene. Hvert enkelt syke-
hus får sine egne tall tilsendt, og vi står også til disposisjon dersom 
dere har flere spørsmål. Styringsgruppen har i 2021 bestått av Jon 
Olav Drogset, Lars Engebretsen, Stig Heir, Mette Andersen, Ove Furnes, 
Jonas Meling Fevang og brukerrepresentant Jostein Bildøy.

En spesiell takk til alle som leverer inn skjema.

Forskning er viktig og det har i 2021 også vært produsert mye bra.  
Vi har flere artikler knyttet til kunstig intelligens og machine learning. 
På høstmøtet 2021 ble det presentert pasientkalkulatorer hvor man 
selv kan regne ut en gjennomsnittlig revisjonsrisiko og pasient- 
tilfredshet. Det er også gledelig å få publisert en artikkel av Midttun 
et al. som viser at datakvaliteten i registeret er god.   

Nasjonalt barnehofteregister
Trude Gundersen

Barnehofteregisteret ble i 2021 et fullelektronisk register med alle 
data samlet digitalt. Meldeskjema fylles ut direkte på nett av lege og 
pasientene mottar PROM skjema direkte fra MRS og logger seg på 
med BankID for utfylling.

PROM data for barnehofte er første gang presentert og pasientene ser 
som grupper ut til å skåre bra, men at der er forskjell innad mellom 
diagnosene. Barn med gjennomgått Calvè-Legg-Perthes ser ut til å 
skåre dårligere enn de andre gruppene. ePROM for voksen hofte vil 
innføres 22.09.22.

For barnehofte har vi en reduksjon i antall meldte pasienter både for 
hofteleddsdysplasi og Calvè-Legg-Perthes. Dekningsgradsanalyser fra 
NPR er ikke ferdig og vi vet derfor ikke om dette er en reell nedgang 
eller dårligere melderutiner. 

For hofteleddsdysplasi ser vi at nærmere 3/4 av dem som er meldt, 
har fått diagnosen etter fylte 3 måneder, altså klassifisert som 
senoppdaget dysplasi. Ca. halvparten har ikke vært screenet med 
UL ved fødsel og over halvparten har subluksert eller luksert hofte 
ved diagnose. Dette er viktige data, og viktig å ha med når vi ser på 
hvordan den norske screeningen av hofteleddsdysplasi gjennomføres 
ved landets sykehus.

For voksenhofte, ser vi at det nå er en jevn rapportering av hofte- 
skopier og periacetabulære osteotomier og andre åpne hofteinngrep. 
Vel 3/4 av inngrepene som gjøres i denne pasientgruppen er skopier. 
De fleste pasientene er i aldersgruppen 20-40 år. De åpne hofte- 
operasjonene utføres kun på et fåtall sykehus. Når vi ila 2022 også 
får PROM data på disse, vil vi kunne gjøre spennende forskning på 
resultater i Norge.
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Gjennom året har vi hatt en kvalitetsforbedringsstudie pågående 
på de sykehusene med størst volum, og med alle 4 helseregioner 
representert. Målet har vært å identifisere hvorfor det tar lang tid fra 
symptom til diagnose for pasientene med CLP og epifysiolyse i hofte. 
Foreløpige resultater fra de sykehusene som er ferdig med kart- 
leggingen viser at den største forsinkelsen ligger utenfor sykehus, 
altså at det tar tid før de søker lege, men at det også tar noe tid før 
de blir henvist til radiologiske undersøkelser som vil gi diagnosen. 
Videre arbeid vil gjøres for å ferdigstille prosjektet og å finne gode 
måter å nå ut i befolkning og i priomærhelsetjeneste med viktigheten 
av legeundersøkelse og røntgen for å stille diagnosene tidligst mulig.

Alle må huske at Barnehofteregisteret har endret pålogging fra 
helseregister.no til FALK. De som enda ikke har endret tilgang, må 
huske å gjøre dette snarlig.

Andre årsrapporter:

Spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi 2022
Leder Ragnhild Øydna Støen, Øystein Berg (til mai), Steinar Engvik, 
Cecilie Basma, Bjørn Aubert Hjall, Ole Kr. Opsahl, Esten K. Haanæs

Kurs

Kursene har kommet i gang etter covid. Det er stort etterslep. Mange 
LIS har bare kursene igjen før de kan søke spesialitet. Valgfrie kurs 
til gammel ordning finnes ikke lenger i en felles kursportal. Selv om 
dette er et forbigående problem vil komiteen se på hvordan dette 
kan bedres. 

Spesialistsøknader

Komiteen er ikke forelagt spesialistsøknader dette året. Det betyr 
enten at alle søknader som kommer inn er komplette og uten tvil 
rundt tellende tjeneste eller kursportefølje. Dette er en endring fra 
tidligere år.

Besøk

Kjernen i komiteens virksomhet er besøk til sykehusene. Dette gir 
verdifull erfaring til komiteen samtidig som det oppleves nyttig for 
avdelingene. Komiteen har gjennomført besøk til 6 sykehus . Det 
er stor variasjon i utdanningstilbudet. Spesielt bekymringsfullt er 
manglende operativ erfaring for LIS. Det mangler en kvalitetsopp-
følging ut over besøkene. Komiteen jobber for at det snarest mulig 
må komme på plass en rapporteringsordning for sykehusene slik 
SERUS var tidligere. Den nye LIS-utdanningen er innført uten ekstern 
kvalitetskontroll. Dersom ikke myndighetene setter i gang en slik 
rapportering bør fagmiljøet selv vurdere å gjøre dette.

Godkjenninger

Komiteen har levert innstilling om hvorvidt foretak bør godkjennes 
som utdanningsinstitusjoner. Helsedirektoratet har forståelig nok 
prioritert ressurser til pandemihåndtering, godkjenning av LIS- 
utdanningsinstitusjoner har derfor stått på vent. 

Komiteens hovedfokus i året som kommer vil være kvalitetsoppfølging 
i form av besøk og å arbeide for at det blir etablert fortløpende  
rapportering om kvalitet i utdanningen.


