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ForeningsnyttVelkommen

Hjertelig velkommen til Høstmøtet 2018

Alle er velkommen!
Styret i Norsk ortopedisk forening har 
nok en gang gleden av å ønske dere alle 
hjertelig velkommen til årets høstmøte. 
Alle er velkommen; nye LIS, erfarne LIS, 
nye spesialister, erfarne spesialister, 
pensjonister, representanter fra industrien 
og alle andre yrkesgrupper som vil lære 
mer om ortopedi. Vi skal være stolte over 
å vise frem vårt fag. 

Tusen takk til alle som bidrar! 
Det er et enormt faglig engasjement som ligger 
bak hvert høstmøte, også i år. Faggruppene pre-
senterer interessante symposier med høyt faglig 
nivå, og gjennomgår alle innleverte abstrakt. Alle 
som skal presentere frie foredrag har lagt stor 
innsats i å utarbeide sine fremlegg. Faggruppe for 
osteoporose og benhelse presenterer årets Nof-
symposium: Hoftebrudd – alt hva du lurte, men 
ingen turte svare på! Dette blir et bredt og godt 
symposium med internasjonale og nasjonale 
kapasiteter. Dette håper jeg alle får med seg. 

Torsdagsklubb! 
I år som tidligere vil det bli torsdagsklubb. Det 
er gratis påmelding når man melder seg på Høst-
møtet. Her vil det bli litt å bite i, litt å drikke, live 
musikk og god stemning. Her har man mulighet 
til å møte masse kjente og ukjente i en hyggelig 
atmosfære. Underveis vil det deles ut reisestipend 
til LIS. Det vil bli trukket ut blant de som er til 
stede, så her bør LIS møte opp. Ellers vil Nof-
stipendene deles ut og eventuelle æresmedlem-
mer hedres. Håper alle møter opp og skaper den 
gode stemningen.

Årsmøte! 
Torsdag kl. 16:30 vil det være årsmøte i Nof. Vi opp-
fordrer alle til å møte opp for å høre om hva forenin-
gen jobber med i løpet av året. Se utsendt saksliste 
for å se hva som vil bli gjennomgått. Den finnes også 

her i Høstmøteboken 
og på vår nettside. Har 
man noe på hjertet, 
eller ønsker om påvirke 
hva foreningen bør 
jobbe med er dette 
stedet å være.

Samarbeids- 
partnere! 
Høstmøtet kunne  
ikke vært arrangert i 
sin nåværende form 
uten støtte fra våre  
trofaste samarbeidspartnere – industrien. Vi har  
et ryddig og åpent samarbeid med Leverandør-
foreningen, noe vi håper kan fortsette fremover. 
For at leverandørene skal se verdien av å delta  
på Høstmøtet må vi vie dem vår oppmerksomhet.  
Besøk utstillingene, se produktene, snakk med 
representanene og besøk deres symposier. 
Det kan godt hende at man kan lære noe nytt 
om både nye eller kjente produkter. Og man 
kan finne nye løsninger på både nye og gamle 
utfordringer. Velkommen til alle våre utstillere, 
vi gleder oss.

KSCI 
Vår kongressorganisator Kristin Solstad stiller 
med sine hjelpere for å sikre oss et teknisk godt 
møte. Som tidligere år vil hun gjøre at hele 
arrangementet går på skinner. Hvis det er noe 
som ikke fungerer er hun tilgjengelig for alle og 
ordner opp det aller meste på strak arm. Vi er 
glad for å ha henne med på laget, for da føler vi 
oss trygge på at dette vil bli nok en suksess.

Til alle gode kolleger vil jeg si: Kos dere! Ta med 
godt humør, ta med all kunnskapen og overfør 
den til andre. La oss sammen skape et godt 
Høstmøte 2018!

Styret i Norsk ortopedisk forening  
Cato Kjærvik, leder

Vollsveien 13E, Boks 317, 1326 Lysaker - Tlf 67 51 86 00 / Faks 67 51 85 99
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no
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Høstmøtet er konferansen du ønsker å 
være på, for å få den ultimate introduk- 
sjonen til ortopedi-Norge: Her oppdateres 
du på det siste innen forskning med kon- 
sentrasjonsperfekte 8 minutters lange  
frie foredrag. 

Faggruppenes symposier gir deg et dypdykk i 
temaer du trenger i arbeidshverdagen. Utstillerne 
lar deg plukke på nytt operasjonsutstyr uten at 
en operasjonssykepleier slår bort hånden din. Og 
så er det det sosiale. Som ikke trenger noe mer 
introduksjon. 

Konferansens eneste problem er den kontinuer-
lige faglige og sosiale samtidskonflikten du vil 
havne i. LIOS gir deg derfor noen tips til årets 
konferanse:

Onsdag 24. oktober
•  Kl. 16 er det tid for minisymposium for LIS 

med temaet Gastroc release. Finn ut om NRK 
sin påstand at ”varig helseskade rettes opp på 
10 minutter” stemmer. 

•  LIOS’ årsmøte kl. 17:30 vil gi deg den siste 
oppdatering på veien videre for LIS i ortopedi.

Torsdag 25. oktober
•  Kl. 13:30 blir det symposiet ”Fra LIS til ortoped” 

med mulighet for å høre på hjernene bak ut-
formingen av den nye spesialistreformen. 

•  Kl. 15 begynner Høstmøtets høydepunkt, LIOS 
sitt Pro-Con symposium. I år er det temaet total- 
protese hofte, fremre vs bakre tilgang, som er  
klar for å bli dissekert. De eminente hofteprotese- 
kirurgene Kristian Bjørgul (Aleris) og Wender 
Figved (Bærum) stiller til duell og lover stort 
engasjement. Gled dere!  

•  Torsdagsklubben. Høstmøtet er ikke bare fag. 
Her er det sosial mingling og en muligheten til 
å vinne reisestipend til andre konferanser. Det 
deles også ut den gjeveste prisen av de alle, 
LIOS´ hederspris. 

Fredag 26.oktober
•  NOF instructional lecture vil i år gi deg oversik-

ten du trenger over tilganger ved hofteprotese.  

•  Avslutt konferansen med å høre på de nomi-
nerte til prisen beste frie foredrag. En ypperlig 
mulighet til å få med deg det du ikke har  
rukket tidligere. 

Generelt
•  På kveldstid er det sosial mingling i Skybaren 

på Plaza. Noen tar etter hvert den tradisjonelle  
turen på Lorry’s.  

•  For alle dager gjelder helt om natten, helt om 
dagen. For noen mer enn andre.

•  Ta kontakt med LIOS på standen vår. 

•  Planlegg en rolig helg for å hente deg inn etter 
konferansen!

Godt Høstmøte og lykke til!

Tips og triks til Høstmøtet
LIOS (Leger i Ortopedisk Spesialisering):
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LIOS (Leger i Ortopedisk Spesialisering):

With the A.L.P.S.® Proximal Humerus Plating System, Zimmer Biomet builds 
on the principle of Spatial Subchondral Support to deliver a  solution with two 
plating options that are designed to minimize the risk of varus collapse. 

• Two plating options based on fracture pattern and surgeon preference
• Three-dimensional scaffold, designed to resist varus stress 
• Blunt end pegs designed to minimize articular surface screw penetration.

To learn more, contact your local Zimmer Biomet sales representative.

© 2017 Zimmer Biomet. All rights reserved. This material is intended for health care professionals. Please see the package insert  for a complete listing of the indications,contraindications, precautions, warnings, 
adverse effects, and patient counseling information.  Rx Only. Results may vary.  Not all patients are candidates for this product and/or procedure. All content herein is protected by copyright, trademarks and 
other intellectual property rights owned by or licensed to Zimmer Biomet or one of its affiliates unless otherwise indicated, and must not be redistributed, duplicated or disclosed, in whole or in part,  
without the express written consent of Zimmer Biomet. This material is intended for health care professionals and the Zimmer Biomet sales force.  Distribution to any other recipient is prohibited.

Don’t settle when it comes to    
subchondral support.

TRAUMA
FOCUSED. DRIVEN. STRONG.
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Fra programansvarlig

Velkommen til faglige og 
sosiale opplevelser
Velkommen til ortopedisk Høstmøte i Oslo 24.-26. oktober – tre hele dager med inspi-
rerende kunnskapsutveksling og mulighet for mange gode faglige og sosiale opplevelser! 
Høstmøtet er et viktig og nært møtested for utveksling og oppdatering av kunnskap 
innen norsk ortopedi. 

Nof-symposiet på åpningsdagen arrangeres av 
faggruppen for Osteoporose og Benhelse. Temaet 
er allment og bør interessere alle ortopeder. 
Allerede tittelen lover oss at vi får mange svar: 
Hoftebrudd – alt du ønsket å vite, men ingen turte 
å svare på. Det gleder vi oss til! Vær klar til å delta 
aktivt i siste del; kasuistikker med avstemming og 
diskusjon.

Nof instructional lecture er en oversiktlig og 
praktisk rettet forelesning som gis innenfor et sen-
tralt tema i ortopedien. Protesekirurgi er sentralt i 
faget, men likevel er det mange lokale forskjeller i 
behandlingsvalg. De ulike tilgangene til hofteled-
det er en slik variabel. Det er derfor gledelig at 
Otto Schnell Husby takket ja til å belyse dette i 
årets Instructional lecture: De vanligste kirurgiske 
tilganger til hofteleddet; hvordan, hvorfor, når?  
Jeg er sikker på at ikke bare LIS, men alle ortope-
der kan ha stor nytte av dette foredraget.

Symposiene er høstmøtets søyler, og det 
arrangeres 19 ulike symposier under møtet. Dette 
gir oss en mulighet for oppdatering innen eget og 
andres fagfelt. Det er Nofs faggrupper, sammen 
med leddregisteret, LIOS, Spinalkirurgisk forening 
og Oslo Sports Trauma Research Center som  
arrangerer flotte og fagrelevante symposier. 

Symposiene er uvurderlige bidrag for å befeste og 
høyne nivået på vårt høstmøte. 

LIOS sitt Pro-Con symposium har trukket fulle hus 
de siste årene og blitt en god tradisjon. I år har de 
som tema valgt: Totalprotese hofte; Mini-invasiv 
fremre tilgang vs bakre tilgang. Dette symposiet 

spås godt oppmøte og høy temperatur også i år! 
Moderatorens utfordring blir å komme frem til en 
enighet mellom Pro og Con.

Det arrangeres et eget minisymposium for LIS på 
onsdag. Det er et nyttig symposium for LIS hvor 
spesialister fra Norsk Forening for Fot og Ankel- 
kirurgi lærer bort gullkorn om gastrocnemius release 
– et inngrep som for tiden ”hjelper mot alt”. 

Styret i Nof arrangerer symposiet Fra LIS til ortoped 
– Quo vadis? Symposiet fokuserer på den nye spe-
sialistutdanningen for leger og hva som i praksis er 
kommet på plass i denne omfattende og pågående 
prosessen. Læringsmålene er forskriftsfestet, men 
mye er fortsatt uklart. Innledere blir Elisabeth 
Arntzen som har vært leder for hele LIS-prosjektet 
og Ragnhild Øydna Støen fra spesialitetskomiteen 
i ortopedi. Deretter er det satt av god tid til spørs-
mål og diskusjon. Dette kan være et møtested for 
harmonisering av læringsaktiviteter.

I tillegg arrangerer våre samarbeidende industri-
firmaer tre symposier med gode faglige tema.

Frie foredrag er de mange byggesteinene som 
er svært viktige for å få til et godt fagprogram på 
høstmøte. Antallet frie foredrag er alltid jokeren 
i fagprogrammet som først kommer på plass 1. 
september og utløser noen hektiske arbeidsdager. 
I år er 146 abstrakt akseptert. Alle er vurdert av de 
relevante faggruppene og satt sammen i sesjoner. 
Hånd er i år den største gruppen med 26 frie 
foredrag fordelt på 3 sesjoner. Fordelingen ellers er 
traume/osteoporose 25, protese 22, artroskopi 22, 
barn 15, spinal 14, skulder/albue 13, og fot/ankel 
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9. Viktige bidragsytere til fagprogrammet er derfor 
alle dere som bidrar til frie foredrag.

Kåring av Høstmøtets beste frie foredrag – gå 
ikke glipp av dette! Dette er plenumssesjonen 
fredag som avslutter fagprogrammet. I denne se-
sjonen holder faggruppenes nominerte kandidater 
sine frie foredrag. Dette har blitt en kavalkade av 
høstmøtets beste foredrag og er et høydepunkt 
på møtet. Umiddelbart etter siste foredrag er det 
du som høstmøtedeltager som stemmer og avgjør 
hvem som blir vinneren av høstmøtets beste frie 
foredrag. Vinneren får mye heder og ære, og en 
pengepremie.

Etabler kontakter! Den sosiale siden av høstmø-
te må ikke undervurderes. Høstmøtet er en av de 
viktigste treffstedene for norske ortopeder. Benytt 
muligheten til å delta på de sosiale arrangemente-
ne! Torsdagsklubben gir rammen rundt en uformell 
helaften sammen med kolleger fra resten av 
landet. Utmerkelser og trekk av reisestipend for LIS 
vil krydre kvelden. Vårt faste og utmerkede band 
Entusijazzme sørger for god musikk. Fingermaten 
skal bli bra. Drikkebonger deles ut. Torsdags- 
klubben er stedet for å treffe nye og vedlikeholde 
gamle ortopedvenner – og ditt bidrag er viktig! 

Besøk utstillerne! Vi er svært glad for interessen  
som blir vist Nof fra ulike firma med produkter 
innen det ortopediske fagområde. Det er 34 firma 
som deltar på årets industriutstilling. Husk å sette 
av god tid til minst en og gjerne flere turer gjen-
nom utstillingshallene! 

AppInConf – vi tester ut ny konferanse-app! 
Med den blir programmet og abstrakts lettere 
tilgjengelig. Ta den i bruk. Endelig evaluering av 
funksjonaliteten må gjøres etter høstmøtet og din 
vurdering teller.

Takk!
Styret i norsk ortopedisk forening klarer på ingen 
måte å arrangere høstmøtet alene. Bak hvert 
eneste symposium og abstrakt ligger mange timer 
med arbeid. For de fleste er dette arbeidet utført  
i fritid og ledige stunder. Høstmøtet er på den  
måten den store årlige, ortopediske dugnaden. 
Takk til alle sammen som bidrar!

Jeg vil rette en særlig stor takk til Nofs fag- 
grupper som arrangerer fagspesifikke symposium. 
Faggruppene er selve kraftsentrumet i foreningen 
og de sikrer høstmøtets høye faglige innhold. Jeg 
vil også takke de andre symposiumsarrangører  
og alle årets foredragsholdere for flotte bidrag og  
godt samarbeid rundt det faglige programmet. 
Mange har bidratt mye! 

Utstillerne lager en flott ramme rundt høstmøtet. 
Det er umulig å arrangere høstmøtet slik det er 
i dag, uten interesse og støtte fra industrien. Jeg 
vil derfor takke alle våre samarbeidspartnerne for 
deres bidrag til å gjøre høstmøtet vellykket. 

Det er Kristin Solstad og hennes medhjelpere i 
firmaet KS Conference & Incentive som står for 
den praktiske planleggingen og gjennomføringen 
av Høstmøtet. Høstmøteboken lages i samarbeid 
med Bente Ødegaard i firmaet Ødegaard reklame 
& design. Teknisk støtte under høstmøtet får vi fra 
Robert Holm og medarbeidere i Audio Visuell AS. 
En stor takk til dere for uvurderlig og høyprofesjo-
nell hjelp!

Vi takker også alle medarbeidere, utstillere og 
deltagere for konstruktive tilbakemeldinger som 
gjør oss i stand til å gjøre høstmøtet stadig bedre. 
Under høstmøtet mottar vi med glede ferske og 
adrenalindrevne tilbakemeldinger i postkassen  
i sekretariatet. Alle deltagere vil også få en mulig-

Høstmøtet

Fra programansvarlig



het til å evaluere møtet i en Questback som kom-
mer rett etter møteslutt.

Påminnelser – pass tiden og bruk navne-
skilt! Alle deltagere får navneskilt i sekretariatet 
ved ankomst, og dette fungerer som adgangsbevis 
til kongressområdet. Vær nøye med å bruke navne-
skiltet. Det vil være kontroll ved dørene. 

Høstmøtet har et tett faglig program. Forsinkelser 
vil kunne forskyve etterfølgende arrangement. Jeg 
vil derfor minne deltagere og spesielt møteledere 

på at det er nødvendig å holde tidsskjema. 

På vegne av styret i Norsk ortopedisk forening  
ønsker jeg alle et godt Høstmøte! Det er alltid 
plass til ny kunnskap!

Gunn Hulleberg 
Programansvarlig og sekretær Nof

I år har vi tatt i bruk konferanseappen AppInConf, som er utviklet av vår svenske ortopedkollega  
Magnus Tägil og hans dyktige medarbeidere. Appen gir deg full oversikt på program, abstracts og  
annen informasjon.

Last ned AppInConf fra AppStore eller GooglePlay, tast inn eventkode: nofhost2018 
Du kan lage favorittliste med foredrag du bare må få med deg, og gjøre notater underveis.  
Appen vil også brukes til avstemming.

Nof på nett
#høstmøtet2018
Følg Norsk ortopedisk forening på 
våre nettsider (www.ortopedi.no), 
Facebook (@ortopedisk) og Twitter 
(@ortopedi_no) for oppdatering om 
Høstmøtet. #høstmøtet2018
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Det blir musikk og servering av kanapeer og drikke.  
I løpet av kvelden vil vi dele ut to Nof-stipend på  
kr 50 000,-. 

Dersom du er LIS og har lyst å reise på EFORT i Lisboa 5.-7. juni  
er det lurt å komme på Torsdagsklubben. Vi trekker tre heldige  
vinnere av reisestipend på inntil kr 10 000,-. Dersom den som  
trekkes ikke er tilstede, trekker vi en ny vinner!

Kanskje deler vi ut flere ting? Møt opp, og se hva som skjer!  
Eventuelle æresmedlemmer vil også få sitt diplom denne kvelden.

Nofs Torsdagsklubb er gratis for alle deltakere som er registrert 
til Høstmøtet, men forhåndsregistrering til Torsdagsklubben er 
nødvendig for at vi skal kunne organisere dette best mulig!

Registrer deg ved påmelding til høstmøtet (www.ksci.no) eller til 
kristin@ksci.no

De som er registrert mottar drikkebonger når de henter sitt navneskilt 
i registreringsskranken i andre etasje.

Nofs

Torsdags-

klubb

Entusijazzme
Mens vi sosialiserer og koser 
oss kan vi la oss underholde av 
Entusijazzme. 

De spiller hørbare bebop, med 
hard swing, ballader og latin i 
fin blanding. 

Besetningen inkluderer Trond 
Mathisen: altsax/sopransax, 
Jon-Sverre Berg: elpiano, Dag 
Einar Aasen: kontrabass, Stein 
Erik Evenstad: trommer og  
Mathisen jr. på tenorsaksofon. 

25. oktober
kl. 19.30 
i andre etasje  
på Plaza
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Nordisk Ortopedisk Forenings

100 års jubileumskongress 
Trondheim 13.-15. mai 2020

Nordisk Ortopedisk Forening (NOF) ble etablert i 1919. Initiativtakerne  
var fra Danmark, Sverige og Norge. Etter hvert har foreningen fått nye  
medlemsland, og i dag er Finland, Island, Nederland, Estland og Litauen  
og medlemmer av NOF. På denne måten har NOF nå blitt en stor for- 
ening som skal ivareta noe av den akademiske interesse og behov for  
over 5000 ortopeder, i tillegg til det behovet som dekkes av de forskjellige  
nasjonale foreningene. NOF arrangerer sin kongress annethvert år i partallsår, derfor 
ble det besluttet at 100-års Jubileumskongressen skulle være i 2020. Dette året er det 
Norges tur til å være vertskap for NOF-kongressen, og Trondheim er valgt til kongressby.

Det er nedsatt en lokal kongresskomite som 
består av ortopeder fra St. Olavs hospital. Vi har 
allerede bestemt kongresshotell, Clarion Hotell 
og Kongress på Brattøra, dvs. virkelig ”by the sea”.  
Dette er et utmerket hotell for arrangementer 
av denne størrelsen, flotte rom og fine forhold 
for utstillere. NOF Board og den lokale kongress-
komiteen jobber med å gjøre denne kongressen 
til noe spesielt, både når det gjelder det faglige 
innhold og andre arrangementer som en slik 
Jubileumskongress fortjener.

Bidrag blir belønnet
For å sikre det faglige innholdet har vi bedt Nofs 
faggrupper om å bidra til det faglige programmet. 
Faggruppene vil bli økonomisk belønnet dersom 
de bidrar til kongress-programmet. Den lokale 
komiteen vil også på selvstendig basis invitere 
internasjonale forelesere til å bidra med egne 
forelesninger, gjerne i forbindelse med  
spesialsesjoner.

Egen temadag i forkant
Det er også planlagt en Pre-Congress Speciality  
Day den 12.05.20 hvor tema er tenkt å være 
”Fractures in children”. Denne dagen er i hovedsak 
tiltenkt LIS, men vil også være egnet for alle som i 
større eller mindre grad behandler barnefrakturer.

Ved tidligere NOF-kongresser har det vært arran-
gørlandet som har hatt flest deltakere, og som 
har bidratt mest til det faglige program med frie 
foredrag. Vi håper at det blir slik i 2020 også, at 
mange norske ortopeder allerede nå kan legge 
kongressen inn i møtekalenderen og planlegge 
faglige presentasjoner på kongressen. La oss 
benytte denne anledningen til å markere norsk 
ortopedi på en sterk og fin måte.

Da sier vi bare velkommen til Trondheim og NOF 
Centennial Congress May 2020.

Ketil Holen,  
Congress President

An innovative, injectable procedure 
for Dupuytren’s contracture

Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Tlf: +47 66 82 34 00
www.sobi.no 
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Xiapex er et behandlingsalternativ for alle 
stadier av  

Dupuytrens kontraktur, inkludert pasienter med 
mer utbredt sykdom1

Referanse 1: Gary M. Pess, Maj Sundbom, Koo Wilson, Daniel Lindqvist and Lars B. Dahlin. 
A post hoc analysis of Dupuytren contracture treated with collagenase Clostridium histolyticum
across disease stages. J Plast Surg Hand Surg. 2018 Jul 24:1-6. 

C  Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.       ATC-nr.: M09A B02 
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: 
Kollagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, tro metamol, saltsyre for pH-justering. II) 
Oppløsningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.Indikasjoner: 
Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med føl bar streng. Behandling av voksne 
menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved starten 
av behandlingen.Dosering: Dupuytrens sykdom: Skal kun gis av leger som er opplært og har 
erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 
0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Injeksjonsvolum avhenger av ledd type. 
Injeksjoner i opptil 2 strenger eller 2 berørte ledd i samme hånd kan gis i henhold til 
injeksjonsprosedyren under en behandlingsvisitt. To følbare strenger som berører 2 ledd, kan 
injiseres, eller 1 følbar streng som berører 2 ledd i samme finger, kan injiseres på 2 steder under en 
behandlingsvisitt. Hver injeksjon inneholder en dose på 0,58 mg. Ved flere kontrakturer kan 
ytterligere strenger behandles ved andre behandlingsvisitter med ca. 4 ukers mellomrom. Pasienten 
skal kontrolleres av legen ca. 24–72 timer etter injeksjon, og fingerekstensjonsprosedyre kan da 
utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen. Injeksjon og fingerekstensjonsprosedyrer 
kan utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers intervall. Erfaring er be grenset til inntil 3 
injeksjoner pr. streng og inntil 8 injeksjoner totalt. Metakarpofa langealledd (MCP-ledd): Pulveret 
rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. In jeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale interfalangealledd 
(PIP-ledd): Pulveret rekon stitueres i 0,31 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Peyronies 
sykdom: Må administreres av lege med adekvat opplæring i korrekt administrering og erfaring i 
diagnostisering og behandling av urologiske sykdommer hos menn. Pasienter med en peniskurvatur 
>90° ble ikke inkludert i kliniske studier, og behandling hos denne gruppen kan derfor ikke anbefales. 
Voksne:Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Spesielle 
pasient grupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år): 
Bruk er ikke relevant. Administrering: Administreres intralesjonalt. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Behandling av Peyronies plakk som omfatter urinrøret i penis 
pga. potensiell risiko for denne strukturen.Forsiktighetsregler: Etter injeksjon av kan det forekomme 
en kraftig allergisk reaksjon, og pasienten må observeres i 30 minutter for å se etter tegn eller 
symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, f.eks. omfattende rødhet eller utslett, hevelse, tilsnøring 
av halsen eller pustevansker. Pasienten skal anmodes om å søke legehjelp umiddelbart ved slike 
symptomer. Legemidler for akutt behandling av allergiske reaksjoner skal være tilgjengelig. Noen 
pasienter med Dupuytrens kontraktur utviklet IgE-antistoffer mot legemidlet i større proporsjoner og 
høyere titre ved påfølgende Xiapex-injeksjoner. Kollagenase clostridium histolyticum løser opp 
kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade 
på disse, muligens permanent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved 
injeksjon i streng som påvirker et PIP-ledd i 5. finger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, 
og ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege 
straks ved problemer med å bøye fingeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på 
seneruptur). Pasienter med Dupuytrens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for 
hudlesjoner. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i penis (f.eks. corpora caverosa), kan gi skade i 
disse og mulig korporal ruptur (penisfraktur). Derfor må Xiapex kun injiseres inn i Peyronies-plakket, 
og injeksjon inn i urinrøret, nerver, blodkar, corpora cavernosa og andre strukturer i penis som 
inneholder kollagen må unngås. Tegn og symptomer som kan gjenspeile alvorlig skade på penis, må 
raskt evalueres for å vurdere om det er korporal ruptur eller kraftig penishematom. Forsiktighet må 
utvises hos pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke 
anbe falt hos pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150 
mg acetylsalisylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-hu mant protein kan pasienter 
utvikle antistoffer mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase 
clostridium histolyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-
antistoff (ADA) teore tisk interferere med humane MMP. Hos pasienter behandlet for disse to 
indikasjonene, var det ingen sannsynlig korrelasjon mellom antistoffrekvens, antistofftitre eller 
nøytraliserende status og klinisk respons eller bivirkninger. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til 
hemming av humane MMP eller bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av au toimmune 
sykdommer eller utvikling av muskel-skjelettsyndrom (MSS) er obser vert. Muligheten for utvikling av 
MMS kan ikke utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller flere av følgende symptomer: Artralgi, 
myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, fibrose i håndflaten, og fortykning eller dannelse 
av knuter i se nene. MMS utvikles progressivt. Xiapex påvirkning på ev. etterfølgende kirurgi er ikke 
ukjent. Behandling av spesielle tilstander som forkalket plakk som kan påvirke injeksjonsteknikken, 
chordee sammen med eller i fravær av hypospadi, trombose i den dorsale penisarterien og/eller 
-venen, infiltrasjon av en benign eller malign masse som fører til peniskurvatur, infiltrasjon av et 

infeksiøst stoff (f.eks. ved lymphogranuloma venereum), ventral kurvatur uavhengig av årsak og 
isolert timeglassdeformitet av penis, er ikke studert, og behandling av disse pasientene bør unngås. 
Langsiktig sikkerhet av Xiapex i Peyronies sykdom er ikke fullt ut klarlagt. Xiapex er praktisk talt 
natrium fritt (<23 mg pr. dose).Interaksjoner: Det er ingen målbar systemisk eksponering etter en 
enkeltinjeksjon med Xiapex hos pasienter med Dupuytrens kontraktur, og kun minimal og kortlivet 
systemisk eksponering hos pasienter med Peyronies sykdom. Bruk hos pasienter som har fått 
tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.Bivirkninger: Dupuytrens kontraktur: 
Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe, blo duttredelse. Muskel-
skjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Perifert ødem, reaksjon på in jeksjonsstedet (ødem, 
blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Smerte i 
lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt svette. 
Muskel-skjelettsystemet: Artral gi, klump i armhulen, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, 
hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, inflammasjon, 
reaksjon på injeksjonsstedet (inflammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler, laserasjon), hudlaserasjon. 
Min dre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, lymfadenitt. Gastrointestinale: 
Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett, 
flekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom, 
skorpe, hudmisfarging, stram hud. Im munsystemet: Hypersensitivitet, anafylaktisk reaksjon. 
Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfan gitt. Kjønnsorganer/bryst: Ømhet i bryst, 
brysthypertrofi. Luftveier: Dyspné, hyper ventilering. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i brystveggen, 
smerte i lysken, knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, muskelspasmer, muskelsvakhet, 
ubehag eller stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. Nevrologiske: Komplekst 
regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synko pe, tremor, hyperestesi. Psykiske: 
Desorientering, agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Un dersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt 
ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, 
ubehag, tretthet, varmefølel se, influensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet 
(følelsesløshet, avskal ling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, 
skade i arm eller ben, åpent sår, sårsprik kuldeintoleranse i de behandlede fingrene. Peyronies 
sykdom: Svært vanlige (≥1/10): Kjønnsorganer/bryst:  Penishematom, hevelse, smerter, ekkymos. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10):  Hud: Blodblemme, misfarging av hud. Kjønnsorganer/bryst: 
Penisblemmer, genital kløe, smertefull ereksjon, erektil dysfunksjon, dyspareuni, peniserytem Øvrige: 
Vesikler eller kløe på injeksjonsstedet, lokalisert ødem, knuter, suprapubisk smerte, smerter ved 
prosedyre. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute, eosinofili, 
lymfadenopati. Gastrointestinale: Abdominal distensjon, forstoppelse. Hjerte/kar: Takykardi, 
hematom, hypertensjon, blødning, lymfangiopati, overfladisk tromboflebitt. Hud: Erytem, 
penisulcerasjon, erytematøst utslett, nattesvette, hudlidelse (hudknuter, -granulom, -blemme, 
-irritasjon eller -ødem), pigmenteringslidelse, hyperpigmentering. Immunsystemet: Overfølsomhet for 
legemidlet, anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Soppinfeksjon i huden, infeksjon, øvre luftveisinfeksjon. 
Kjønnsorganer/bryst: Penisadhesjon, penislidelse, peyronies sykdom, seksuell dysfunksjon, skrotalt 
erytem, genitalt ubehag, genital blødning, bekkensmerter, redusert penisstørrelse, 
penisvenetrombose, skrotalt ødem, skrotale smerter. Luftveier: Hoste. Muskel-skjelettsystemet: 
Ryggsmerter, underlivssmerter, lyskesmerter, ligamentlidelse, ligamentsmerter, ubehag i muskler/
skjelett. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, dysgeusi, parestesi, brennende følelse, hyperestesi, 
hypoestesi. Nyre/urinveier: Dysuri, urineringstrang. Psykiske: Unormale drømmer, depresjon, 
seksuell hemning. Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon. Undersøkelser: Økt blodglukose, økt 
systolisk blodtrykk, økt kroppstemperatur. Øre: Tinnitus. Øvrige: Varmefølelse, reaksjon eller 
misfarging på injeksjonsstedet, feber, hevelse, asteni, frysninger, cyste, indurasjon, influensalignende 
sykdom, ødem, utskillelse av puss, ømhet, penisfraktur, hudlaserasjon, åpent sår, skrotalt hematom, 
leddskade, penisskade.Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter 
rekonstituering. Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter 
rekonstituering. Etter oppbevaring i kjøleskap må re konstituert oppløsning tempereres i ca. 15 
minutter bør bruk.Basert på godkjent SPC fra 12/2017
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Referanse 1: Gary M. Pess, Maj Sundbom, Koo Wilson, Daniel Lindqvist and Lars B. Dahlin. 
A post hoc analysis of Dupuytren contracture treated with collagenase Clostridium histolyticum
across disease stages. J Plast Surg Hand Surg. 2018 Jul 24:1-6. 

C  Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.       ATC-nr.: M09A B02 
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: 
Kollagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, tro metamol, saltsyre for pH-justering. II) 
Oppløsningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.Indikasjoner: 
Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med føl bar streng. Behandling av voksne 
menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved starten 
av behandlingen.Dosering: Dupuytrens sykdom: Skal kun gis av leger som er opplært og har 
erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 
0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Injeksjonsvolum avhenger av ledd type. 
Injeksjoner i opptil 2 strenger eller 2 berørte ledd i samme hånd kan gis i henhold til 
injeksjonsprosedyren under en behandlingsvisitt. To følbare strenger som berører 2 ledd, kan 
injiseres, eller 1 følbar streng som berører 2 ledd i samme finger, kan injiseres på 2 steder under en 
behandlingsvisitt. Hver injeksjon inneholder en dose på 0,58 mg. Ved flere kontrakturer kan 
ytterligere strenger behandles ved andre behandlingsvisitter med ca. 4 ukers mellomrom. Pasienten 
skal kontrolleres av legen ca. 24–72 timer etter injeksjon, og fingerekstensjonsprosedyre kan da 
utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen. Injeksjon og fingerekstensjonsprosedyrer 
kan utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers intervall. Erfaring er be grenset til inntil 3 
injeksjoner pr. streng og inntil 8 injeksjoner totalt. Metakarpofa langealledd (MCP-ledd): Pulveret 
rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. In jeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale interfalangealledd 
(PIP-ledd): Pulveret rekon stitueres i 0,31 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Peyronies 
sykdom: Må administreres av lege med adekvat opplæring i korrekt administrering og erfaring i 
diagnostisering og behandling av urologiske sykdommer hos menn. Pasienter med en peniskurvatur 
>90° ble ikke inkludert i kliniske studier, og behandling hos denne gruppen kan derfor ikke anbefales. 
Voksne:Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Spesielle 
pasient grupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år): 
Bruk er ikke relevant. Administrering: Administreres intralesjonalt. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Behandling av Peyronies plakk som omfatter urinrøret i penis 
pga. potensiell risiko for denne strukturen.Forsiktighetsregler: Etter injeksjon av kan det forekomme 
en kraftig allergisk reaksjon, og pasienten må observeres i 30 minutter for å se etter tegn eller 
symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, f.eks. omfattende rødhet eller utslett, hevelse, tilsnøring 
av halsen eller pustevansker. Pasienten skal anmodes om å søke legehjelp umiddelbart ved slike 
symptomer. Legemidler for akutt behandling av allergiske reaksjoner skal være tilgjengelig. Noen 
pasienter med Dupuytrens kontraktur utviklet IgE-antistoffer mot legemidlet i større proporsjoner og 
høyere titre ved påfølgende Xiapex-injeksjoner. Kollagenase clostridium histolyticum løser opp 
kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade 
på disse, muligens permanent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved 
injeksjon i streng som påvirker et PIP-ledd i 5. finger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, 
og ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege 
straks ved problemer med å bøye fingeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på 
seneruptur). Pasienter med Dupuytrens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for 
hudlesjoner. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i penis (f.eks. corpora caverosa), kan gi skade i 
disse og mulig korporal ruptur (penisfraktur). Derfor må Xiapex kun injiseres inn i Peyronies-plakket, 
og injeksjon inn i urinrøret, nerver, blodkar, corpora cavernosa og andre strukturer i penis som 
inneholder kollagen må unngås. Tegn og symptomer som kan gjenspeile alvorlig skade på penis, må 
raskt evalueres for å vurdere om det er korporal ruptur eller kraftig penishematom. Forsiktighet må 
utvises hos pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke 
anbe falt hos pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150 
mg acetylsalisylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-hu mant protein kan pasienter 
utvikle antistoffer mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase 
clostridium histolyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-
antistoff (ADA) teore tisk interferere med humane MMP. Hos pasienter behandlet for disse to 
indikasjonene, var det ingen sannsynlig korrelasjon mellom antistoffrekvens, antistofftitre eller 
nøytraliserende status og klinisk respons eller bivirkninger. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til 
hemming av humane MMP eller bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av au toimmune 
sykdommer eller utvikling av muskel-skjelettsyndrom (MSS) er obser vert. Muligheten for utvikling av 
MMS kan ikke utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller flere av følgende symptomer: Artralgi, 
myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, fibrose i håndflaten, og fortykning eller dannelse 
av knuter i se nene. MMS utvikles progressivt. Xiapex påvirkning på ev. etterfølgende kirurgi er ikke 
ukjent. Behandling av spesielle tilstander som forkalket plakk som kan påvirke injeksjonsteknikken, 
chordee sammen med eller i fravær av hypospadi, trombose i den dorsale penisarterien og/eller 
-venen, infiltrasjon av en benign eller malign masse som fører til peniskurvatur, infiltrasjon av et 

infeksiøst stoff (f.eks. ved lymphogranuloma venereum), ventral kurvatur uavhengig av årsak og 
isolert timeglassdeformitet av penis, er ikke studert, og behandling av disse pasientene bør unngås. 
Langsiktig sikkerhet av Xiapex i Peyronies sykdom er ikke fullt ut klarlagt. Xiapex er praktisk talt 
natrium fritt (<23 mg pr. dose).Interaksjoner: Det er ingen målbar systemisk eksponering etter en 
enkeltinjeksjon med Xiapex hos pasienter med Dupuytrens kontraktur, og kun minimal og kortlivet 
systemisk eksponering hos pasienter med Peyronies sykdom. Bruk hos pasienter som har fått 
tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.Bivirkninger: Dupuytrens kontraktur: 
Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe, blo duttredelse. Muskel-
skjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Perifert ødem, reaksjon på in jeksjonsstedet (ødem, 
blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Smerte i 
lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt svette. 
Muskel-skjelettsystemet: Artral gi, klump i armhulen, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, 
hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, inflammasjon, 
reaksjon på injeksjonsstedet (inflammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler, laserasjon), hudlaserasjon. 
Min dre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, lymfadenitt. Gastrointestinale: 
Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett, 
flekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom, 
skorpe, hudmisfarging, stram hud. Im munsystemet: Hypersensitivitet, anafylaktisk reaksjon. 
Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfan gitt. Kjønnsorganer/bryst: Ømhet i bryst, 
brysthypertrofi. Luftveier: Dyspné, hyper ventilering. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i brystveggen, 
smerte i lysken, knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, muskelspasmer, muskelsvakhet, 
ubehag eller stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. Nevrologiske: Komplekst 
regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synko pe, tremor, hyperestesi. Psykiske: 
Desorientering, agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Un dersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt 
ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, 
ubehag, tretthet, varmefølel se, influensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet 
(følelsesløshet, avskal ling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, 
skade i arm eller ben, åpent sår, sårsprik kuldeintoleranse i de behandlede fingrene. Peyronies 
sykdom: Svært vanlige (≥1/10): Kjønnsorganer/bryst:  Penishematom, hevelse, smerter, ekkymos. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10):  Hud: Blodblemme, misfarging av hud. Kjønnsorganer/bryst: 
Penisblemmer, genital kløe, smertefull ereksjon, erektil dysfunksjon, dyspareuni, peniserytem Øvrige: 
Vesikler eller kløe på injeksjonsstedet, lokalisert ødem, knuter, suprapubisk smerte, smerter ved 
prosedyre. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute, eosinofili, 
lymfadenopati. Gastrointestinale: Abdominal distensjon, forstoppelse. Hjerte/kar: Takykardi, 
hematom, hypertensjon, blødning, lymfangiopati, overfladisk tromboflebitt. Hud: Erytem, 
penisulcerasjon, erytematøst utslett, nattesvette, hudlidelse (hudknuter, -granulom, -blemme, 
-irritasjon eller -ødem), pigmenteringslidelse, hyperpigmentering. Immunsystemet: Overfølsomhet for 
legemidlet, anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Soppinfeksjon i huden, infeksjon, øvre luftveisinfeksjon. 
Kjønnsorganer/bryst: Penisadhesjon, penislidelse, peyronies sykdom, seksuell dysfunksjon, skrotalt 
erytem, genitalt ubehag, genital blødning, bekkensmerter, redusert penisstørrelse, 
penisvenetrombose, skrotalt ødem, skrotale smerter. Luftveier: Hoste. Muskel-skjelettsystemet: 
Ryggsmerter, underlivssmerter, lyskesmerter, ligamentlidelse, ligamentsmerter, ubehag i muskler/
skjelett. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, dysgeusi, parestesi, brennende følelse, hyperestesi, 
hypoestesi. Nyre/urinveier: Dysuri, urineringstrang. Psykiske: Unormale drømmer, depresjon, 
seksuell hemning. Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon. Undersøkelser: Økt blodglukose, økt 
systolisk blodtrykk, økt kroppstemperatur. Øre: Tinnitus. Øvrige: Varmefølelse, reaksjon eller 
misfarging på injeksjonsstedet, feber, hevelse, asteni, frysninger, cyste, indurasjon, influensalignende 
sykdom, ødem, utskillelse av puss, ømhet, penisfraktur, hudlaserasjon, åpent sår, skrotalt hematom, 
leddskade, penisskade.Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter 
rekonstituering. Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter 
rekonstituering. Etter oppbevaring i kjøleskap må re konstituert oppløsning tempereres i ca. 15 
minutter bør bruk.Basert på godkjent SPC fra 12/2017

Styrke Pakning/ 
V.nr

Refusjon 
Byttegruppe

Pris R.gr

0,9 mg 1 sett
113247

-
Byttegruppe

8181,80 C

PP-4587
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Foredragsholdere
1. Alle foredragsholdere må levere sine bidrag på USB-penn til våre teknikere på sekretariatet  

(rom 303) i god tid før de respektive seksjonene, senest 5 timer før.

2. Alle presentasjoner anbefales levert på en av de to nyeste utgavene av Powerpoint i Office.

3. Presentasjonene merkes med foredragsnummeret og førsteforfatters navn, for eksempel  
”243 Tor Torsen”. Finn ditt abstrakt og abstraktnummer på nettsidene www.ortopedi.no,  
i appen eller i Høstmøteboken.

4. Legg eventuelle medier, videoer inn i en mappe sammen med powerpointen før du legger  
de inn i powerpointen, deretter flytt mappen over på en stick. Da vil videoen være med.

5. Eller simpelten integrer den (embed) videoen så slipper du dette. Da vil størrelsen på  
presentasjonen gå noe opp (avhengig av videostørrelse). For å lære dette:  
https://support.office.com/en-us/article/Video-Insert-video-into-your-presentation-
7d9d3db6-23a7-46ec-9e22-3496e42996db

6.  Filtyper for video i Powerpoint som fungerer:

 Windows Video file: 
 .avi (some .avi files may require additional codecs)

 MP4 Video file: 
 .mp4, .m4v, .mov

 Movie file: 
 .mpg eller .mpeg

 Windows Media Video file: 
 .wmv

7. Teknikerne legger presentasjonene på ”skrivebordet” på PCen i auditoriet.

8. Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få den opp på skjermen,  
evt. gjør møtelederne det.

9. Under presentasjonene benyttes normalt såkalte bøylemikrofoner.

10. Dersom man av forskjellige grunner ikke får levert sitt bidrag til teknisk sekreteriat i tide  
må man selv møte før sesjonen og legge foredraget inn på PCen (på eget ansvar!).

Til deltakerne

Generell & teknisk informasjon
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ForeningsnyttGenerell informasjon

Generell & teknisk informasjon
Praktisk informasjon
Radisson Blu Plaza Hotel ligger midt i byen 
med Sentralbanestasjonen og Spektrum som 
nærmeste naboer og med all mulig tilgjenge-
lig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Det 
finnes også parkeringsplasser og parkeringshus 
i nærområdet, også i kjelleren på Plaza. Det går 
flybuss direkte fra Gardermoen til hotellet,  
evt. kan man benytte taxi på fastpris.

Lunsjen vil bestå av buffet med varmretter og 
blir satt frem til deltagerne på bord flere steder 
i utstillingslokalene. Det blir satt fram vann, 
men dersom man ønsker mineralvann kan dette 
kjøpes av hotellet. Kaffen hentes gratis fra  
kaffebuffeter på området.

Besøk Nof’s stand hvor representanter er behjelpe- 
lig med spørsmål om konferansen. Her kan du 
også kjøpe skjerf og slips med Nof´s egen logo! 

Last ned AppInConf fra AppStore eller Google-
Play. For å logge inn på Høstmøtet 2018, tast 
inn eventkoden: nofhost2018. I appen finner du 
program, abstracts og annen praktisk informa-
sjon. Du kan lage favorittliste på symposier eller 
frie foredrag du vil få med deg og gjøre notater 
fra spennende foredrag.

Oppdateringer og nyheter under konferansen vil 
kunngjøres i appen, på Facebook (@ortopedisk) 
og Twitter (@ortopedi_no).

Deltakere på høstmøtet vil få tilgang på WiFi. 
Nettverk: RadissonGuest

Møteledere ved frie foredrag
1. Det skal være 2 møteledere som styrer hver 

sesjon.

2. Møtelederne utvelges av Nof´s faggrupper 
etter at alle abstraktene har kommet inn.

3. Ved forfall må møtelederne selv ta ansvar for 
å finne en erstatning i samråd med  
tilhørende faggruppe.

4. Meld eventuelle endringer til den ansvarlige 
i Nof på sekretar@ortopedi.no for justering  
av programmet.

5. Møt i god tid før seksjonen starter, minimum 
10 minutter.

6. Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner 
fungerer. Organiser foredragene slik at disse 
er lette å finne for foredragsholderne.

7. Foredragsholderne har 8 minutter taletid,  
2 minutter til diskusjon, dvs. et par spørsmål.

8. Hold tiden (både start og stopp)!

9. Les abstraktene og forbered et spørsmål i 
tilfelle det ikke kommer noen fra salen.

10. Tilkall teknisk assistent fra sekreteriatet ved 
problemer. Telefonnummer vil bli oppgitt  
i forelesningssal og på tekniker/speaker-
ready rommet.

11. Endringer av rekkefølge for foredrag må kun 
gjøres når det er absolutt nødvendig.

12. Deltagerne forholder seg til oppgitte tids-
punkter og forventer at disse holdes.

13. Husk å oppfordre deltagere til å besøke 
utstillingene før hver pause, samt informere  
om at kaffe og lunsj serveres inne i  
utstillingen.
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Høstmøtet 2018

Program fra dag til dag
Onsdag 24. oktober 2018

TID FILM KUNST MUNCH BLU ROOM 301

07.30 Registrering

08.00

08.30 Åpning 

08.50 Nof symposiet: 

Hoftebrudd – alt du ønsket å vite, men ingen turte å svare på09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00 Lunsj

12.30

13.00

13.30 NOFAF symposium: 
X-ray looks great, but 
the foot still hurts!

Leddregisterets 
symposium:  
Protesedokumenta-
sjon og sementering 
av hofteproteser

Håndkirurgisk  
symposium:  
Artrose i CMC 1

Osteoporose  
symposium:  
Komplikasjoner 
etter hoftebrudd

14.00 FF Artroskopi 1
(NB! til 15.10)14.30

15.00 Pause Pause

15.30 Pause FF Protese 1 Pause OSTRC symposium: 
Det er klart vi skal 
operere menisker

16.00 Minisymposium LIS  
Gastroc release

FF Håndkirurgi 1

16.30

17.00 Pause Pause

17.30 Årsmøter faggrupper - se oversikt side 55

18.00
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Program

Høstmøtet 2018

Fredag 26. oktober 2018

TID FILM KUNST MUNCH BLU ROOM 301

08.30 FF Traume 2 Skulder/albue  
symposium:
Treatment options 
in the middle aged 
shoulder with an 
irreparable cuff tear; 
experimental or 
established?

Barn symposium:         
”Psykisk kan du  
vera sjøl” 
Barnepsykologi  
for ortopeder

09.00 FF Spinalkirurgi 1

09.30

10.00 Pause Pause

10.30 FF Traume 3 FF Spinalkirurgi 2

11.00

11.30

12.00 Lunsj Lunsjsymposium

12.30

13.00 Nof instructional lecture:  
De vanligste kirurgiske tilganger til  
hofteleddet; hvordan, hvorfor, når?

Spinalkirurgisk 
symposium:
Skivedegenerasjon13.30

14.00 Kåring av Høstmøtets  
Beste frie foredrag

14.30 Årsmøte spinalkirurgi

15.10 Slutt

Torsdag 25. oktober 2018

TID FILM KUNST MUNCH BLU ROOM 301

08.00 FF Artroskopi 2 Hofte/kne  
symposium: Current 
professional know-
ledge in Total Hip 
Arthroplasty

08.30 FF Håndkirurgi 2 FF Traume 1
Beste foredrag09.00

09.30 Pause Pause

10.00 Artroskopisymposium: 
Anterior cruciate liga-
ment – basic science, 
surgery and return to 
sports

FF Protese 2 Pause FF Fot/ankel 1

10.30 FF Håndkirurgi 3

11.00

11.30 Pause

12.00 Lunsj Lunsjsymposium Lunsjsymposium

12.30

13.00 FF Artroskopi 3 Traumesymposium: 
Pilon frakturer

FF Barn 1 Pause

13.30 Fra LIS til ortoped     
– Quo vadis?14.00 FF Skulder/albue

14.30 Pause

15.00 LIOS Pro-Con FF Barn 2

15.30

16.00 Pause

16.30 Årsmøte  
Norsk ortopedisk  
forening

17.00

17.30

18.00

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

Spesialisert leverandør  
av innovativt medisinsk utstyr

Hall MicroFree penneholdt  
batteridrevet maskin

InSpace™ balloon for  
behandling av store rotator cuff skader

Bedre presisjon uten å  
ofre ytelse 



[sett inn tekst ...]

Radisson Blu Plaza Hotell 
Forelesninger skal foregå i Munch og Blu Room i 1. etasje, i Film og Kunst  
i 2. etasje og i møterom 301 i 3. etasje. 

302, 303, 304 og 305 i 3. etasje er mindre møterom og 303 er teknisk sekretariat.

©
V

is
it

O
SL

O
/M

at
ja

z 
In

ti
ha

r

25Høstmøteboken  •  2018



Annonseplassering
skal oppdateres

DJO Nordic AB | Murmansgatan 126 | SE-212 25 Malmö  | Tel 23 9 09 27 | info.nordic@DJOglobal.com | www.DJOglobal.no

by

KONTAKT DIN LOKALE PRODUKTSPESIALIST

Anne-Berit Auran:
mobil 41 52 56 11
Anne-Berit .Auran@DJOglobal.com

Heidi Edvardsen:
mobil 793 41 07 58
heidi.edvardsen@djoglobal.com

NYHET!

The

OA Knee Brace
PERFEC T FIT TO S TAY AC TIVE

TriFit™ Web

Exos® Tech 
Former seg etter 
ditt kne med hjelp av 
varme, for en perfekt 
passform.

Web Tech™
Dekker kneet med en myk og 
støttende maskekonstruksjon 
som stabiliserer patella og 
absorberer smerte.

Boa® Tech
Hjelper deg med å 
tilpasse otosen enda 
bedre og du vil få en 
sikker og god passform.

3-dimensjonal 
komfort og støtte
Kneortose med perfekt passform

Et alternativ som 
gir støtte og smerte-

lindring uten kirurgi eller 
medisin. Best av alt – 

ingen bivirkninger!
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Radisson Blu Plaza Hotell
Oversikt over møterom og utstillere

Blu Room

Munch Salen

Heiser

Foyer

1. etasje



Tittel...
Stikktittel...

Tekst...

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

8
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5 
m

15 m2

301

302

303

304

305

Gangbro
til Oslo

Spektrum

3. etasje

Heiser

Forelesninger skal foregå i Film, Kunst i 2. etg., Blu room og 
Munchsalen i 1. etg. 301, 302, 303, 304 og 305 i 3. etg. er mindre 
møterom, sekretariat for foredragsholdere og teknisk rom.
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Symbol for lysekrone. 3 meter fra gulv til lysekrone.

Sonja Henie Ballroom
(Kunst, Film & Olympia inkl.)

Radisson Blu Plaza Hotell
Oversikt over møterom og utstillere

28 2018  •  Høstmøteboken

Kunst



Stikktittel...
[sett inn tekst ...]

Oversikt over møterom og utstillere

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

8

3 m
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15 m2

301

302

303

304

305

Gangbro
til Oslo

Spektrum

3. etasje

Heiser

Forelesninger skal foregå i Film, Kunst i 2. etg., Blu room og 
Munchsalen i 1. etg. 301, 302, 303, 304 og 305 i 3. etg. er mindre 
møterom, sekretariat for foredragsholdere og teknisk rom.
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Symbol for lysekrone. 3 meter fra gulv til lysekrone.

Sonja Henie Ballroom
(Kunst, Film & Olympia inkl.)
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Standoversikt:
1. ZimmerBiomet
2. Implantscan
3. Implantscan
4. Enimed AS
5. Stryker
6. Link Norway AS
7. Swemacimaging
8. Alfa Care AS
9. Alfa Care AS
10. Camp Scandinavia
12. Medtronic
13. Philips Norge
14. Orthovita
15. Kebomed AS
16. Mebi AS

17. Innosurge AS
18. DJO Norway
19. DJO Norway
20. JHInova
21. Orto360
22. Sectra AB
23. Implantscan
24. Octopus Limedic
25. InterV Nordic AB
26. Wright Medical
27. Sobi AS
28. Heraeus Medical AB
30. Endomed
31. Endomed
32. KvinTo AS

33. Johnson & Johnson
34. Bioventus
35. Swemac Orthopaedics
36. Swemac Orthopaedics
37. Endotech AS
38. Episurf Europe AB
39. Sophie Mindes Ortopedi AS
41. Materialise NV
42. Arthrex Norway AS
43. Ortomedic AS
44. Smith & Nephew
45. Motorpool AS



Annonseplassering
skal oppdateres

Episealer®
en individanpassad 
behandlingsmetod för fokala 
broskskador i knät 

Episurf Medical 
Karlavägen 60
SE-114 49 Stockholm
+46 8 612 00 20 | info@episurf.com
www.episurf.com

Torsdag den 25 oktober - 12:00-13:00 - Rum 301
INBJUDAN 

12:10 Introduktion
 Per Möller, Episurf Medical      

12:15  Kliniska resultat med ett patientspecifikt implantat för    
 behandling av fokala broskskador i knät.  Klinisk uppföljning    
 av de första 65 patienterna.  
 Prof Leif Ryd, Stockholm

12:30 Ett typiskt kasus med uppföljning efter 3, 6 och 12 månader
 Prof Lars Engebretsen, Oslo Universitetssykehus

12:35 Vårt senaste fall - ett Twinimplantat till en kvinna med tidigare   
 misslyckad microfrakturering
 Overlege, PhD Berte Bøe, Oslo Universitetssykehus
 
12:40 Erfarenheter från vår första serie om 8 patienter
 Martin Polacek, Drammen Sykehus
 
12:55 Avslutning
 Per Möller, Episurf Medical

Lunch serveras
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2018 | Symposier
Symposiums
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Symposier

Nof symposiet

Onsdag 24. oktober 2018 | 08.50-12.00
Møterom: Film og Kunst
Moderatorer: Ane Djuv, Frede Frihagen

Alt du ønsket å vite, men ingen turte å svare på

08.50-09.00 Velkommen 
Frede Frihagen

09.00-09.10 Hoftebruddbehandling i Norge
Jan-Erik Gjertsen

09.10-09.25  Preoperative optimization – When to (and not to) delay  
hip fracture surgery 
Richard Griffiths

09.25-09.35 Femoral neck fractures – How and when I do internal fixation 
Martyn Parker

09.35-09.50 To cement or not – and how to do it safely
Martyn Parker

09.50-10.00 Kasuistikker med avstemning/diskusjon

10.00-10.30 Pause

10.30-10.45 Safe anaesthesia – Spinal vs general 
Richard Griffiths

10.45-11.00 Trochanteric fractures – Choice of implant and how to use it perfectly
Martyn Parker

11.00-11.20 Ortogeriatri – hvorfor og hvordan?
Anette Hylen Ranhoff

11.20-11.30 Rehabilitation – What I do
Martyn Parker

11.30-11.45 Osteoporose – hvordan unngå neste brudd? 
Lene Solberg

11.45-12.00 Kasuistikker med avstemning/diskusjon 
Wender Figved
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Symposier

Nasjonalt Register for Leddprotesers symposium

Onsdag 24. oktober 2018 | 13.30-15.00
Møterom: Kunst
Møteledere: Ove Furnes, Geir Hallan 

Protesedokumentasjon og sementering av hofteproteser

13.30-13.35 Åpning 
Ove Furnes 

13.35-13.45 Protesedokumentasjon Hofteproteser
Geir Hallan

13.50-14.00 Interaktive resultater hofte og kneproteser
Eva Dybvik

14.05-14.15 Sementerte stammer ved hofteprotese hos kvinner >75 år
Geir Hallan

14.20-14.30 Sementerte stammer ved protese for hoftebrudd
Jan-Erik Gjertsen

14.35-14.45 Kvalitetsforbedringsprosjekt – sementerte stammer
Anne Marie Fenstad

14.45-15.00 Diskusjon
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Symposier

Faggruppe for Osteoporose og Benhelses symposium 

Onsdag 24. oktober 2018 | 13.30-15.00 
Møterom: Blu Room
Moderatorer: Ane Djuv, Frede Frihagen

Kirurgiske komplikasjoner etter hoftebrudd

13.30-13.50 Anticoagulants and safe anaesthesia
Richard Griffiths

13.50-14.05 Infeksjoner – hvordan unngå og hvordan behandle? 
Marianne Westberg

14.05-14.20 Dislocations after hemiarthroplasty – how to avoid and how to treat? 
Martyn Parker

14.20-14.30  Trokantær støtteplate – hjelp til å unngå fiksasjonssvikt ved  
pertrokantære brudd? 
Carl Erik Alm

14.30-14.40 “Udislokerte” lårhalsbrudd – når svikter de? 
Filip Dolatowski

14.40-15.00 Diskusjon
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Symposier

Norsk Fot- og Ankelkirugisk Forenings symposium

Onsdag 24. oktober 2018 | 13.30-15.30
Møterom: Film 
Moderator: Morten Eikrem

The X-ray looks great, but the foot still hurts! 

13.30-13.35 Introduction
Lars Kjetil Aas

13.35-14.00 Neuropathic pain: Diagnosis, clinical presentation and treatment
Per Hansson

14.05-14.15  What can the foot surgeon do to lower the risk of postoperative  
neuropathic pain?
Laurent Wehrli

14.15-14.35 Break

14.35-14.55 Neuropathic pain: Peripheral nerve assessment and surgery
Laurent Wehrli

15.00-15.25 Surgical denervation techniques in the foot & ankle – Overview
Andreas Gohritz

15.25-15.30 Discussion
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Symposier

Norsk Forening for Håndkirurgis symposium

Onsdag 24. oktober 2018 | 13.30-15.30
Møterom: Munch
Moderator: Magne Røkkum

Artrose i CMC 1

13.30-13.35 Introduksjon
Magne Røkkum

13.35-13.45 Konservativ behandling 
Ingvild Kjeken 

13.45-14.10 Protese eller trapeziektomi? 
Rasmus Thorkildsen 

14.10-14.25 Trapeziektomi, hvordan er langtidsresultatene? 
Line Lied

14.25-14.35 Har artrodesen fortsatt en rolle å spille? 

14.35-14.45 Nye trender 1) Skopiske prosedyrer 
Jan-Ragnar Haugstvedt 

14.45-14.55 Nye trender 2) Tightrope
Dagfinn Bjørkøy 

14.55-15.05 Revisjonskirurgi, hva kan vi gjøre? Litteraturgjennomgang
Rasmus Thorkildsen 

15.05-15.15 Revisjonskirurgi, hva kan vi gjøre? Erfaringer med sekundære artrodeser 
Ole Reigstad 

15.15-15.30 Oppsummering/Diskusjon
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Symposier

OSTRC symposium – Oslo Sports Trauma Research Center

Onsdag 24. oktober 2018 | 15.30-17.00
Møterom: Blu Room
Moderator: Lars Engebretsen

Det er klart at vi skal operere menisker! 
(Men mye færre på pasienter >50 enn tidligere!)

15.30-15.40  Save the meniscus at all cost! Advanced indications for repair and the 
bigger picture
Lars Engebretsen

15.40-15.50 Why we should not operate on degenerative menisci 
Nina Kise

15.50-16.00 How we should treat them instead 
May Arna Risberg 

16.00-16.10 Discoid meniscus – epidemiology, diagnosis and treatment
Guri Ekås

16.10-16.20 Root tears – a missed epidemic? Anatomy, biomechanics and treatment 
Gilbert Moatshe

16.20-16.30 Root tears- rehab 
Håvard Moksnes 

16.30-16.40 Ramp lesions – anatomy, biomechanics and treatment 
Gilbert Moatshe

16.40-16.55 Discussion
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Symposier

Minisymposium for LIS

Onsdag 24. oktober 2018 | 16.00-17.00
Møterom: Film
Moderatorer: Elisabeth Ellingsen Husebye, Marius Molund

Gastroc release – en løsning for absolutt alt?

16.00-16.15  Patofysiologi ved gastrocnemiuskontraktur og forekomst av isolert  
gastrocnemiuskontraktur ved fotlidelser. Når er Silfverskiöldstest  
positiv og er den å stole på?
Øyvind Paulsrud

16.15-16.20 Proksimal medial gastroc release, metodebeskrivelse 
Elisabeth Ellingsen Husebye 

16.20-16.25 Gastrocnemiusforlenging ved Akillessenetendinopati
Salius Lapinskas

16.25-16.30 Gastrocnemiusforlenging ved plantar fascitt 
Marius Molund

16.30-16.35 Gastrocnemiusforlenging ved metatarsalgi
Cecilie Hyldmo Jansen

16.35-16.50 Demonstrasjon av Silfverskiölds test og øvelse på utførelse
Øyvind Paulsrud

16.50-17.00 Er dette for enkelt? Pendelmedisin? 
Kjetil Hvaal
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Symposier

Norsk Forening for Hofte  og Knekirurgis symposium

Torsdag 25. oktober 2018 | 08.00-09.30
Møterom: Kunst
Moderatorer: Mona Badawy, Stephan M. Röhrl

Current Professional Knowledge in Total Hip Arthroplasty

08.00-08.15 Recommendations in Norway; rationale and status quo?
Stephan M. Röhrl

08.15-08.20 Discussion

08.20-08.40 Dutch Guidelines for Total Hip Arthroplasty
Bart Swierstra, Sint Maartenskliniek, Nijmegen, Netherlands. Co-editor of Acta Orthopaedica

08.40-08.50 Discussion

08.50-09.05 Norwegian sources and modifications to international guidelines
Ove Furnes 

09.05-09.25 Discussion.

09.25-09.30 Utdeling av NFHKK´s stipend
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Symposier

Norsk Artroskopiforenings symposium

Torsdag 25. oktober 2018 | 10.00-12.00
Møterom: Film
Moderatorer: Eivind Inderhaug, Randi Hole

Anterior cruciate ligament – basic science, surgery and return  
to sports

10.00-10.20 Anatomy and biomechanics of ACL 
Andrew Amis

10.20-10.30 How to achieve an anatomic ACL reconstruction
Thomas Harlem

10.30-10.45 Is there a role for LET in ACL reconstruction?
Eivind Inderhaug

10.45-11.00 Should we mimic the native ACL at surgery?
Cathrine Aga

11.00-11.25 Beyond the ACL: biomechanics of collateral ligaments
Andrew Amis

11.25-11.40 Return to play after ACL reconstruction
Håvard Moksnes

11.40-11.55 Will pure strength get me back into the game?
Anne Gro Faleide
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Symposier

Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologis symposium

Torsdag 25. oktober 2018 | 13.00-14.30 
Møterom: Kunst
Moderatorer: Asbjørn Sorteberg, John Clarke-Jenssen

Pilon frakturer 

13.00-13.05 Introduksjon

13.05-13.25 Skademønster og initial behandling
Frede Frihagen

13.25-13.40 Behandling av bløtdelene og tilganger
Omar T. Arnason

13.40-13.55 Fiksasjons prinsipper
Anders Lippert

13.55-14.15 Hva gjør vi når ting går galt?
Steinar Havik

14.15-14.30 Diskusjon
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Symposier

Mini-symposium

Torsdag 25. oktober 2018 | 13.30-15.00 
Møterom: Blu Room
Moderator: Greger Lønne, Heid Elin Odland

Fra LIS til ortoped – Quo vadis? 

13.30-13.50 Nye spesialistregler – status for ortopedi
Elisabeth Arntzen

13.50-14.10 Utfordringer sett fra Spesialitetskomiteen i ortopedi
Ragnhild Øydna Støen

14.10-15.00 Diskusjon

Styret i Nof vil i år arrangere et mini-symposium der vi fokuserer på den nye ordning  
for spesialistutdanning for leger og hva som i praksis er kommet på plass i denne  
omfattende og pågående prosessen. Det diskuteres mye på forskjellige arbeidsplasser 
og det er stor interesse, og en viss uro, for hvor dette bærer hen.

Vil den nye ordningen styrke eller svekke utdannelsen? Er det risiko for ulik kvalitet ved ulike  
utdanningssteder? Hvordan skal en harmonisere læringsaktivitetene mellom regionale helse- 
foretak og innad i de ulike regionale helseforetak? Vil de nasjonale kursene bestå på sikt?  
Hva er status for prosedyrelistene?

Vi ønsker å få en orientering om status for de nye spesialistreglene for ortopedi og arrangerer 
derfor et mini-symposium om dette tema. Først vil Elisabeth Arntzen, som har vært leder for hele 
LIS-prosjektet, orientere om status for ortopedi. Deretter vil en representant fra Spesialitets- 
komiteen i ortopedi presentere de utfordringene vi står ovenfor, sett fra vår side. Tilslutt settes 
det av god tid slik at vi kan diskutere og komme med spørsmål.
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Symposier

LIOS Pro-Con symposium

Torsdag 25. oktober 2018 | 15.00-16.10 
Møterom: Kunst
Moderator: Jan-Erik Gjertsen

Totalprotese hofte: Mini-invasiv fremre tilgang vs bakre tilgang

Kristian Bjørgul & Wender Figved (duell)

Ved totalprotese hofte har det i fagmiljøet i mange år vært omdiskutert hvilke tilganger 
som er best. Nå har også pasientene snappet opp denne problemstillingen og stiller på 
poliklinikkene med ønske om det de tror er det beste innenfor protesekirurgien; den 
“artroskopiske totalprotesen” eller på fagspråket den mini-invasive fremre tilgangen. 
Har pasientene faktisk rett, snakker vi om keiserens nye klær eller er det rett og slett 
gammelt nytt? 

For å gi deg argumentene du trenger til å møte den moderne pasient stiller LIOS med Pro-Con  
symposiet: ”Totalprotese hofte: Mini-invasiv fremre tilgang vs bakre tilgang”.

Ingen ringere enn Kristian Bjørgul og Wender Figved stiller til duell. Kristian Bjørgul har PhD på 
hoftekirurgi og er ortopeden som har operert over 700 pasienter med den mini-invasive fremre 
tilgangen. Wender Figved er ass. avdelingssjef ved Bærum sykehus med PhD og en av de kloke 
hjernene bak de nye nasjonale retningslinjene ved hoftebrudd. Bergens egen hoftebruddregister-
mann og med PhD, Jan-Erik Gjertsen, skal sørge for at duellantene holder seg til saken.  
Gled dere til årets beste faglige duell. 

Vel møtt!
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Symposier

Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgis symposium

Fredag 26. oktober 2018 | 08.30-12.00
Møterom: Kunst 
Moderatorer: Berte Bøe, Kirsten Lundgreen

Treatment options in the middle aged shoulder with an irreparable 
cuff tear; experimental or established?

08.30-08.45 The irreparable cuff tear; definition, characteristics, diagnostics
Kirsten Lundgreen

08.45-08.55 Partial repair; indication, technique, results Berte Bøe

08.55-09.10 The posterosuperior irreparable rotator cuff tear; latissimus transfer
Sigbjørn Dimmen

09.10-09.25 The posterosuperior irreparable rotator cuff tear; lower trapezius transfer
Bassem T. Elhassan, Minnesota

09.25-09.40  Patches used for augmentation or interposition; indication, graft 
choices, results Mats Ranebo, Kalmar

09.40-09.55 Superior capsule reconstruction; indication, technique, results
Randi Hole

09.55-10.10 Balloon interposition; indication, technique, results R Ihrmann, Jönköping

10.10-10.20 Discussion

10.20-10.40 Coffee break

10.40-10.50 The anterosuperior irreparable rotator cuff tear; pec major/minor transfer
Sigbjørn Dimmen

10.50-11.00 Place for Latissimus transfer in the anterosuperior cuff deficient shoulder
Bassem T. Elhassan, Minnesota

11.00-11.10  Reverse shoulder arthroplasty in the young and middle aged;  
indications, results R Ihrmann, Jönköping

11.10-11.20 Reverse shoulder arthroplasty and latissimus transfer; indications, results
Robert Ihrmann, Jönköping

11.20-11.35 Reverse shoulder arthroplasty and other tendon transfer alternatives
Bassem T. Elhassan, Minnesota

11.35-11.50 Discussion

11.50-12.00 Summary Kirsten Lundgreen
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Symposier

Norsk Barneortopedisk Forenings symposium

Fredag 26. oktober 2018 | 08.30-12.00 
Møterom: Blu Room
Moderator: Ola Wiig

“Psykisk kan du vera sjøl” 
Barnepsykologi for ortopeder

08.30-08.35 Innledning
Ola Wiig

08.35-09.05 Syke barn, og hva så? 
Trond H. Diseth

09.05-09.35 Hvordan snakke med barn i ulike aldre? 
Trond H. Diseth

09.35-09.45 Pause

09.45-10.15 Smertebehandling av barn: postoperative og kroniske smerter
Overlege Kyrre Ullensvang

10.15-10.35 Langvarige smerter – sitter det bare mellom ørene? 
Linn Breen Herner

10.35-10.45 Pause

10.45-11.35 Hvordan bryte vonde sirkler som opprettholder smerte? 
Linn Breen Herner

11.35-12.00 Konkrete verktøy til bruk i en klinisk hverdag.
Maren Ø. Lindheim
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Symposier

Nof instructional lecture

Fredag 26. oktober 2018 | 13.00-13.45 
Møterom: Film og Kunst
Moderator: Cato Kjærvik

De vanligste kirurgiske tilganger til hofteleddet;  
hvordan, hvorfor, når?

Otto Schnell Husby

Otto Schnell Husby er overlege ved Proteseseksjonen,  
St. Olavs hospital og professor i protesekirurgi ved NTNU. 
Han har arbeidet med primær- og revisjonsprotesekirurgi  
i hofte og kne i nærmere 30 år.

Han er en anerkjent foredragsholder i protesekirurgi i inn og utland, 
og leder kurskomiteen for det obligatoriske kurset i protesekirurgi 
(Røros-kurset) hvor han også har bidratt som foreleser og instruk-
tør siden starten. Han har veiledet og tatt initiativ til mange forsk-
ningsprosjekt innen protesekirurgi, og de siste årene hatt fokus 
på faktorer som påvirker postoperativ muskelfunksjon og -styrke.

Prof. Otto Schnell Husby
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Symposier

Norsk Spinalkirurgisk Forenings symposium

Fredag 26. oktober 2018 | 13.00-14.30 
Møterom: Munch
Moderator: Roger Trana

Skivedegenerasjon

13.00-13.10 Introduksjon ved formann 
Roger Trana

13.10-13.40 Skivedegenerasjon. Normal aldring vs patologi hva vet vi? 
Helena Brisby

13.40-14.10  Stamceller, fremtidens løsning skivedegenerasjon?  
Pågående og fremtidige studier?
Helena Brisby

14.10-14.30 Diskusjon
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Zimmer Biomet ønsker velkommen  
til lunsjsymposium

Torsdag 25. oktober 2018 • kl. 12.00-13.00
Møterom: Blu Room
Guest speakers: Prof. Otto Schnell Husby, Prof. Kjell G. Nilsson

NexGen primær kneprotese  
– sementert/usementert? Erfaringer og resultater

Sementert NexGen kneprotese – erfaringrer i et fast-track perspektiv
Prof. Otto Schnell Husby, St. Olavs hospital 

Usementert NexGen kneprotese – Trabecular Metal, den optimale fiksering av Tibia?
Prof. Kjell G. Nilsson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Zimmer Biomet Norway AS 
Robsrudskogen 15 
1470  Lørenskog 
+47 67 91 22 00

Symposier | industrien
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Symposier | industrien

Episurf Medical symposium

Torsdag den 25. oktober • 12.00-13.00
Møterom: 301

Episealer® en individanpassad behandlingsmetod för lokala 
broskskador i knät

12.10  Introduktion
 Per Möller, Episurf Medical

12:15  Kliniska resultat med ett patientspecifikt implantat för  
behandling av fokala broskskador i knät. Klinisk uppföljning  
av de första 65 patienterna.

 Prof Leif Ryd, Stockholm

12:30  Ett typiskt kasus med uppföljning efter 3, 6 och 12 månader
 Prof Lars Engebretsen, Oslo universitetssykehus

12:35  Vårt senaste fall - ett Twinimplantat till en kvinna med tidigare  
misslyckad microfrakturering

 Overlege, PhD Berte Bøe, Oslo universitetssykehus

12:40  Erfarenheter från vår första serie om 8 patienter
 Martin Polacek, Drammen sykehus

12:55  Avslutning
 Per Möller, Episurf Medical

 Lunch serveras

Episurf Medical
Karlavägen 60
SE-114 49 Stockholm
+46 8 612 00 20 | info@episurf.com
www.episurf.com
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Symposier | industrien

Zimmer Biomet ønsker velkommen  
til lunsjsymposium

Fredag 26. oktober 2018 • kl. 12.00-13.00
Møterom: 301
Guest speaker: Mr. Huw Pullen

Shoulder Arthroplasty, Revision & Solutions

• Ease of converting Anatomic to Reverse

• Glenoid defects & bone graft

• Revision TSR

• Q&A

Mr. Huw Pullen, St Cadoc’s Hospital, Newport, UK

Zimmer Biomet Norway AS 
Robsrudskogen 15 
1470  Lørenskog 
+47 67 91 22 00
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Klexane «sanofi-aventis»
C  Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans. ATC-nr.: B01A  B05

T1  INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 10 000 IU/ml (100 mg/ml):  
1 ml inneh.: Enoksaparinnatrium 10 000 IU (100 mg) anti-Xa, sterilt vann til 1 ml.  
Uten konserveringsmiddel.

T  INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 15 000 IU/ml (150 mg/ml):  
1 ml inneh.: Enoksaparinnatrium 15 000 IU (150 mg) anti-Xa, sterilt vann til 1 ml. 
Uten konserveringsmiddel.

T  INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass (flerdose) 10 000 IU/ml (100 mg/ml):  
1 ml inneh.: Enoksaparinnatrium 10 000 IU (100 mg) anti-Xa, benzylalkohol 15 
mg, sterilt vann til 1 ml. Med konserveringsmiddel.
Indikasjoner: Voksne: Profylakse mot venøs tromboembolisme (VTE) hos kirur-
giske pasienter med moderat eller høy risiko, særlig ved ortopedisk eller generell 
kirurgi, inkl. kreftkirurgi. Profylakse mot VTE hos medisinske pasienter med akutt 
sykdom (f.eks. akutt hjertesvikt, respirasjonssvikt, alvorlige infeksjoner eller rev-
matisk sykdom) og redusert mobilitet som har økt risiko for VTE. Behandling av 
dyp venetrombose (DVT) og pulmonal emboli (PE), unntatt tilfeller av PE der det 
er sannsynlig at trombolytisk behandling eller kirurgi er påkrevd. Forebyggelse av 
trombedannelse i ekstrakorporal sirkulasjon under hemodialyse. Akutt koronar-
sykdom: Behandling av ustabil angina og hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon 
(NSTEMI), i kombinasjon med oral acetylsalisylsyre (ASA). Behandling av akutt 
hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon (STEMI), inkl. pasienter som skal be-
handles medikamentelt eller med påfølgende perkutan koronar intervensjon (PCI). 
Dosering: For å bedre sporbarheten til lavmolekylære hepariner (LMWH), som er 
biologiske legemidler, anbefales det at preparatnavn og batchnummer registreres 
i pasientjournalen. Profylakse mot VTE hos kirurgiske voksne pasienter med 
moderat til høy risiko: Ved moderat risiko for tromboembolisme er anbefalt dose 
2000 IU (20 mg) 1 gang daglig gitt s.c. Preoperativ initiering (2 timer før operasjon) 
med 2000 IU (20 mg) ble vist å være effektivt og sikkert ved kirurgi med moderat 
risiko. Ved moderat risiko bør behandling fortsette i minst 7-10 dager uavhengig 
av pasientens tilstand (f.eks. mobilitet). Profylaksen bør fortsette til pasienten 
ikke lenger har særlig redusert mobilitet. Ved høy risiko for tromboembolisme er 
anbefalt dose 4000 IU (40 mg) 1 gang daglig gitt s.c. med anbefalt oppstart 12 
timer før operasjon. Ved behov for oppstart av preoperativ profylakse tidligere enn 
12 timer (f.eks. høyrisikopasienter som venter på en utsatt ortopedisk kirurgi), bør 
siste injeksjon ikke gis senere enn 12 timer før operasjon, og neste injeksjon 12 ti-
mer etter operasjon. Hos pasienter som gjennomgår en stor ortopedisk operasjon 
anbefales utvidet tromboseprofylakse i opptil 5 uker. Hos pasienter med høy risiko 
for VTE som gjennomgår kreftkirurgi i abdomen eller bekken anbefales utvidet 
tromboprofylakse i opptil 4 uker. Profylakse mot VTE hos medisinske voksne 
pasienter: 4000 IU (40 mg) gitt s.c. 1 gang daglig. Behandlingsvarigheten er minst 
6-14 dager uavhengig av pasientens tilstand. Behandling av DVT og PE hos vok-
sne: Kan administreres enten som 1 daglig s.c. injeksjon à 150 IU/kg (1,5 mg/kg) 
eller som 2 daglige s.c. injeksjoner à 100 IU/kg (1 mg/kg). Regimet bør velges av 
legen basert på individuell vurdering, inkl. vurdering av risiko for tromboembolisme 
og risiko for blødning. Doseringsregimet med 150 IU/kg (1,5 mg/kg) 1 gang daglig 
bør brukes til ukompliserte pasienter med lav risiko for ny VTE. Doseringsregimet 
med 100 IU/kg (1 mg/kg) 2 ganger daglig bør brukes hos alle andre pasienter, 
f.eks. pasienter med fedme, med symptomatisk PE, kreft, gjentakende VTE eller 
proksimal (vena iliaca) trombose. Gjennomsnittlig behandlingsvarighet er 10 da-
ger. Behandling med et oralt antikoagulantia startes når det er hensiktsmessig. 
Forebyggelse av trombedannelse under hemodialyse hos voksne: Anbefalt 
dose er 100 IU/kg (1 mg/kg). Ved høy risiko for blødning, kan dosen reduseres til 
50 IU/kg (0,5 mg/kg) ved dobbel vaskulær adgang, eller 75 IU/kg (0,75 mg/kg) ved 
enkel vaskulær adgang. Ved hemodialyse gis enoksaparin i den arterielle delen av 
dialyseenheten ved begynnelsen av dialysen. Effekten av denne dosen er normalt 
tilstrekkelig til 4 timers dialyse. Hvis fibrinringer sees, f.eks. hvis varigheten av 
dialysen er lenger enn normalt, kan man imidlertid gi ytterligere en dose på 50-100 
IU/kg (0,5-1 mg/kg). Ingen data tilgjengelig for pasienter som bruker enoksaparin 
som profylakse eller behandling og ved hemodialyse. Akutt koronarsyndrom 
hos voksne; behandling av ustabil angina og NSTEMI og behandling av 
akutt STEMI: Behandling av ustabil angina og NSTEMI: Anbefalt dose er 100 
IU/kg (1 mg/kg) hver 12. time gitt s.c. i kombinasjon med blodplatehemmende 
behandling i minst 2 dager og inntil klinisk stabilisering; vanligvis 2-8 dager. ASA 
er anbefalt hos alle pasienter uten kontraindikasjon, med oral oppstartsdose på 
150-300 mg (hos ASA-naive pasienter), og en vedlikeholdsdose på 75-325 mg/
dag over lang tid, uavhengig av behandlingsstrategi. Behandling av akutt STEMI: 
Anbefalt dosering er 3000 IU (30 mg) gitt som 1 enkelt i.v. bolusdose + 1 s.c. dose 
på 100 IU/kg (1 mg/kg), etterfulgt av 100 IU/kg (1 mg/kg) administrert s.c. hver 
12. time (maks. 10 000 IU (100 mg) for de 2 første s.c. dosene). Hensiktsmessig 
blodplatehemmende behandling som f. eks. oral ASA (75-325 mg 1 gang daglig) 
bør gis samtidig dersom det ikke er kontraindisert. Anbefalt behandlingsvarighet 
er enten 8 dager eller inntil utskriving fra sykehus, avhengig av hva som inntreffer 
først. Ved samtidig administrering med trombolytika (fibrinspesifikk eller ikke-fib-
rinspesifikk) bør enoksaparin gis mellom 15 minutter før og 30 minutter etter at 
fibrinolytisk terapi er startet. STEMI-pasienter med påfølgende PCI: Hvis den siste 
s.c. enoksaparindosen ble gitt <8 timer før ballongen blåses opp, behøves ingen 
ekstra dose. Hvis den siste s.c. enoksaparindosen ble gitt >8 timer før ballongen 
blåses opp, bør en i.v. bolusdose på 30 IU/kg (0,3 mg/kg) enoksaparin gis. For 
dosering hos eldre ≥75 år, se Spesielle pasientgrupper under. Bytte mellom 
enoksaparin og orale antikoagulantia: Bytte mellom enoksaparin og vitamin 
K-antagonist (VKA): Bytte fra enoksaparin til VKA: Da det tar en stund før VKA gir 
maks. effekt bør behandling med enoksaparin fortsette med konstant dose inntil 
INR er opprettholdt innenfor ønsket område i 2 påfølgende tester. Bytte fra VKA 
til enoksaparin: Behandling med VKA bør seponeres og 1. dose enoksaparin gis 
når INR er under det terapeutiske området. Bytte mellom enoksaparin og direkte-
virkende orale antikoagulantia (DOAK): Bytte fra enoksaparin til DOAK: Behandling 
med enoksaparin skal seponeres, og DOAK startes 0-2 timer før tidspunktet for 
når neste planlagte administrering av enoksaparin skulle blitt gitt. Bytte fra DOAK 
til enoksaparin: 1. dose enoksaparin skal gis når neste dose DOAK egentlig 
skulle vært gitt. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Begrensede 
data, forsiktighet skal utvises pga. økt blødningsrisiko. Dosejustering basert på 
måling av anti-Xa-nivåer er upålitelig ved levercirrhose og anbefales ikke. Nedsatt 
nyrefunksjon: Dosejustering ikke anbefalt ved moderat (ClCR 30-50 ml/minutt) og 

lett (ClCR 50-80 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon. Bruk er ikke anbefalt ved ClCR <15 
ml/minutt, bortsett fra som tromboseprofylakse i ekstrakorporal sirkulasjon ved 
hemodialyse. Ved ClCR 15-30 ml/minutt reduseres dosen etter følgende tabell (de 
anbefalte dosejusteringene gjelder ikke indikasjonen hemodialyse): 

Indikasjon Doseringsregime 

Profylakse mot VTE 2000 IU (20 mg) s.c. 1 gang daglig 

Behandling av DVT og PE 100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. 1 gang daglig 

Behandling av ustabil angina  
og NSTEMI

100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. 1 gang daglig 

Behandling av akutt STEMI  
(pasienter <75 år)

 1 × 3000 IU (30 mg) i.v. bolusdose + 100 IU/kg  
(1 mg/kg) s.c. og deretter 100 IU/kg (1 mg/kg)  
s.c. hver 24. time. 

Behandling av akutt STEMI  
(pasienter >75 år)

 Ingen initial i.v. bolus, 100 IU/kg (1 mg/kg) s.c.  
og deretter 100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. hver 24. time. 

 
Det foreligger ikke anbefaling om dosejustering ved lett eller moderat nedsatt 
nyrefunksjon, men nøye klinisk overvåkning tilrådes. Barn og ungdom: Sikkerhet 
og effekt ikke fastslått. Hetteglasset inneholder benzylalkohol og skal ikke brukes 
hos nyfødte eller for tidlig fødte barn. Eldre: Ikke nødvendig med dosejustering 
hos eldre ved andre indikasjoner enn STEMI, med mindre nyrefunksjonen er 
nedsatt. Ved akutt STEMI hos eldre ≥75 år skal ikke en initial i.v. bolusdose gis. 
Dosering innledes med 75 IU/kg (0,75 mg/kg) s.c. hver 12. time (maks. 7500 IU 
(75 mg) kun for hver av de 2 første s.c. dosene, etterfulgt av 75 IU/kg (0,75 mg/
kg) s.c. for påfølgende doser). Økt blødningsrisiko er sett ved terapeutiske doser 
hos eldre ≥80 år. Nøye klinisk overvåkning er anbefalt, særlig for de som er ≥80 
år. Dosereduksjon kan vurderes hos eldre >75 år som behandles for STEMI. Vekt: 
Kvinner med lav vekt (<45 kg) og menn med lav vekt (<57 kg) vil ved profylaktis-
ke doser (ikke vektjusterte) ha økt risiko for blødning ved enoksaparinbehandling. 
Nøye klinisk overvåkning anbefales. Tilberedning/Håndtering: Kun klar, fargeløs 
til gulaktig oppløsning skal anvendes. Ferdigfylt sprøyte: Klar til bruk, til s.c. in-
jeksjon. Hver sprøyte er kun til engangsbruk. Luftboblen i sprøyten skal ikke 
fjernes før injeksjon/bruk, da dette kan føre til tap av legemiddel. Når legemiddel-
mengden som skal injiseres må justeres basert på pasientens kroppsvekt, skal 
overskytende volum fjernes fra den graderte sprøyten før injeksjon. Vær oppmerk-
som på at det i enkelte tilfeller ikke er mulig å oppnå en eksakt dose pga. grade-
ringen på sprøytene, og i slike tilfeller skal dosen rundes opp til nærmeste gra-
dering. Skal ikke blandes med andre legemidler. Hetteglass (flerdose): Til i.v. 
(bolus) injeksjon og kun ved indikasjonen akutt STEMI, straks etterfulgt av en s.c. 
injeksjon. Både hetteglass og ferdigfylt sprøyte kan gis som i.v. injeksjon. Admi-
nistreres da via en i.v. tilgang, se Administrering. Kan administreres sammen med 
fysiologisk saltvann (0,9%) eller med 5% glukoseoppløsning. Skal ikke blandes 
eller administreres sammen med andre legemidler. For å unngå mulig blanding 
med andre legemidler skal den i.v. tilgangen som er valgt skylles med en tilstrek-
kelig mengde fysiologisk saltvann (0,9%) eller 5% glukoseoppløsning før og etter 
i.v. bolus administrering. Bruk av en tuberkulinsprøyte eller tilsvarende anbefales 
for å sikre opptrekking av nøyaktig legemiddelvolum. Administrering: Gis som 
dyp s.c. injeksjon ved forebyggelse av VTE etter kirurgi, ved behandling av DVT 
og PE og ved behandling av ustabil angina og NSTEMI. Ved akutt STEMI innledes 
behandling med 1 i.v. bolusdose straks etterfulgt av s.c. injeksjon. Ved forebyg-
gelse av trombedannelse i ekstrakorporal sirkulasjon under hemodialyse gis en-
oksaparin i den arterielle delen av dialyseenheten. Enoksaparin skal ikke gis i.m. 
Ferdigfylt sprøyte: Administreres ved dyp s.c. injeksjon og bør fortrinnsvis gjøres 
når pasienten ligger. Hele lengden av nålen skal stikkes vertikalt inn i hudfolden 
som holdes forsiktig mellom tommel og pekefinger. Hudfolden skal ikke slippes 
før injeksjonen er helt ferdig. Ikke gni på injeksjonsstedet etter administrering. 
Injeksjonsstedet bør byttes på mellom høyre og venstre side av anterolaterale 
eller posterolaterale av mageregionen/abdomen. Se for øvrig pakningsvedlegget 
for nærmere bruksanvisning. Hetteglass: I.v. (bolus) injeksjon (kun ved indikasjo-
nen akutt STEMI): Initieres med en i.v. bolus injeksjon, straks etterfulgt av en s.c. 
injeksjon. Både hetteglass og ferdigfylt sprøyte kan gis som i.v. injeksjon. Ved 
bruk av gradert ferdigfylt sprøyte til den innledende bolusdosen på 3000 IU (30 
mg) fjernes overskytende volum slik at sprøyten kun inneholder 3000 IU (30 mg). 
Deretter kan dosen injiseres rett i i.v.-slangen. For pasienter som behandles med 
PCI, administreres en ytterligere bolusdose på 30 IU/kg (0,3 mg/kg) dersom 
siste s.c. administrering ble gitt >8 timer før oppblåsing av ballongen. For å sikre 
nøyaktigheten til det lille volumet som skal injiseres anbefales det å fortynne le-
gemidlet til 300 IU/ml (3 mg/ml), se SPC for bruksanvisning. Hemodialyse; injek-
sjon i arteriell del: Ved hemodialyse gis enoksaparin via den arterielle delen av 
dialyseenheten for å forhindre trombedannelse i enheten. Administrering under 
spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon: Se SPC for prosedyre ved profylak-
tiske doser og ved doser brukt til behandling. Risiko for spinale/epidurale hema-
tomer, se Forsiktighetsregler. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for enoksapa-
rin, heparin og heparinderivater, inkl. andre lavmolekylære hepariner. Immun- 
mediert heparinindusert trombocytopeni (HIT) i løpet av de siste 100 dagene eller 
ved tilstedeværelse av sirkulerende antistoffer. Aktiv klinisk signifikant blødning 
og sykdommer med høy blødningsrisiko, inkl. nylig hjerneblødning, gastrointes-
tinale sår, tilstedeværelse av maligne neoplasmer med høy blødningsrisiko, nylig 
kirurgi i hjerne, ryggmarg eller øyet, kjente eller mistenkte øsofageale varicer, 
arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller alvorlige intraspinale eller 
intracerebrale vaskulære misdannelser. Spinal-/epiduralanestesi eller lokoregional 
anestesi når enoksaparin er brukt terapeutisk i løpet av de foregående 24 timene. 
Hetteglass: Hypersensitivitet for benzylalkohol. Hetteglassene skal ikke brukes til 
nyfødte eller for tidlig fødte barn. Forsiktighetsregler: Generelt: Enoksaparin og 
andre lavmolekylære hepariner (LMWH) kan ikke brukes om hverandre (enhet for 
enhet) pga. forskjellig fremstillingsprosess, molekylvekt, enheter, dosering, klinisk 
effekt og sikkerhet som medfører ulikheter i farmakokinetikk og biologisk aktivitet, 
f.eks. antitrombinaktivitet og blodplateinteraksjon. Man må derfor være oppmerk-
som på og følge retningslinjene for bruk av hvert enkelt preparat nøye. Historie 
med heparinindusert trombocytopeni (HIT) (>100 dager siden): Antistoffer kan være 
tilstede i sirkulasjonen i flere år. Enoksaparin brukes med ekstrem forsiktighet  

hos pasienter med HIT med eller uten trombose i anamnesen. Bruk i slike tilfeller 
må kun tas etter en nøye nytte-/risikoanalyse og etter at alternative behandlinger 
med ikke-hepariner er vurdert. Monitorering av blodplater: Risiko for antistoffme-
diert HIT kan vedvare i flere år, og er også tilstede med LMWH. Slik trombocyto-
peni oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det er derfor 
anbefalt å måle antall trombocytter før og jevnlig under behandlingen. Ved fall i 
platetallet på 30-50% av initial verdi, må behandlingen umiddelbart avbrytes og 
pasienten settes på annen ikke-heparin antikoagulasjonsbehandling. Blødning: 
Ved blødning må årsaken undersøkes og behandling iverksettes. Forsiktighet 
utvises ved tilstander som øker blødningsfaren, som f.eks. ved svekket hemos-
tase, tidligere magesår, nylig iskemisk slag, alvorlig arteriell hypertensjon, nylig 
diabetes retinopati, nevrokirurgi eller øyeoperasjoner, eller samtidig behandling 
med andre legemidler som påvirker hemostasen. Laboratorietester: Doser brukt 
ved profylakse mot venetrombose påvirker ikke enoksaparin blødningstid og 
standard blodkoagulasjonstester signifikant. Blodplateaggregeringen eller bin-
dingen av fibrinogen til blodplatene påvirkes heller ikke. Ved høyere doser kan 
aPTT og ACT øke. Denne økningen er ikke lineært korrelert med økning av enok-
saparins antitrombotiske aktivitet og derfor uegnet til å måle enoksaparinaktivitet. 
Spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon: Skal ikke utføres i løpet av de førs-
te 24 timene etter administrering av terapeutiske doser enoksaparin. Tilfeller av 
spinale/epidurale hematomer som resulterte i langvarig eller permanent paralyse 
ved samtidig bruk av enoksaparin og spinal-/epiduralanestesi, er rapportert. Ri-
sikoen antas å være høyere ved bruk av daglige doser >4000 IU (40 mg), ved 
postoperativt inneliggende epiduralkateter eller ved samtidig bruk av legemidler 
som påvirker hemostasen (f.eks. NSAID), ved traumatisk eller gjentatt spinal-/
epiduralpunksjon, eller hos pasienter med spinalkirurgi i anamnesen eller spinal-
misdannelser. For å redusere potensiell blødningsrisiko må plassering og fjerning 
av kateter utføres når antikoagulant effekt av enoksaparin er lav, dvs. minst 12 
timer etter administrering av lavere doser og minst 24 timer etter høyere doser. 
Ved ClCR 15-30 ml/minutt bør det vurderes å doble utsettelsestiden. Etter fjerning 
av kateter bør minst 4 timers utsettelse av neste enoksaparindose vurderes. 
Beslutter man å gi antikoagulasjon sammen med epidural- eller spinalaneste-
si/-analgesi eller spinalpunksjon, må det foretas hyppige kontroller for å oppdage 
ev. symptomer på nevrologisk svikt, som ryggsmerter, nummenhet eller svakhet 
i ben, dysfunksjon i tarm og/eller blære. Pasienten må instrueres om å informere 
legen straks hvis noen av symptomene nevnt over skulle forekomme. Mistenkes 
spinalt hematom, kreves rask diagnose og behandling inkl. spinal dekompresjon 
som må igangsettes omgående. Hudnekrose/kutan vaskulitt: Hudnekrose og 
kutan vaskulitt er rapportert med LMWH og skal føre til øyeblikkelig seponering 
av behandlingen. Perkutan koronar revaskularisering: For å redusere risiko for 
blødning etter vaskulære inngrep ved behandling av ustabil angina, NSTEMI og 
akutt STEMI, må de anbefalte tidsintervallene mellom hver enoksaparindose 
følges nøye. Det er viktig å oppnå hemostase ved innstikkstedet etter PCI. I de 
tilfeller en lukkemekanisme brukes kan innføringshylsen fjernes med en gang. 
Hvis manuell kompresjonsmetode brukes skal innføringshylsen fjernes 6 timer 
etter siste i.v./s.c. enoksaparindose. Hvis enoksaparinbehandlingen fortsetter skal 
neste dose ikke gis før 6-8 timer etter at innføringshylsen er fjernet. Prosedyrest-
edet skal observeres for å kunne oppdage tegn til blødninger eller hematomdan-
nelse. Akutt infeksiøs endokarditt: Bruk av heparin ved akutt infeksiøs endokarditt 
er ikke anbefalt pga. risiko for cerebral blødning. En grundig nytte/risikovurdering 
må tas hvis bruk anses som absolutt nødvendig. Kunstige hjerteklaffer: Begrenset 
data. Brukes med forsiktighet som profylakse hos pasienter med kunstige hjer-
teklaffer. Gravide med kunstig hjerteklaff, se Graviditet, amming og fertilitet. Eld-
re, nedsatt leverfunksjon eller lav vekt: Se Dosering. Nedsatt nyrefunksjon: Ved 
nedsatt nyrefunksjon er eksponeringen for enoksaparin økt, noe som øker risikoen 
for blødning. Nøye klinisk overvåkning anbefales, og biologisk monitorering ved 
måling av anti-Xa-aktivitet kan vurderes. Se Dosering. Pasienter med fedme: 
Sikkerhet og effekt av profylaktiske doser ved fedme (BMI >30 kg/m2) er ikke 
klarlagt. Det finnes ingen konsensus for dosejustering. Disse pasientene bør 
overvåkes nøye mht. tegn og symptomer på tromboembolisme. Hyperkalemi: 
Hepariner kan undertrykke utskillelsen av aldosteron fra binyrene og føre til hy-
perkalemi. Plasmakalium bør kontrolleres regelmessig, særlig ved diabetes mel-
litus, kronisk nyresvikt, allerede eksisterende metabolsk acidose og pasienter som 
tar legemidler kjent for å øke kalium. Hjelpestoff: Hetteglassene inneholder 
benzylalkohol (konserveringsmiddel), og skal ikke benyttes hos nyfødte eller for 
tidlig fødte barn pga. fare for «gasping syndrome». Benzylalkohol kan også gi 
forgiftninger og anafylaktoide reaksjoner hos spedbarn og barn ≤3 år. Interaks-
joner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsa-
nalyse. Ikke-anbefalte kombinasjoner: Det anbefales at behandling med midler 
som påvirker hemostasen seponeres før enoksaparinbehandling startes, om ikke 
bruken er strengt nødvendig. Slike midler er: Systemiske salisylater, ASA, NSAID, 
andre trombolytika (f.eks. alteplase, reteplase, streptokinase, tenekteplase, uro-
kinase) og antikoagulantia. Dersom samtidig bruk er nødvendig skal enoksaparin 
brukes med nøye klinisk overvåkning og laboratorietester når relevant. Kombi-
nasjoner som brukes med forsiktighet: Blodplateaggregasjonshemmere inkl. ASA 
i doser som brukes ved kardioproteksjon, klopidogrel, tiklopidin og glykoprotein 
IIb/IIIa-antagonister brukt ved akutt koronarsykdom (pga. blødningsrisiko), 
dekstran 40 og systemiske glukokortikoider. Legemidler som øker kaliumnivået i 
serum kan gis samtidig under nøye klinisk overvåkning og relevante laboratorie-
tester. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen holdepunkter for at 
enoksaparin passerer placentabarrieren i 2. og 3. trimester. Data fra 1. trimester 
mangler. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet bør 
kun brukes under graviditet dersom strengt nødvendig. Ingen økt risiko for blød-
ning, tromobocytopeni eller osteoporose ved bruk, men gravide bør følges nøye 
opp mht. tegn på blødning eller overdreven antikoagulasjon og skal bli informert 
om risikoen for blødning. Ferdigfylt sprøyte anbefales ved bruk da hetteglasset 
inneholder benzylalkohol som krysser placenta. Dersom epiduralanestesi er plan-
lagt anbefales det å avslutte behandlingen med enoksaparin på forhånd. Gravide 
med kunstig hjerteklaff kan ha en forhøyet risiko for tromboembolisme og bruk 
anbefales ikke. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, men oral absorpsjon er 

lite sannsynlig. Kan brukes under amming. Fertilitet: Ingen humane data foreligger. 
Dyrestudier viste ingen påvirkning på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): 
Lever/galle: Forhøyede leverenzymer (i hovedsak transaminaser; >3 × ULN). 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Blødninger (hematom, ekkymose utenom 
injeksjonsstedet, sårhematom, hematuri, epistakse og gastrointestinal blødning), 
hemoragisk anemi, trombocytopeni, trombocytose (blodplater >400 g/liter). Hud: 
Urticaria, pruritus, erytem. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Nevrologiske: 
Hodepine. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet: Hematom, smerter, eller annen 
reaksjon som lokalt ødem, blødning, hypersensitivitet, inflammasjon, kuler, smer-
ter, reaksjoner. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Bulløs dermatitt. Lever/
galle: Hepatocellulær leverskade. Øvrige: Lokal irritasjon, hudnekrose ved injek-
sjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Eosinofili, hemoragisk 
anemi, immunoallergisk trombocytopeni med trombose; i enkelte tilfeller ytterli-
gere komplisert av organinfarkt eller iskemi i ekstremitetene. Hjerte/kar: Tilfeller 
av spinale/epidurale hematom (disse reaksjonene har resultert i forskjellig grad 
av nevrologisk skade, inkl. langvarig eller permanent lammelse). Hud: Alopesi, 
kutan vaskulitt, hudnekrose som vanligvis oppstår ved injeksjonsstedet (forut for 
slike reaksjoner opptrer ofte purpura eller infiltrerende og smertefulle erytematø-
se utslett), kuler på injeksjonsstedet (inflammatoriske infiltrater som ikke var 
cyster med innkapslet enoksaparin; disse forsvinner etter få dager og avbrudd er 
unødvendig). Immunsystemet: Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. 
Lever/galle: Kolestatisk leverskade. Muskel-skjelettsystemet: Osteoporose etter 
langtidsbruk (>3 måneder). Undersøkelser: Hyperkalemi. Se SPC for detaljer 
vedrørende ulik bivirkningsfrekvens innenfor ulike indikasjoner i kliniske studier. 
Overdosering/Forgiftning: Store doser enoksaparin i.v., s.c. eller ekstrakorporal 
kan gi blødninger. Effekten kan nøytraliseres med protaminsulfat som langsom 
i.v. injeksjon. 1 mg protaminsulfat nøytraliserer antikoagulasjonseffekten av 100 
IU (1 mg) enoksaparin hvis enoksaparin er gitt <8 timer tidligere. Hvis enoksapa-
rin er gitt >8 timer tidligere, eller ved behov for gjentatt dosering av protaminsul-
fat, gis 0,5 mg protaminsulfat pr. 100 IU (1 mg) enoksaparin. Dersom enoksaparin 
er gitt >12 timer tidligere, er injeksjon av protaminsulfat kanskje ikke nødvendig. 
Selv ved høye doser protamin, kan anti-Xa-aktiviteten aldri fullstendig nøytralise-
res (maks. 60%). Ved stort peroralt inntak av enoksaparin (aldri rapportert) for-
ventes ingen komplikasjoner, pga. meget liten gastrointestinal absorpsjon. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for heparin B01A  B01 på www.felleskatalogen.
no. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares <25°C. Ferdigfylte sprøyter: Skal 
ikke fryses. Hetteglass: Skal ikke oppbevares i >28 dager etter anbrudd. Paknin-
ger og priser: Injeksjonsvæske: 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 10 × 0,2 ml1 (fer-
digfylt sprøyte, 2000 IU (20 mg)) kr 246,60. 50 × 0,2 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 2000 
IU (20 mg)) kr 1088,00. 10 × 0,4 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 4000 IU (40 mg)) kr 413,10. 
50 × 0,4 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 4000 IU (40 mg)) kr 1920,40. 10 × 0,6 ml1 (ferdig-
fylt sprøyte, 6000 IU (60 mg)) kr 539,20. 10 × 0,8 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 8000 IU 
(80 mg)) kr 595,10. 10 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 10 000 IU (100 mg)) kr 665,20. 
15 000 IU/ml (150 mg/ml): 10 × 0,8 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 12 000 IU (120 mg)) 
kr 1001,90. 10 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 15 000 IU (150 mg)) kr 1146,60. Injek-
sjonsvæske, oppløsning i hetteglass (flerdose): 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 3 
ml1 (hettegl., 30 000 IU (300 mg)) kr 286,30. Refusjon: 1B01A  B05_15 Enoksa-
parin. Refusjonsberettiget bruk: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidspro-
fylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket risiko for venøs 
tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som 
for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. Antikoagu-
lasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt dyp venetrombose og lungeem-
boli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling 
av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Refusjonskode:

ICPC Vilkår 
nr

ICD Vilkår 
nr

-20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi

136 -20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi

136

-51 Organtransplantasjon 136 -90 Palliativ behandling i 
livets sluttfase

136

-90 Palliativ behandling  
i livets sluttfase

136 D68.8 Andre spesifiserte koagu-
lasjonsforstyrrelser

-

B83 Koagulasjons- 
defekt INA

136 D68.9 Uspesifisert koagulasjons- 
forstyrrelse

136

B83 Koagulasjonsdefekt 
spesifisert

- I20.0 Ustabil angina -

K74 Angina pectoris 
ustabil

- I21 Akutt hjerteinfarkt -

K75 Akutt hjerteinfarkt - I22 Påfølgende hjerteinfarkt -

K93 Lungeemboli - I26 Lungeemboli -

K94 Dyp venetrombose - 180 Flebitt og tromboflebitt -

-

U28 Redusert funksjons- 
evne nyredialyse

- I82 Annen emboli og trom- 
bose i vener

-

Z94 Status etter transplantert 
organ og vev

136

Z99.2 Avhengighet av  
nyredialyse

-

 
Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn  
tre måneder.
Sist endret: 07.06.2018. Basert på SPC godkjent av SLV: 14.05.2018
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hos pasienter med HIT med eller uten trombose i anamnesen. Bruk i slike tilfeller 
må kun tas etter en nøye nytte-/risikoanalyse og etter at alternative behandlinger 
med ikke-hepariner er vurdert. Monitorering av blodplater: Risiko for antistoffme-
diert HIT kan vedvare i flere år, og er også tilstede med LMWH. Slik trombocyto-
peni oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det er derfor 
anbefalt å måle antall trombocytter før og jevnlig under behandlingen. Ved fall i 
platetallet på 30-50% av initial verdi, må behandlingen umiddelbart avbrytes og 
pasienten settes på annen ikke-heparin antikoagulasjonsbehandling. Blødning: 
Ved blødning må årsaken undersøkes og behandling iverksettes. Forsiktighet 
utvises ved tilstander som øker blødningsfaren, som f.eks. ved svekket hemos-
tase, tidligere magesår, nylig iskemisk slag, alvorlig arteriell hypertensjon, nylig 
diabetes retinopati, nevrokirurgi eller øyeoperasjoner, eller samtidig behandling 
med andre legemidler som påvirker hemostasen. Laboratorietester: Doser brukt 
ved profylakse mot venetrombose påvirker ikke enoksaparin blødningstid og 
standard blodkoagulasjonstester signifikant. Blodplateaggregeringen eller bin-
dingen av fibrinogen til blodplatene påvirkes heller ikke. Ved høyere doser kan 
aPTT og ACT øke. Denne økningen er ikke lineært korrelert med økning av enok-
saparins antitrombotiske aktivitet og derfor uegnet til å måle enoksaparinaktivitet. 
Spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon: Skal ikke utføres i løpet av de førs-
te 24 timene etter administrering av terapeutiske doser enoksaparin. Tilfeller av 
spinale/epidurale hematomer som resulterte i langvarig eller permanent paralyse 
ved samtidig bruk av enoksaparin og spinal-/epiduralanestesi, er rapportert. Ri-
sikoen antas å være høyere ved bruk av daglige doser >4000 IU (40 mg), ved 
postoperativt inneliggende epiduralkateter eller ved samtidig bruk av legemidler 
som påvirker hemostasen (f.eks. NSAID), ved traumatisk eller gjentatt spinal-/
epiduralpunksjon, eller hos pasienter med spinalkirurgi i anamnesen eller spinal-
misdannelser. For å redusere potensiell blødningsrisiko må plassering og fjerning 
av kateter utføres når antikoagulant effekt av enoksaparin er lav, dvs. minst 12 
timer etter administrering av lavere doser og minst 24 timer etter høyere doser. 
Ved ClCR 15-30 ml/minutt bør det vurderes å doble utsettelsestiden. Etter fjerning 
av kateter bør minst 4 timers utsettelse av neste enoksaparindose vurderes. 
Beslutter man å gi antikoagulasjon sammen med epidural- eller spinalaneste-
si/-analgesi eller spinalpunksjon, må det foretas hyppige kontroller for å oppdage 
ev. symptomer på nevrologisk svikt, som ryggsmerter, nummenhet eller svakhet 
i ben, dysfunksjon i tarm og/eller blære. Pasienten må instrueres om å informere 
legen straks hvis noen av symptomene nevnt over skulle forekomme. Mistenkes 
spinalt hematom, kreves rask diagnose og behandling inkl. spinal dekompresjon 
som må igangsettes omgående. Hudnekrose/kutan vaskulitt: Hudnekrose og 
kutan vaskulitt er rapportert med LMWH og skal føre til øyeblikkelig seponering 
av behandlingen. Perkutan koronar revaskularisering: For å redusere risiko for 
blødning etter vaskulære inngrep ved behandling av ustabil angina, NSTEMI og 
akutt STEMI, må de anbefalte tidsintervallene mellom hver enoksaparindose 
følges nøye. Det er viktig å oppnå hemostase ved innstikkstedet etter PCI. I de 
tilfeller en lukkemekanisme brukes kan innføringshylsen fjernes med en gang. 
Hvis manuell kompresjonsmetode brukes skal innføringshylsen fjernes 6 timer 
etter siste i.v./s.c. enoksaparindose. Hvis enoksaparinbehandlingen fortsetter skal 
neste dose ikke gis før 6-8 timer etter at innføringshylsen er fjernet. Prosedyrest-
edet skal observeres for å kunne oppdage tegn til blødninger eller hematomdan-
nelse. Akutt infeksiøs endokarditt: Bruk av heparin ved akutt infeksiøs endokarditt 
er ikke anbefalt pga. risiko for cerebral blødning. En grundig nytte/risikovurdering 
må tas hvis bruk anses som absolutt nødvendig. Kunstige hjerteklaffer: Begrenset 
data. Brukes med forsiktighet som profylakse hos pasienter med kunstige hjer-
teklaffer. Gravide med kunstig hjerteklaff, se Graviditet, amming og fertilitet. Eld-
re, nedsatt leverfunksjon eller lav vekt: Se Dosering. Nedsatt nyrefunksjon: Ved 
nedsatt nyrefunksjon er eksponeringen for enoksaparin økt, noe som øker risikoen 
for blødning. Nøye klinisk overvåkning anbefales, og biologisk monitorering ved 
måling av anti-Xa-aktivitet kan vurderes. Se Dosering. Pasienter med fedme: 
Sikkerhet og effekt av profylaktiske doser ved fedme (BMI >30 kg/m2) er ikke 
klarlagt. Det finnes ingen konsensus for dosejustering. Disse pasientene bør 
overvåkes nøye mht. tegn og symptomer på tromboembolisme. Hyperkalemi: 
Hepariner kan undertrykke utskillelsen av aldosteron fra binyrene og føre til hy-
perkalemi. Plasmakalium bør kontrolleres regelmessig, særlig ved diabetes mel-
litus, kronisk nyresvikt, allerede eksisterende metabolsk acidose og pasienter som 
tar legemidler kjent for å øke kalium. Hjelpestoff: Hetteglassene inneholder 
benzylalkohol (konserveringsmiddel), og skal ikke benyttes hos nyfødte eller for 
tidlig fødte barn pga. fare for «gasping syndrome». Benzylalkohol kan også gi 
forgiftninger og anafylaktoide reaksjoner hos spedbarn og barn ≤3 år. Interaks-
joner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsa-
nalyse. Ikke-anbefalte kombinasjoner: Det anbefales at behandling med midler 
som påvirker hemostasen seponeres før enoksaparinbehandling startes, om ikke 
bruken er strengt nødvendig. Slike midler er: Systemiske salisylater, ASA, NSAID, 
andre trombolytika (f.eks. alteplase, reteplase, streptokinase, tenekteplase, uro-
kinase) og antikoagulantia. Dersom samtidig bruk er nødvendig skal enoksaparin 
brukes med nøye klinisk overvåkning og laboratorietester når relevant. Kombi-
nasjoner som brukes med forsiktighet: Blodplateaggregasjonshemmere inkl. ASA 
i doser som brukes ved kardioproteksjon, klopidogrel, tiklopidin og glykoprotein 
IIb/IIIa-antagonister brukt ved akutt koronarsykdom (pga. blødningsrisiko), 
dekstran 40 og systemiske glukokortikoider. Legemidler som øker kaliumnivået i 
serum kan gis samtidig under nøye klinisk overvåkning og relevante laboratorie-
tester. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen holdepunkter for at 
enoksaparin passerer placentabarrieren i 2. og 3. trimester. Data fra 1. trimester 
mangler. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet bør 
kun brukes under graviditet dersom strengt nødvendig. Ingen økt risiko for blød-
ning, tromobocytopeni eller osteoporose ved bruk, men gravide bør følges nøye 
opp mht. tegn på blødning eller overdreven antikoagulasjon og skal bli informert 
om risikoen for blødning. Ferdigfylt sprøyte anbefales ved bruk da hetteglasset 
inneholder benzylalkohol som krysser placenta. Dersom epiduralanestesi er plan-
lagt anbefales det å avslutte behandlingen med enoksaparin på forhånd. Gravide 
med kunstig hjerteklaff kan ha en forhøyet risiko for tromboembolisme og bruk 
anbefales ikke. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, men oral absorpsjon er 

lite sannsynlig. Kan brukes under amming. Fertilitet: Ingen humane data foreligger. 
Dyrestudier viste ingen påvirkning på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): 
Lever/galle: Forhøyede leverenzymer (i hovedsak transaminaser; >3 × ULN). 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Blødninger (hematom, ekkymose utenom 
injeksjonsstedet, sårhematom, hematuri, epistakse og gastrointestinal blødning), 
hemoragisk anemi, trombocytopeni, trombocytose (blodplater >400 g/liter). Hud: 
Urticaria, pruritus, erytem. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Nevrologiske: 
Hodepine. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet: Hematom, smerter, eller annen 
reaksjon som lokalt ødem, blødning, hypersensitivitet, inflammasjon, kuler, smer-
ter, reaksjoner. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Bulløs dermatitt. Lever/
galle: Hepatocellulær leverskade. Øvrige: Lokal irritasjon, hudnekrose ved injek-
sjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Eosinofili, hemoragisk 
anemi, immunoallergisk trombocytopeni med trombose; i enkelte tilfeller ytterli-
gere komplisert av organinfarkt eller iskemi i ekstremitetene. Hjerte/kar: Tilfeller 
av spinale/epidurale hematom (disse reaksjonene har resultert i forskjellig grad 
av nevrologisk skade, inkl. langvarig eller permanent lammelse). Hud: Alopesi, 
kutan vaskulitt, hudnekrose som vanligvis oppstår ved injeksjonsstedet (forut for 
slike reaksjoner opptrer ofte purpura eller infiltrerende og smertefulle erytematø-
se utslett), kuler på injeksjonsstedet (inflammatoriske infiltrater som ikke var 
cyster med innkapslet enoksaparin; disse forsvinner etter få dager og avbrudd er 
unødvendig). Immunsystemet: Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. 
Lever/galle: Kolestatisk leverskade. Muskel-skjelettsystemet: Osteoporose etter 
langtidsbruk (>3 måneder). Undersøkelser: Hyperkalemi. Se SPC for detaljer 
vedrørende ulik bivirkningsfrekvens innenfor ulike indikasjoner i kliniske studier. 
Overdosering/Forgiftning: Store doser enoksaparin i.v., s.c. eller ekstrakorporal 
kan gi blødninger. Effekten kan nøytraliseres med protaminsulfat som langsom 
i.v. injeksjon. 1 mg protaminsulfat nøytraliserer antikoagulasjonseffekten av 100 
IU (1 mg) enoksaparin hvis enoksaparin er gitt <8 timer tidligere. Hvis enoksapa-
rin er gitt >8 timer tidligere, eller ved behov for gjentatt dosering av protaminsul-
fat, gis 0,5 mg protaminsulfat pr. 100 IU (1 mg) enoksaparin. Dersom enoksaparin 
er gitt >12 timer tidligere, er injeksjon av protaminsulfat kanskje ikke nødvendig. 
Selv ved høye doser protamin, kan anti-Xa-aktiviteten aldri fullstendig nøytralise-
res (maks. 60%). Ved stort peroralt inntak av enoksaparin (aldri rapportert) for-
ventes ingen komplikasjoner, pga. meget liten gastrointestinal absorpsjon. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for heparin B01A  B01 på www.felleskatalogen.
no. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares <25°C. Ferdigfylte sprøyter: Skal 
ikke fryses. Hetteglass: Skal ikke oppbevares i >28 dager etter anbrudd. Paknin-
ger og priser: Injeksjonsvæske: 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 10 × 0,2 ml1 (fer-
digfylt sprøyte, 2000 IU (20 mg)) kr 246,60. 50 × 0,2 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 2000 
IU (20 mg)) kr 1088,00. 10 × 0,4 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 4000 IU (40 mg)) kr 413,10. 
50 × 0,4 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 4000 IU (40 mg)) kr 1920,40. 10 × 0,6 ml1 (ferdig-
fylt sprøyte, 6000 IU (60 mg)) kr 539,20. 10 × 0,8 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 8000 IU 
(80 mg)) kr 595,10. 10 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 10 000 IU (100 mg)) kr 665,20. 
15 000 IU/ml (150 mg/ml): 10 × 0,8 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 12 000 IU (120 mg)) 
kr 1001,90. 10 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 15 000 IU (150 mg)) kr 1146,60. Injek-
sjonsvæske, oppløsning i hetteglass (flerdose): 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 3 
ml1 (hettegl., 30 000 IU (300 mg)) kr 286,30. Refusjon: 1B01A  B05_15 Enoksa-
parin. Refusjonsberettiget bruk: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidspro-
fylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket risiko for venøs 
tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som 
for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. Antikoagu-
lasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt dyp venetrombose og lungeem-
boli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling 
av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Refusjonskode:

ICPC Vilkår 
nr

ICD Vilkår 
nr

-20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi

136 -20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi

136

-51 Organtransplantasjon 136 -90 Palliativ behandling i 
livets sluttfase

136

-90 Palliativ behandling  
i livets sluttfase

136 D68.8 Andre spesifiserte koagu-
lasjonsforstyrrelser

-

B83 Koagulasjons- 
defekt INA

136 D68.9 Uspesifisert koagulasjons- 
forstyrrelse

136

B83 Koagulasjonsdefekt 
spesifisert

- I20.0 Ustabil angina -

K74 Angina pectoris 
ustabil

- I21 Akutt hjerteinfarkt -

K75 Akutt hjerteinfarkt - I22 Påfølgende hjerteinfarkt -

K93 Lungeemboli - I26 Lungeemboli -

K94 Dyp venetrombose - 180 Flebitt og tromboflebitt -

-

U28 Redusert funksjons- 
evne nyredialyse

- I82 Annen emboli og trom- 
bose i vener

-

Z94 Status etter transplantert 
organ og vev

136

Z99.2 Avhengighet av  
nyredialyse

-

 
Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn  
tre måneder.
Sist endret: 07.06.2018. Basert på SPC godkjent av SLV: 14.05.2018
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•  Profylakse mot venøs tromboembolisme hos kirurgiske pasienter med 
moderat eller høy risiko, særlig ved ortopedisk eller generell kirurgi,  
inkludert kreftkirurgi. 

•  Profylakse mot venøs tromboembolisme hos medisinske pasienter med 
akutt sykdom (som akutt hjertesvikt, respirasjonssvikt, alvorlige infeksjoner 
eller revmatisk sykdom) og redusert mobilitet som har økt risiko for venøs 
tromboembolisme.

•  Behandling av dyp venetrombose (DVT) og pulmonal emboli (PE), unntatt 
tilfeller av PE der det er sannsynlig at trombolytisk behandling eller kirurgi  
er påkrevd.

enoksaparin

Sikkerhetsinformasjon:
Kontraindikasjoner3: Immunmediert heparinindusert trombocytopeni (HIT) i løpet av de siste 100 dagene 
eller ved tilstedeværelse av sirkulerende antistoffer. Aktiv klinisk signifikant blødning og sykdommer med 
høy blødningsrisiko. Spinal-/epiduralanestesi eller lokoregional anestesi når enoksaparinnatrium er brukt tera-
peutisk i løpet av de foregående 24 timene. Se felleskatalogtekst for mer informasjon. Bivirkninger4: Svært 
vanlige (≥1/10): Lever/galle: Forhøyede leverenzymer. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Blødninger 
(hematom, ekkymose utenom injeksjonsstedet, sårhematom, hematuri, epistakse og gastrointestinal blød-
ning), hemoragisk anemi, trombocytopeni, trombocytose. Hud: Urtikaria, pruritus, erytem. Immunsystemet: 
Allergiske reaksjoner. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet: Hematom, smerter, 
eller annen reaksjon som lokalt ødem, blødning, hypersensitivitet, inflammasjon, kuler, smerter, reaksjoner.
Forsiktighetsregler5: Lavmolekylære hepariner bør ikke brukes om hverandre pga. ulikheter i farmakokine-
tikk og biologisk aktivitet, f.eks. anti-IIa-aktivitet og blodplateinteraksjon. Se felleskatalogtekst for mer infor-
masjon. Interaksjoner6: Det anbefales at behandling med midler som påvirker seponeres før enoksaparin- 
behandling startes, om ikke bruken er strengt nødvendig. Se felleskatalogtekst for mer informasjon.

1. Klexane SPC 14.05.2018 pkt. 9   2. Klexane SPC 14.05.2018 pkt. 4.1   3. Klexane SPC 14.05.2018 pkt. 4.3   
4. Klexane SPC 14.05.2018 pkt. 4.8   5. Klexane 14.05.2018 pkt. 4.4   6. Klexane SPC 14.05.2018 pkt. 4.5

Felleskatalogtekst finnes på foregående sider.

Utvalgte indikasjoner2:

Se felleskatalogtekst for fullstending liste over alle indikasjoner.

Over 25 års klinisk bruk1
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Årsmøter  
– oversikt over møterom  

Ortopedisk Høstmøte
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Øvrige foreninger

Onsdag 24. oktober 2018 | 17.30-18.30

Norsk Forening for Håndkirurgi 
Møterom: Munch

Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi
Møterom: Blu Room

Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi
Møterom: Kunst

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk forening
Møterom: 301

Faggruppe for Osteoporose og Benhelse
Møterom: 412 (4. etasje)

Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi
Møterom: Film

Norsk Barneortopedisk Forening
Møterom: 411 (4. etasje)

LIOS 
Møterom: 413 (4. etasje)

Fredag 26. oktober kl. 14.40-15.00

Norsk Spinalkirurgisk Forening 
Møterom: Munch

Finner du ikke frem? Se side 27-29

Årsmøte Nof

Torsdag 25. oktober  
kl. 16.30

Møterom: Munch



Stikktittel...

Annonseplassering
skal oppdateres

Vollsveien 13E, Boks 317, 1326 Lysaker - Tlf 67 51 86 00 / Faks 67 51 85 99
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no

KNEPROTESER

PFC SIGMA®

SIGMA kneproteser har over 
97% overlevelse etter 10 år ifølge 
Det engelske leddregisterets 
rapport fra 2016.

ATTUNE®

ATTUNE kneprotese plattform - utviklet 
og designet for mindre smerte og bedret 
PROMS (Patient Related Outcome 
Measures).
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Stikktittel...
Årsmøte Nof 2018

2018 ÅRSMØTE 
Norsk ortopedisk forening (Nof)
Torsdag 25. oktober 2018 | 16.30-18.30 
Møterom: Munch

Saksliste

1. Åpning

2. Valg av møtedirigent og to referenter

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Utdeling av stipender  
      - Charnley 
      - Smith and Nephew 
       - Research Grant 

5. Årsberetning fra styret  
 v. Cato Kjærvik

6. Årsrapport fra Spesialitetskomiteen  
 v. Øystein Lian

7. Årsrapport register  
 v. Ove Furnes, leder av Kompetansetjenesten 

8. Saker forelagt av styret 

 8.1. Vedtektsendringer
 8.2. Forskningsfond
 8.3. Endring av medlemskontingent

9. Saker forelagt av medlemmer 

10. Regnskap Nof 
 v. Monica Sailer

11. Budsjett Nof 
 v. Monica Sailer

12. Valg 
 v. Karl-Ivar Lorentzen 

13. Æresmedlemsskap  
 v. Cato Kjærvik

14. Eventuelt 

15.  Tid og sted for Årsmøte 2019 
Radisson Blu Plaza 24. oktober 2019
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Årsmøter 2018 - øvrige foreninger

Norsk Forening for Håndkirurgi

Onsdag 24. oktober 2018 | 17.30-18.30 
Møterom: Munch

Saksliste:

1. Åpning og velkommen

2. Valg av møteleder 

3. Godkjenning av innkalling

4. Årsberetning 2018 (trykket i programmet)

5. Regnskap 2018

6. Budsjett 2019

7. Håndregisteret. Redegjørelse om status.

8. Obligatorisk utdanningskurs i håndkirurgi. Status.

9. Medlemskontigent

10. Web-siden 

11. Hand Trauma Comittee

12. Vintermøtet 2018 (referat)

13. Vintermøtet 2019 (informasjon)

14. Vintermøtet 2020. Forslag til arrangør og tema

15. Høstmøtesymposiet 2019 

16. Diplom i håndkirurgi

17. Stipender/legater

18. Forslag om æresmedlemmer

19. Eventuelt (her vil det kun bli tatt opp enkle presserende saker)
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Årsmøter 2018 - øvrige foreninger

Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi 

Onsdag 24. oktober 2018 | 17.30-18.30 
Møterom: Blu Room

Saksliste

1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Økonomi

4. Tema for symposium 2019

5. Pris beste abstrakt?

6. Traumatologisk Vinter/Vårmøte?

7. Valg av nytt styre

8. Eventuelt

Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi

Onsdag 24. oktober 2018 | 17.30-18.30 
Møterom: Kunst

Saksliste

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsrapport

4. Vårdager 2018 12.-13. april i Bergen

5. Vårdager 2020

6. NOF 2020

7. Budsjett og regnskap

8. Valg av styre/valgkomite

9. Tema for neste års høstmøte symposium?

10. Eventuelt
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Årsmøter 2018 - øvrige foreninger

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening

Onsdag 24. oktober 2018 | 17.30-18.30 
Møterom: 301

Saksliste

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Årsrapport

3. Regnskap til godkjenning

4. Valg til styret

5. Kursvirksomhet

6. Neste års

a. Høstmøtesymposium

b. Vårmøte - Lillestrøm

7. Diverse

Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi

Onsdag 24. oktober 2018 | 17.30-18.30 
Møterom: Film

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Årsrapport

5. Godkjenning av regnskap

6. Høstmøtesymposium, forslag til tema 2019

7. Informasjon om Vintermøtet 2019

8. Valg

9. De nominerte til beste skulder-/albueforedrag 2018

10. Eventuelt
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Årsmøter 2018 - øvrige foreninger

Faggruppe for Osteoporose og Benhelse

Onsdag 24. oktober 2018 | 17.30-18.30 
Møterom: 412 (4. etasje)

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling; valg av ordstyrer og referent 

2. Årsberetning og regnskap 

3. Valg av styre og valgkomite 

4. Neste års høstmøtesymposium

5. Rapport fra arbeidet med Norwegian Fracture Capture Initiative (NoFRACT)

6. Samarbeide med FFN Norge

7. Politisk arbeid

8. Eventuelt

Norsk Barneortopedisk Forening

Onsdag 24. oktober 2018 | 17.30-18.30  
Møterom: 411 (4. etasje)

Saksliste

1. Valg av ordstyrer 

2. Godkjennelse av innkalling og saksliste 

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 

4. Medlemsliste / Medlemskontingent / Oppdatert mailliste 

5. Nbof Facebookgruppe 

6. Nbof Logo 

7. Rapport om lærebok i barneortopedi; anmeldelse av boka 

8. Rapport om Nasjonalt kursfakultet for barneortopedi 

9. Tema for Høstmøte-symposium 2019 

10. Valg

11. Eventuelt
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Årsmøter 2018 - øvrige foreninger

Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS)

Onsdag 24. oktober 2018 | 17.30-18.30 
Møterom: 413 (4. etasje)

Saksliste

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av innkalling

3. Gjennomgang av årsmelding

4. Budsjett og regnskap

5. Status spesialistregler

6. Informasjon om “Veien til ortoped” 

7. Informasjon om Faglandsrådet

8. Valg av styremedlem

9. Eventuelt
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Årsmøter 2018 - øvrige foreninger

Norsk Spinalkirurgisk Forening

Fredag 26. oktober 2018 | 14.40-15.00 
Møterom: Munch

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Videre strategi fra foreningen

6. Valg av styrerepresentanter

7. Fastsettelse av kontingent 2019

8. Eventuelt
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Frie foredrag - sesjoner

Artroskopi 1

Onsdag 24. oktober 2018 | 14.00-15.10 
Møterom: 301 
Moderatorer: Mette Renate Andersen, Frode Hellum

101. Degenerative meniskrupturer: Kan pre-operative MR-funn og artroskopiske funn 
predikere knefunksjon etter 1-2 år?
Nina Jullum Kise

102. Meniskskade og rekonstruksjon av fremre korsbånd – 5 års pasientrapportert 
resultat fra 8408 pasienter.
Jan Harald Røtterud

103. Seks-meter hinke-test på tid er prognostisk for to-års resultater hos pasienter 
med degenerative meniskrupturer
Nina Jullum Kise

104. Intraneural cyste i nervus tibialis behandlet med artroskopisk menisksutur
Alexander Tandberg

105. Differences in Gene Expression Between Patients with Traumatic Cartilage 
Injury, Osteoarthritis, and Healthy Cartilage
Katherine Wang

106. In vitro chondrogenic potency of surplus chondrocytes from ACI does not predict 
short-term clinical outcomes
Ann Kristin Hansen

107. Pasienterstatning etter bruskirurgi i kneleddet i Skandinavia fra 2010 til 2015
Tommy Frøseth Aae
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Frie foredrag - sesjoner

Protese 1

Onsdag 24. oktober 2018 | 15.30-17.10 
Møterom: Kunst 
Moderatorer: Tone Gifstad, Øystein Johannes Gøthesen

501. Gjev precoating av tibiaplatået til NexGen-protesen lågare risiko for løsning?
Stein Håkon Låstad Lygre

502. Funksjonelle resultater 6 måneder etter innsetting av Attune FB PS kneprotese
Jarle Vik

503. Følger behandlingen pasienter med mild og moderat kne- og hofteleddsartrose 
blir tilbudt internasjonale retningslinjer? 
Inger Holm

504. Konvertering fra kneartrodese til kneprotese – et pasientkasus 
Per-Henrik Randsborg

505. Kneproteseinfeksjon behandlet med 2-seansers revisjon 
Øystein Høvik

506. Bruk av kryssbundet plast ved kneproteser i Norge 
Ove Furnes

507. En ny totalprotese for kne fulgt med repeterende målinger av KOOS og ROM 
frem til 24 måneder postoperativt
Erik Jansen

508. Er CT undersøkelse pålitelig nok ved utredning av rotasjonsfeil i  
tibiakomponenten i et protesekne?
Eirik Aunan

509. Høy radiologisk alvorlighetsgrad av kneartorse gir større bedring i livskvalitet  
ett år etter TKA enn lavere artrosegrad
Yasser Rehman

510. Misfornøyde kneprotesepasienter: preoperative faktorer
Jørgen J. Nordskar
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Frie foredrag - sesjoner

Hånd 1

Onsdag 24. oktober 2018 | 16.00-17.20 
Møterom: Munch 
Moderatorer: Asgeir Amundsen, Johanne Korslund

301. Ett års oppfølging av pasienter operert for metakarp- eller falangfraktur med 
intramedulær kanylert skrue
Preben Olsson Dovland

302. Pasienter med carpometacarpal artrose sendes for raskt til kirurgisk vurdering 
Else Marit H. Gravås

303. Distale radiusfrakturer hos pasienter over 65 år. RCT mellom konservativ  
behandling og operasjon. Foreløpige resultater
Sondre Hassellund

304. Midtkarpal artrodese med bevart scafoid gir god håndleddsfunksjon
Ole Reigstad

305. Sementfri Tactys midtleddsprotese
Magne Røkkum

306. Darrachs prosedyre ved håndleddsprotese
Trygve Holm-Glad

307. Resultatene våre med distal radioulnar ledd hemiprotese 
Istvan Zoltan Rigo

308. Tilfredsstillende resultater 7 år etter revisjonskirurgi av håndleddsproteser
Ole Reigstad
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Frie foredrag - sesjoner

Artroskopi 2

Torsdag 25. oktober 2018 | 08.00-09.40 
Møterom: Film 
Moderatorer: Randi Hole, Bjørn Gunnar Kristiansen

108. “All-inside” versus AM portal teknikk for ACL rekonstruksjon:  
preliminære resultater fra en randomisert studie
Eivind Inderhaug

109. En 30-års oppfølging av en prospektivt randomisert studie av tre ulike  
operasjonsmetoder for behandling av ACL-rupturer
Anne Næss Sporsheim

110. Funksjon 9 mnd etter ACLR: semitendinosus vs semitendinosus og gracilis  
autograft – en randomisert kontrollert studie
Anne Gro Faleide

111. Ingen forskjell i kne-relatert livskvalitet mellom Double-bundle og  
Single- 
bundle ACLR, en RCT med 2-år oppfølging 
Cathrine Aga

112. Sammenligning av pasient-rapportert knefunksjon 5 år etter rekonstruksjon  
av fremre korsbånd med PS-graft eller HS-graft
Morten Torheim Andersen

113. God validitet i Nasjonalt Korsbåndregister
Espen Midttun

114. Knepatologi hos unge voksne etter fremre korsbåndsskade før 13 års alder
Guri Ekås

115. Langtidsoppfølging av barn med korsbåndsskade før 13 års alder
Guri Ekås

116. Risiko for kontralateral skade ved retur til ballidrett etter fremre  
korsbåndsrekonstruksjon
Line Lindanger

117. Repeterbarhet av en akselerometer basert metode for registrering av stegtid  
i trapp etter fremre korsbånd rekonstruksjon
Willemijn Vervaat
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Hånd 2

Torsdag 25. oktober 2018 | 08.30-10.00 
Møterom: Munch 
Moderatorer: Katrin Valen Ek, Torbjørn Krøglid

309. Kasuistikk: Malignt melanom under negl
Trygve Holm-Glad

310. 9 år gammel jente med sarkom i humerus
Maria Vatne

311. Hereditær multiple ostechondromer, HMO – en kasuistikk
May Tove Hestmo

312. Korreksjon av fysenære overekstremitetsdeformiteter hos barn i vekst,  
to kasuistikker
Mona Winge

313. Har stilket vaskularisert 1,2 ICSRA-graft en rolle ved utvalgte proksimale  
scafoidpseudartroser? En kasuistikk
Torbjørn Krøglid

314. Spontan dorsal-hood svikt over mcp-ledd med ulnar ekstensorseneluksasjon for 
3., 4. og 5. finger – en kasuistikk.
May Tove Hestmo

315. P-stav til besvær – alvorlig nerveskade i forbindelse med uthenting av P-stav
Frode Thu

316. Iatrogen nerveskade på n. musculocutaneus ved proksimal bicepssenetenodese
Johanne Korslund

317. Opprettelse av lokalt medisinsk kvalitetsregister og forskningsregister for  
dysmeli i overekstremiteten 
Ida Neergård Sletten
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Frie foredrag - sesjoner

Traume 1 – beste abstrakt

Torsdag 25. oktober 2018 | 08.30-09.30 
Møterom: Blu Room 
Moderatorer: Frede Frihagen, John Clarke-Jenssen

601. Intramedullær nagle eller ring fiksatør ved lukkede tibia brudd.  
En randomisert studie med 63 pasienter
Geir Stray Andreassen

602. Kirurgisk behandling av handleddsbrudd – ekstern fiksasjon eller volar plate?  
Ein randomisert multisenterstudie
Trine Ludvigsen

603. Lang ventetid fra brudd til operasjon øker mortalitet etter hoftebrudd for  
pasienter med alvorlig komorbiditet
Jan-Erik Gjertsen

604. PROM-data, reoperasjon og mortalitet ved sementerte og usementerte  
hemiproteser i Nasjonalt Hoftebruddregister 2005-2016
Torbjørn Kristensen

605. Oppdatering fra Osloporose – en understudie av the Norwegian Capture  
the Fracture® Initiative
Ida Lund

 

 Kåring av beste abstrakt
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Frie foredrag - sesjoner

Fot/ankel

Torsdag 25. oktober 2018 | 10.00-11.30 
Møterom: Blu Room 
Moderatorer: Kjetil Hvaal, Benedikte Wendt Ræder

401. Artroskopisk Brostrømplastikk: Erfaringer ved Akershus universitetssykehus HF
Martin Nsubuga

402. RCT av suturbutton sammenliknet med en kvadrikortikal skrue ved  
syndesmoseskade i ankelen. Resultater etter 5 år 
Benedikte Wendt Ræder

403. Lisfranc skader: primær artrodese versus overbroende plate osteosyntese.  
En prospektiv randomisert studie
Are Haukåen Stødle

404. Fasciotomi av kronisk compartment-syndrom legg. Retrospektiv studie 
Linn Adele Askvik Haugland

405. Evaluering av 3 pasient relaterte funksjonsskårer (PROMs) etter operative  
fiksasjon (ORIF) av lukkede ankelfrakturer.
Stein Erik Utvåg

406. Alternativ operasjonsmetode ved kronisk akillesseneruptur
Cecilie Lunden Gundersen

407. Minimally Invasive Dorsal Cheilectomy of the First Metatarsal: a cadaveric study
Esten Konstad Haanæs

408. Risikofaktorer for venøs trombo-emboli (VTE) etter åpen reposisjon og  
ostesyntese (ORIF) av lukket ankelfratur
Stein Erik Utvåg

409. Trimalleolære ankelbrudd: Retrospektiv studie med pasienter behandlet  
for trimalleolære ankelbrudd
Kristian Pilskog
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Frie foredrag - sesjoner

Protese 2

Torsdag 25. oktober 2018 | 10.00-12.00 
Møterom: Kunst 
Moderatorer: Jørgen Jebens Nordskar, Kristjan Valdimarsson

511. Samhandling for bedre artrosebehandling. Implementering av behandlings-
retningslinjer i en randomisert kontrollert studie
Tuva Moseng

512. Resultater artroseskolen – St. Olavs hospital
Tone Gifstad

513. Hvordan går det med pasientene våre? Systematisk innføring av pasient- 
rapporterte resultatmål (prom) i klinisk praksis.
Aksel Paulsen

514. Effekten av sonikering som metode for å løsrive biofilmdannende  
Staphylococcus epidermidis in vitro
Erik Thorvaldsen Sandbakken

515. Et nytt antibakterielt peptid inhiberer resistensutvikling og bakterievekst  
av Staphylococcus epidermidis 
Synnøve Brandt Ræder

516. Occurrence and Risk Factors for Intraoperative Proximal Femoral Fractures  
during Primary Total Hip Arthroplasty
Heinrich Brüggemann

517. Økt forekomst av luksasjoner ved hemiproteser etter innføring av CPT 
Salil Sharma

518. Restriksjoner for pasienter operert med totalprotese i hofte ved sykehus i Helse Vest
Irma Brandeggen Blaker

519. Komponentplassering ved bruk av fremre sammenlignet med direkte lateral 
tilgang til hofteleddet. Resultater fra en RCT
Helge Norheim Sund

520. Høyere verdier av muskelskade biomarkører i den anterolaterale tilgangen: 
ingen korrelasjon til kliniske utfalls mål
Svein Svenningsen

521. Atrofi og fettinfiltrasjon i gluetus minimus og medius hos pasienter med uttalt 
coxartrose og matchede kontroller
Kjetil Kivle

522. Mindre periprostetisk bentap i den anterolaterale tilgangen til hofteleddet  
sammenlignet med den direkte laterale
Lars Nordsletten
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Hånd 3

Torsdag 25. oktober 2018 | 10.30-12.00 
Møterom: Munch 
Moderatorer: Mona Nystedt, Ragnhild Strand

318. Replantasjon – litteraturgjennomgang 
Mona Winge

319. Replantasjoner og resirkuleringer ved OUS Rikshospitalet 2010-2017
Johanne Korslund

320. Endring i kuldesensitivitet fra 3 til 7 år etter håndskade
Inger Holm

321. Yotsumoto-Dona sutur gir bedre kliniske resultater etter 3 måneder enn  
Kessler sutur ved sone 2 bøyeseneskader
Istvan Zoltan Rigo

322. Utfall etter EPL ruptur ved Sykehuset Levanger
Ragnhild Strand

323. Innføring av perkutan fasciotomi for behandling av Dupuytrens kontraktur
Kim Ingulv Kristoffer Rossebø Eggen

324. Sammenlikning mellom Xiapex og nålefasciotomi for Dupuytrens kontraktur 
Helt foreløpige treårsresultater
Hallgeir Bratberg

325. Resultater etter subscapularisseneforlengelse,med eller uten senetransposisjon, 
hos barn med fødselsrelatert plexusskade
Helle Sundnes Reiten

326. Kliniske og nevrofysiologiske resultater to år etter nervetransposisjon for  
proksimale ulnaris nerveskader
Rasmus Thorkildsen
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Frie foredrag - sesjoner

Artroskopi 3

Torsdag 25. oktober 2018 | 13.00-13.50 
Møterom: Film 
Moderatorer: Sverre Løken, Mette Renate Andersen

118. Ingen assosiasjon mellom fremre korsbåndsruptur og utvalgte kollagen  
genvarianter hos kvinnelige toppidrettsutøvere
Einar Andreas Sivertsen

119. Segondfraktur ved fremre korsbåndsskade: forekomst, tilhelingspotensiale og 
risiko for revisjonsrekonstruksjon
Irene Slagstad

120. Samme risiko for acl graftsvikt i alpint, fotball og håndball, men 5 ganger  
høyere risiko for alder <18 enn >35 år
Arne Ekeland

121. Tidlig lett øket laksitet predikerer revisjon ved fremre korsbåndrekonstruksjon 
hos fotball, håndball og basketspillere
Torbjørn Strand

122. Fiksering av proksimale tibiofibulærledd med dynamisk suturbutton  
(demonstrasjon av en kirurgisk metode)
Mads Anders Oksum
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Barn 1

Torsdag 25. oktober 2018 | 13.00-14.20 
Møterom: Munch 
Moderatorer: Anne Breen, Christian Sætersdal

201. Ikke-selektiv hoftedysplasiscreening av nyfødte barn
Marte Stine Stovner

202. Lokalt kvalitetsregister for barn med hofteleddsdysplasi (DDH), preliminære 
resultat
Øyvind Håberg

203. Calvé-Legg-Perthes sykdom: Behandlingsmetoder og behandlingsresultater
Ida Marie Nordanger

204. Resultater etter åpen reposisjon og fiksering ved betydleig dislosert epifysiolysis 
capitis femoris
Christian Sætersdal

205. En 23 år gammel mann med SCFE og hypothyreose 
Per Reidar Høiness

206. Lukket reposisjon av sen-diagnostisert hofteluksasjon: langtidsresultater ved 
pasientalder 55-60 år
Terje Terjesen

207. Langtidsresultater etter takplastikk med modifisert Spitzy teknikk for  
hoftedysplasi
Terje Terjesen

208. Kan CPUP Hip Score predikere hoftemigrasjonen hos barn med CP?
Per Reidar Høiness
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Skulder/albue

Torsdag 25. oktober 2018 | 14.00-16.10 
Møterom: Film 
Moderatorer: Trygve Methlie, Lars Eilertsen

701. Norsk elektronisk albueregister
Helle Sundnes Reiten

702. Glomustumor som årsak til kronisk smerte i albuen: en kasuistikk.
Stein Tyrdal

703. Angioleiomyom i bursa olecrani: en kasuistikk
Jon Tyrdal

704. Funksjonell betydning av lacertus fibrosus ved distale bicepssenerupturer
Kaare Midtgaard

705. Biomekanisk studie av pinner og tensjonsbånd vs. moderne plateosteosyntese 
ved to-parts olecranonfraktur
Kaare Midtgaard

706. Forekomst av akutte acromioklaviculær-leddskader i normalbefolkningen
Stein Arve Skjaker

707. Oppfølging av pasienter med AC-leddsluksasjon operert med Surgilig i en 6 års 
periode fra 2012 til 2017 ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. 
Torstein Vindbo

708. Reversert skulderprotese – behandling av defekter i glenoid med strukturelt bengraft
Arild Aamodt

709. 10-årsresultater fra en sammenligningsstudie mellom senesutur og fysioterapi 
for mellomstore rotatorcuffrupturer
Stefan Moosmayer

710. Prognostiske faktorer for funksjonelt resultat etter rotatorcuffsutur.  
En prospektiv studie av 647 pasienter
Kjersti Kaul Jenssen

711. Tverrfaglig skulderpoliklinikk ved Martina Hansens Hospital  
– resultater fra en 4 måneders oppfølgning 
Ingerid Baksaas Aasen

712. Superior kapsulær rekonstruksjon i skulder med dermal xenograft.  
Prospektiv follow-up studie med ett års resultater
Martin Polacek

713. Tidlig resultat ved subacromial InSpace® ballong hos pasienter  
med irreparable rotatorcuffrupturer
Hjörtur Brynjolfsson
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Barn 2

Torsdag 25. oktober 2018 | 15.00-16.10 
Møterom: Munch 
Moderatorer: Marte Stine Stovner, Joachim Horn

209. Akillestenotomi med nåleteknikk ved primær pes equinovarus
Hans Fredrik Hannisdal

210. Yamada-teknikk ved postaksial polysyndactyli fot
Hanne Rasmussen

211. Delayed surgery in Amyoplasia – does it work?
Andreas Knaus

212. Ekstremitetsforlengelse hos barn med achondroplasi
Joachim Horn

213. Endringer i muskel-seneapparatet ved lårforlengelse med intramedullær 
margnagle
Øyvind Grimsrud

214. Temporær hemiepifysiodese for akseavvik rundt kne og ankel hos barn med 
multiple osteochondromer
Anne Breen

215. Referral patterns to the pediatric orthopedic service in Oslo  
– implications for education in primary health care
Joachim Horn
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Traume 2

Fredag 26. oktober 2018 | 08.30-10.10 
Møterom: Film 
Moderatorer: Tom Lian, Målfrid Kristoffersen

606. Behandling av hoftebruddpasienter med demens, basert på data fra  
Nasjonalt Hoftebruddregister
Målfrid Kristoffersen

607. Etterlevelse av nasjonale retningslinjer for antibiotikaprofylakse hos  
hoftebruddpasienter
Tom Lian

608. Er det en “weekend effekt” ved hoftebruddkirurgi i norske sykehus? 
Andrea Boutera

609. Flere reoperasjoner og periprostetiske frakturer etter hemiprotese med  
Exeter og CPT stamme ved dislokerte lårhalsbrudd 
Torbjørn Kristensen

610. Høy morbiditet hos pasienter mellom 55 og 70 år med dislosert  
lårhalsbrudd (FNF). En case-control studie
Stein Erik Utvåg

611. Uforandret mortalitet etter innføring av “fast track” for hoftebruddpasienter  
– en observasjonsstudie av 2230 pasienter
Christian Pollmann

612. Frakturregisteret i Helse Vest (FREHV); en oppdatering
Terje Meling

613. Trokantære femurfrakturer – SHS eller nagle?
Stian Kristoffersen

614. Systematisk oversiktsartikkel; pasientrapporterte resultatmål (PROM)  
for frakturpasienter
Michael Quan Nguyen

615. Maskinlæring kan brukes til å identifisere anatomiske strukturer  
på røntgenbilder
Magnus Tølløfsrud
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DEGENERATIVE MENISKRUPTURER:  
KAN PRE-OPERATIVE MR-FUNN OG ARTROSKOPISKE FUNN 
PREDIKERE KNEFUNKSJON ETTER 1-2 ÅR?

Nina Jullum Kise1, Cathrine Aga2, Lars Engebretsen3, Ewa M Roos4, Rana Tariq5, May Arna Risberg6

1. Martina Hansens Hospital, Norsk senter for aktiv rehabilitering. 2. Martina Hansens Hospital, Oslo Trauma Research Centre. 3. Oslo 
Trauma Research Centre, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo. 4. Syddanske Universitet. 5. Oslo universitetssykehus. 6. Norsk 
senter for aktiv rehabilitering, Oslo universitetssykehus, Norges Idrettshøyskole

Innledning: Hensikten var å undersøke hvordan pre-operative MR-funn og artroskopiske 
funn var assosiert med objektiv knefunksjon etter ett år og pasient-rapporterte utfall 
etter 1-2 år.

Materialer og metoder: Denne eksplorative analysen fra OMEX-studien (Odense-Oslo Meniscectomy  
versus Exercise) (www.clinicaltrials.gov, NCT01002794) omfattet 40 middelaldrende pasienter med degene- 
rative meniskrupturer som gjennomgikk artroskopiske meniskreseksjoner ved Martina Hansens Hospital. 
Regresjonsmodeller justert for alder, kjønn, BMI og baseline-nivåer av avhengige variabler analyserte assosi- 
asjoner mellom MR- og artroskopiske funn og følgende utfallsmål: Tre knefunksjons-tester og lårmuskelstyrke 
etter et år og de fem subskalaene fra KOOS (the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) (Pain,  
Symptoms, ADL, Sport/Rec, QoL) etter 1-2 år.

Resultater: MR-funn:Mer enn én meniskruptur-kategori var assosiert med 16.3 poeng (95 % CI 6.4 til 26.3 
og 9.3 poeng (95 % CI 1.2 til 17.4) verre KOOS Symptoms og ADL etter to år. Artroskopiske funn: Timillimeter 
lengre meniskrupturer var assosiert med 15 cm (95 % CI 2 to 28) kortere ett-bens hinke-test for avstand, 
11 poeng (95 % CI 1 to 21) verre KOOS Pain og 14 poeng (95 % CI 2 til 2) verre Sport/Rec etter et år og 8 
poeng (95 % CI 0 til 16) verre ADL etter to år. Bruskskade i mediale kneledds-kompartment var assosiert med 
11.0 poeng (95 % CI 4.3 til 17.7) og 15.9 poeng (95 % CI 2.3 til 29.4) verre KOOS ADL og QoL etter to år, og 
bedremaksimum antall knebøy på 30 s. test etter et år (7.3 flere knebøy, 95 % CI 3.4 til 11.2). Meniskresek- 
sjoner som omfattet mer enn 20 % av totalt meniskvolum var assosiert med bedre KOOS Symptomer etter 
1-2 år (henholdsvis 12.8 poeng, 95 % CI 3.2 til 22.3 og 11.2 poeng, 95 % CI 1.9 til 20.5).

Konklusjon/relevans: Denne studien viser at verre meniskpatologi sett på preoperativ MR og større 
meniskrupturer og bruskskader diagnostisert artroskopisk, predikerte verre objektiv knefunksjon og pasient-
rapporterte utfall etter 1-2 år. Kunnskap om risikofaktorer for dårlig utfall kan optimalisere individualisert 
behandling.
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MENISKSKADE OG REKONSTRUKSJON AV FREMRE KORSBÅND 
– 5 ÅRS PASIENTRAPPORTERT RESULTAT FRA 8408 PASIENTER

Jan Harald Røtterud1, Stein Håkon Låstad Lygre2, Magnus Forssblad3, Asbjørn Årøen1,  
Lars Engebretsen4, Svend Ulstein1

1. Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus. 2. Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland  
universitetssjukehus. 3. Stockholm Sports Trauma Research Center, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. 4. Ortopedisk avdeling, 
Oslo universitetssykehus

Innledning: Ledsagende meniskskader ved skade på fremre korsbånd (ACL) øker 
risikoen for utvikling av kneartrose. Hvordan slike ledsagende meniskskader påvirker 
pasientrapportert resultat etter ACL-rekonstruksjon er ikke tilstrekkelig kartlagt. 
Formålet med studien var å undersøke effekten av meniskskade på pasientrapportert 
resultat 5 år etter ACL-rekonstruksjon.

Materialer og metoder: 15783 pasienter med primær unilateral ACL-rekonstruksjon ble registrert i det 
norske og svenske korsbåndsregisteret i perioden 2005-2008. Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score 
(KOOS) ble benyttet som mål på pasientrapportert resultat. Ved 5 års oppfølging besvarte 8408 (53 %) av 
pasientene KOOS og ble inkludert i studien. Lineær regresjonsanalyse ble benyttet for å undersøke effekten 
av meniskskade på hver av KOOS subskalaene (Smerte, Symptomer, Funksjon i hverdagen, Funksjon i sport/
fritid og Knerelatert livskvalitet).

Resultater: Det var totalt 4142 ledsagende meniskskader fordelt på 3634 (43 %) av de inkluderte pasient-
ene ved tidspunkt for ACL-rekonstruksjon. 2300 (56 %) av meniskskadene var mediale, mens 1842 (44 %) 
var laterale. Av de mediale skadene ble 1513 (66 %) resesert, 446 (19 %) reparert og 341 (15 %) ble ikke 
behandlet kirurgisk. Av de laterale skadene ble 1256 (68 %) resesert, 202 (11 %) reparert og 384 (21 %) ble 
ikke behandlet kirurgisk. Uni- og multivariat lineær regresjonsanalyse avdekket ingen signifikante effek- 
ter av meniskskade på KOOS 5 år etter ACL-rekonstruksjon. Likedan var det ingen signifikante forskjeller i 
KOOS mellom de som fikk behandlet meniskskaden med reseksjon, reparasjon eller ingen meniskkirurgisk 
behandling.

Konklusjon/relevans: Ledsagende meniskskader har ingen signifikant effekt på pasientrapportert resultat 
5 år etter ACL-rekonstruksjon. Behandlingspraksis for ledsagende meniskskader ser i dette materialet ut til å 
gi akseptable resultater 5 år etter ACL-rekonstruksjon.



86 Høstmøteboken  •  2018

Artroskopi
Abstrakt

103

SEKS-METER HINKE-TEST PÅ TID ER PROGNOSTISK  
FOR TO-ÅRS RESULTATER HOS PASIENTER MED DEGENERATIVE 
MENISKRUPTURER

Nina Jullum Kise1, Ewa M Roos2, Silje Stensrud3, Lars Engebretsen4, May Arna Risberg5

1. Martina Hansens Hospital, Norsk senter for aktiv rehabilitering. 2. Syddanske Universitet. 3. OsloMet. 4. Oslo universitets- 
sykehus, Universitetet i Oslo, Oslo Trauma Rearch Centre. 5. Norsk senter for aktiv rehabilitering, Oslo universitetssykehus,  
Norges Idrettshøyskole

Innledning: Hensikten var å identifisere prognostiske faktorer for to-års pasient-rappor-
terte utfall hos middelaldrende pasienter med degenerative meniskrupturer behandlet 
med treningsterapi (ET) eller artroskopiske meniskreseksjoner (APM).

Materialer og metoder: Ett hundre og syv pasienter, med gjennomsnittelig alder 49.6 år (SD 6.2) og BMI 
25.7 (SD 3.7), var inkludert i denne analysen av data fra OMEX-studien (Odense-Oslo Meniscectomy versus 
Exercise) (www.clinicaltrials.gov, NCT01002794). Lineære og Poisson-regresjonsmodeller ble bygget for å 
undersøke assosiasjoner mellom potensielle prognostiske faktorer (pasientkarakteristika, knefunksjonsrela- 
terte og sykdomsrelaterte faktorer) og to-års pasient-rapporterte utfall: De fem subskalaene i KOOS (the Knee 
Injury and Osteoarthritis Outcome Score) – Pain, Symptoms, ADL, Sport/Rec, QoL og 5-punkts GRC (Global 
Rating of Change scales) for kne-smerte (GRC Pain) og funksjon (GRC Function). Analyser ble gjort for hele 
kohorten og for de to behandlingsgruppene separat (n=55 and 52) med justeringer for alder, kjønn, BMI og 
baseline KOOS.

Resultater: For hele kohorten var en ett-sekunder bedre baseline seks-meter hinke-test på tid assosiert 
med 3.0-7.1 poeng bedre to-års skår for alle KOOS subskalaene (95 % CIs 1.1-5.2 to 4.1-10.1 points). En  
1.36-2.63s bedre test var assosiert med skår ekvivalent til tidligere kalkulerte klinisk relevante forskjeller for 
hver KOOS subskala. For gruppene behandlet med ET og APM, var henholdsvis 1.96-3.38s og 0.52-1.80s bedre 
test assosiert med klinisk relevante forskjeller.

For hele kohorten, var ett-sekunder bedre test assosiert med 26 % (95 % CI 15-38 %) og 22 % (95 % CI  
11-34 %) høyere mulighet for bedre/mye bedre GRC Pain og Function skår. Pasienter behandlet med ET 
hadde 17 % (95 % CI 2-33 %) øket mulighet for bedre/mye bedre GRC Pain skår, og pasienter behandlet med 
APM hadde 66 % (95 % CI 32-109 %) og 70 % (95 % CI 38-109 %) øket mulighet for bedre/mye GRC Pain og 
Function skår.

Konklusjon/relevans: Seks-meter hinke-test på tid var en signifikant prognostisk faktor for to-års pasient-
rapporterte utfall hos middelaldrende pasienter med degenerative meniskrupturer, særlig hos de som ble 
behandlet med APM. Testen er enkel å implementere i klinisk praksis og kan identifisere pasienter med risiko 
for dårligere to-års utfall.
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INTRANEURAL CYSTE I NERVUS TIBIALIS BEHANDLET  
MED ARTROSKOPISK MENISKSUTUR

Alexander Tandberg, Ole Koppang, Wender Figved, Mette Renate Andersen

Ortopedisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Innledning: Intraneurale cyster i fossa politea forekommer sjelden, og behandles  
ofte med åpen kirurgi. Vi presenterer en kasuistikk der en slik symptomgivende cyste 
forsvant etter artroskopisk sutur av meniskruptur.

Materialer og metoder: En fotballspiller tidlig i tyveårene var plaget med anterolaterale knesmerter som 
radierte distalt til proksimale del av leggen. Etter noen uker etablerte smertene seg kun i laterale del av 
knehasen etter tunge treningsøkter. MR viste en intraneural multilobular cyste langs nervus tibialis i fossa 
poplitea, med utgangspunkt i proksimale tiobiofibularledd (PTFL). Intrartikulært så man en horisontal menisk- 
ruptur i laterale menisk, med kommunikasjon av leddvæske mellom kneleddet og PTFL. Han ble operert med 
artroskopisk menisksutur med tanke på å lukke kilden til cysteinnholdet.

Resultater: 6 uker postoperativt var pasienten smertefri i det daglige, og han var tilbake i spill etter 3 
måneder. Ny MR 6 måneder postoperativt viste full tilbakegang av cysten. Etter 9 måneder var pasienten 
fortsatt smertefri og spilte fotball på høyt nivå.

Konklusjon/relevans: Intraneurale ganglioncyster i nervus tibialis lokalisert i fossa poplitea er uvanlig, 
og bare beskrevet i noen få kasuistikker. De er ofte underdiagnostisert på MR. De typiske symptomene 
er smerter i knehasen med utstråling til leggen og forverring ved aktivitet. Man tror utgangspunktet for 
cystedannelsen er et synovial ledd, i dette tilfekket PTFL, og at cysteinnholdet dissekerer seg intraepineuralt  
langs artikulerende nervegrener etter minste motstands vei. Anbefalt behandling er åpen kirurgi med 
dekompresjon av cysten og reseksjon av artikulerende nervegren. I kasuistikken som presenters her var det 
kommunikasjon mellom kneleddet og PTFL via en meniskruptur, og ved å lukke meniskrupturen stoppet man 
tilførselen av cystevæske. Hos pasienter med intraneural ganglioncyste i fossa poplitea bør kneeleddet og 
laterale meniskrupturer frikjennes som årsak til cystevæsken. I disse tilfellene kan man forsøke artroskopisk 
menisksutur og dermed unngå åpen kirurgi.
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DIFFERENCES IN GENE EXPRESSION BETWEEN PATIENTS  
WITH TRAUMATIC CARTILAGE INJURY, OSTEOARTHRITIS,  
AND HEALTHY CARTILAGE

Katherine Wang1, Qin Ying Esbensen2, Arvind Sundaram3, Rune B. Jakobsen4

1. University of Oslo, Oslo, Norway. 2. Epigen, Akershus University Hospital, Oslo, Norway. 3. Department of Bioinformatics,  
Oslo University Hospital, Oslo, Norway. 4. University of Oslo, Orthopedic Department, Akershus University Hospital, Oslo, Norway

Innledning: Knee cartilage is a difficult material to work with in the lab and there  
are few studies sequencing the RNA of cartilage, especially healthy cartilage. Gene  
expression has been shown to vary with degrading cartilage in Osteoarthritis (OA), but  
this was using large amounts of cartilage to extract from.1 With new methods, we 
are now able to isolate higher quality RNA from cartilage and sequence from smaller 
amounts. To our knowledge, there have previously been no studies demonstrating the 
effect of cartilage injury on gene expression on RNA from uncultured chondrocytes,  
nor comparing gene expression between injured cartilage and osteoarthritis patients. 
Therefore, we aimed to characterize the gene expression differences in three groups  
of patients, cartilage damage, osteoarthritis, and uninjured cartilage.

Materialer og metoder: Cartilage biopsy samples were collected from three groups of patients aged  
18-65 years (n=48) and stored on dry ice. Cartilage injury patients had at least ICRS grade 2, osteoarthritis 
samples were taken from patients undergoing total knee replacement (TKR), and uninjured cartilage was  
taken from anterior cruciate ligament reconstruction (ACL-R) patients. RNA was isolated using a mixed  
method of Qiagen RNeasy and DirectZol, and samples were controlled for quality with NanoDrop and  
Bioanalyzer. The RNA was sequenced with SmartSeq2 protocol at Broad Institute.

Resultater: Optimisation of RNA-extraction yielded 42 samples with RNA Integrity Numbers (RIN) over 
5.0 and the rest with RIN over 3.6. Preliminary data analysis suggests that there are significant differences in 
gene expression clusters between patient the groups which will be further analysed and presented.

Konklusjon/relevans: The gene expression information collected will allow us to better understand  
disease progression, and create a better reference for cell culture and stem cell differentiation.

Referanse:  
1.  Eid K, Thornhill TS, Glowacki J. Chondrocyte gene expression in osteoarthritis: Correlation with disease severity.  

Journal of Orthopaedic Research. 2006;24(5):1062-1068. doi:10.1002/jor.20137.
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IN VITRO CHONDROGENIC POTENCY OF SURPLUS  
CHONDROCYTES FROM ACI DOES NOT PREDICT  
SHORT-TERM CLINICAL OUTCOMES

Ashraful Islam1, Vegard Fossum2, Ann Kristin Hansen2, Ilona Urbarova3, Gunnar Knutsen2,  
Inigo Martinez-Zubiaurre1

1. Institutt for klinisk medisin, UiT – Norges arktiske universitet. 2. Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.  
3. Institutt for medisinsk biologi, UiT – Norges arktiske universitet

Innledning: Autologous chondrocyte implantation (ACI) has been used the last three 
decades for the treatment of symptomatic focal cartilage lesions of the knee. How-
ever, some patients seem to respond better to the treatment than others. A number of 
biomarkers and in vitro models that can forecast the clinical potency of the cells have 
been proposed, but evidence for the relationship between in vitro chondrogenic poten-
tial and clinical outcomes is missing. We explored if the chondrogenic potenial, evalu-
ated using pellet cell cultures, correlated with clinical outcomes. Also, we searched 
for new biomarkers in the chondrocyte genome and proteome capable of predicting 
clinical success or failure after ACI.

Materialer og metoder: We used surplus chondrocytes and two year clinical outcomes from 14 patients 
treated with ACI. The study was approved by REK Nord. The chondrogenic capacity was determined from a 
visual histological grading of tissues generated using a pellet culture system. Lysholm score cut-off at 65 two 
years post-ACI was used to categorise “success” and “failure” clinical groups. A set of predefined biomarkers 
were investigated in the chondrogenic and clinical outcomes groups using flow cytometry and qPCR. High-
throughput proteomics of cell lysates was used to search for putative biomarkers to predict chondrogenesis 
and/or clinical outcomes.

Resultater: Visual histological grading of pellets categorised donors into “good” and “bad” chondrogenic 
groups. There was no correlation between chondrogenic potenial and clincal outcome. Comparative analyses 
of previously proposed biomarkers revealed that expression of CD106 and TGFβR3 was significantly enhanced 
in the bad chondrogenic group, while expression of CD44, ITGA1 and ITGB1 was significantly upregulated in 
the good chondrogenic group. Additionally, significantly increased surface expression of CD166 was observed 
in the clinical success group, while COMP and ITGB1 were significantly downregulated. High throughput 
proteomics could not differentiate between clinical failure or success. However, seven proteins including 
prolyl-4-hydroxylase 1 (P4HA1), an enzyme involved in collagen biosynthesis, had a lower expression in the 
bad chondrogenic group.

Konklusjon/relevans: In our group of patients, the in vitro cartilage-forming capacity of donor-matched 
chondrocytes did not correlate with clinical outcomes and shows the possible limitations of using chondro-
genic potential as a predictor of clinical outcomes.
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PASIENTERSTATNING ETTER BRUSKIRURGI I KNELEDDET  
I SKANDINAVIA FRA 2010 TIL 2015

Tommy Frøseth Aae1, Øystein Lian2, Asbjørn Årøen3, Lars Engebretsen4, Per-Henrik Randsborg3

1. Ortopedisk klinikk, St. Olavs hospital; Ortopedisk avdeling, Kristiansund sykehus; Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, 
Norwegian Cartilage Project. 2. Ortopedisk avdeling, Kristiansund sykehus, Norwegian Cartilage Project. 3. Ortopedisk klinikk,  
Akershus universitetssykehus, Norwegian Cartilage Project. 4. Ortopedisk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Norwegian Cartilage 
Project

Innledning: Fokale bruskskader i kneleddet er vanlig og kan føre til gonartrose på sikt. 
Kirurgi bedrer funksjon og reduserer smerter, men ingen kirurgisk metode er klart bedre 
enn de andre. Kunnskap om pasientskadeerstatninger etter bruskkirurgi i kneleddet er 
fraværende. Hensikten med studien er å evaluere pasientskadeerstatninger sendt til de 
skandinaviske pasienterstatningsorganene etter kirurgisk behandling av fokale brusk-
skader i kneleddet fra 2010 til 2015 og identifisere områder for forbedring. 

Materialer og metoder: Søk i de nasjonale pasienterstatningsregistrene i Danmark, Norge og Sverige fra 
2010 til 2015 ble utført ved bruk av predefinerte diagnose- og prosedyrekoder. Pasientenes og registrenes 
beskrivelse av klagen ble brukt som vurdering for inklusjon. Førsteforfatter leste og vurderte operasjons-
beskrivelsene før endelig inklusjon. Data om kjønn, alder, type behandling, type klage, vurdering av klage og 
erstatningsbeløp ble innhentet og systematisk analysert. 

Resultater: 103 klager etter bruskkirurgi ble identifisert, hvorav 43 etter debridement (41,7 %), 54 etter 
mikrofraktur (52,4 %), 3 etter mosaikkplastikk (2,9 %) og 3 etter bruskcelletransplantasjon (2,9 %). Av de 
103 klagene ble 36 innvilget (35 %). 21 etter debridement (58,3 %), 13 etter mikrofraktur (36,1 %), 1 etter 
mosaikkplastikk (2,8 %) og 1 etter bruskcelletransplantasjon (2,8 %). Den vanligste klageårsaken var infeksjon 
(22,1 %), hvor 89 % ble innvilget. Smerte var ingen god årsak til klage, kun 14 % ble innvilget. Gjennom- 
snittlig erstatning var på 238 735 norske kroner, med høyeste kompensasjon 4,47 millioner norske kroner. 

Konklusjon/relevans: Kompensasjon etter bruskkirurgi i kneleddet innvilges hovedsakelig etter debride-
ment og mikrofraktur. Kun 2 tilfeller etter mosaikkplastikk og bruskcelletransplantasjon ble kompensert. 
De 3 vanligste årsakene for kompensasjon var inadekvat kirurgisk teknikk, sykehuservervet infeksjon og 
nerveskade. Den sanne insidens av bruskkirurgi er ukjent, men Engen et. al har vist at det i Norge utføres 
2500 bruskprosedyrer årlig.1 Vår studie har demonstrert at pasienterstatninger etter bruskkirurgi er sjeldent, 
og årsakene til dette kan være flere og bør belyses i framtidig forskning. Klageraten etter bruskkirurgi i  
Skandinavia er lav, og kan tyde på mangel på pasientinformasjon om erstatningskrav fra helsepersonell. 
Dette er bekymringsfullt fra både et profesjonelt og juridisk aspekt og er en klar kilde til forbedring.   

Referanse: 

1. Engen CN, Årøen A, Engebretsen L. Incidence of knee cartilage surgery in Norway, 2008-2011. BMJ Open 2015;5:e008423. 
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“ALL-INSIDE” VERSUS AM PORTAL TEKNIKK FOR  
ACL-REKONSTRUKSJON: PRELIMINÆRE RESULTATER  
FRA EN RANDOMISERT STUDIE

Eivind Inderhaug1, Thomas Harlem2, Anne Gro Faleide2, Torbjørn Strand2, Søren Vindfeld2,  
Eirik Solheim3

1. Helse Bergen HF. 2. Haraldsplass Diakonale Sykehus. 3. Universitetet i Bergen

Innledning: Hamstringssener er globalt den vanligste grafttypen for rekonstruksjon av 
fremre korsbånd. En ny teknikk som kombinerer retrograd drilling av graftkanaler med 
ekstrakortikal fiksasjon på både tibia og femur muliggjør rekonstruksjon med isolert 
bruk av semitendinosus som graft. ”All-inside” teknikken har antatte fordeler inkludert 
reduserte postoperative smerter og bedret muskulær funksjon, sammenlignet med me-
toder hvor en høster semi-tendinosus samt gracilis og driller full tunnellengde på tibia. 
Formålet med studien er å sammenholde resultatene av ”all-inside” metoden med en 
tradisjonell metode for rekonstruksjon av fremre korsbånd.

Materialer og metoder: Studien inkluderer totalt 108 pasienter som har fått utført isolert fremre kors-
båndsrekonstruksjon, randomisert til rekonstruksjon med kvadruppel semitendinosus graft, ekstra-kortikal 
justerbar femoral/tibial fiksasjon og retrodrilling eller tradisjonelt semitendinosus/gracilis graft med ekstra-
kortikal femoral og bioskrue tibial fiksasjon. Denne rapporten presenterer preliminære data ved IKDC subjek-
tiv skåre, Tegner skåre samt klinisk undersøkelse inkludert KT-1000 testing, preoperativt samt 12 måneder. 
postoperativt (ved t-test og Chi-kvadrat).

Resultater: Seksti-seks pasienter, 34 operert med ”all-inside” teknikk og 32 operert med tradisjonell 
teknikk, ble inkludert i analysene. Det var ingen signifikante forskjeller i preoperative parametere inkludert 
kjønn, alder eller funksjonelle skårer og aktivitetsnivå. Gjennomsnittlig operasjonstid for ”all-inside” gruppen 
var 72 minutter (SD 17) sammenlignet med 64 minutter (SD 18) for den tradisjonelle gruppen. Tolv måneder 
postoperativt hadde hele gruppen bedret gjennomsnittlig side til side translasjon: fra 6,4 mm (SD 1,8) til 
2,9 mm (SD 2,1), og bedret IKDC subjektiv skåre fra 57,4 (SD 13,7) til 77,9 (13,5). Sammenlignet med den 
tradisjonelle gruppen, hadde ”all-inside” gruppen tendens til økt side til side translasjon, 3,5 mm (SD 1,8) 
mot 2,5 mm (SD 2,4) (p=0,067). Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene i andelen med 1+/2+ 
pivot shift, gjennomsnittlig IKDC skåre eller hyppighet av ”klinisk svikt” (definert som en eller flere av: 2+ 
pivot shift, translasjon >5 mm side til side forskjell eller IKDC<65).

Konklusjon/relevans: 12 måneder postoperativt var det ingen signifikante forskjeller mellomm  
”all-inside” ACL-rekonstruksjon med isolert semitendinosusgraft og tradisjonell ACL-rekonstruksjon.  
En tendens til økt translasjon ved bruk av justerbare kortikale fiksasjonsmetoder kan sees i lys av biomeka-
niske studier som viser en tendens til forlengelse i disse over tid. Med lengre gjennomsnittlig operasjonstid 
og en tendens til økt fremre translasjon, finner denne preliminære rapporten ingen tydelige fordeler ved 
”all-inside” metoden.
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EN 30-ÅRS OPPFØLGING AV EN PROSPEKTIVT RANDOMISERT 
STUDIE AV TRE ULIKE OPERASJONSMETODER FOR BEHANDLING  
AV ACL-RUPTURER

Anne Næss Sporsheim1, Jon Olav Drogset2, Trond Olav Lundemo3, Lars Engebretsen4, Torbjørn 
Strand5, Anders Mølster6, Tone Gifstad3

1. NTNU, Det medisinske fakultet. 2. St. Olavs hospital, Ortopedisk avdeling, NTNU. 3. St. Olavs hospital. Ortopedisk avdeling.  
4. Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Universitetet i Oslo. 5. Haraldsplass Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling.  
6. Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Universitetet i Bergen

Innledning: Behandlingen av ACL-rupturer har gjennom de siste tiårene variert, og 
både primær sutur, ulike forsterkninger og ulike graft har vært brukt. Få studier har 
oppfølgingstid over 20 år. Hovedmålet med denne studien var å sammenligne  
30-årsresultatene til tre ulike operasjonsmetoder brukt i behandlingen av ACL-skader.

Materialer og metoder: 150 pasienter med akutt ACL-ruptur ble mellom 1986 og 1988 prospektivt 
randomisert til en av tre operasjonsmetoder; operasjon med primær sutur (primærgruppen), primær sutur 
forsterket med et syntetisk ligament (LAD-gruppen), eller rekonstruksjon med et patellarsenegraft der ACL-
restene ble sydd fast i graftet (BPTB-gruppen). Denne 30-års oppfølgingen omfattet klinisk undersøkelse, 
ulike pasientrapporterte spørreskjema, radiologisk artrosevurdering ved hjelp av Ahlbäck-klassifiseringen, 
samt kartlegging av antall ACL-revisjoner og kneproteser.

Resultater: Totalt 113 av 150 pasienter (75 %) var tilgjengelige for oppfølging; 39 pasienter i primær- 
gruppen, 39 i LAD-gruppen, og 35 i BPTB-gruppen. Gjennom telefonintervjuer og ved gjennomgang av 
pasientjournaler ble 40 av disse pasientene ekskludert fra videre undersøkelser på grunn av revisjonskirurgi, 
innsettelse av kneprotese, eller ACL-rekonstruksjon utført i motsatt kne. Én pasient hadde gjennomgått  
revisjonskirurgi i BPTB-gruppen, sammenlignet med 12 i primærgruppen (p=0.002) og ni i LAD-gruppen  
(p=0.015). Syv pasienter hadde fått kneprotese; ingen forskjell mellom gruppene. Hos de gjenværende 
pasientene ble det ikke funnet signifikante forskjeller med tanke på bevegelighet, stabilitet, Tegner eller 
Lysholm. Moderat eller mer uttalt radiologisk artrose, definert som Ahlbäck grad 2-5, ble beskrevet i 42 %  
av de opererte knærne, og det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene.

Konklusjon/relevans: Pasientene i BPTB-gruppen hadde signifikant færre revisjoner enn pasientene i 
både primærgruppen og LAD-gruppen 30 år etter primæroperasjon. For de øvrige variablene fant man ingen 
signifikante forskjeller mellom de ulike operasjonsgruppene.
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FUNKSJON 9 MÅNEDER ETTER ACLR: SEMITENDINOSUS  
VS SEMITENDINOSUS OG GRACILIS AUTOGRAFT  
– EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE

Anne Gro Faleide1, Thomas Harlem1, Søren Vindfeld1, Bård Erik Bogen2, Torbjørn Strand1,  
Eivind Inderhaug3

1. Haraldsplass Diakonale Sykehus. 2. Haraldsplass Diakonale Sykehus, Høgskolen på Vestlandet. 3. Haraldsplass Diakonale Sykehus, 
Universitetet i Bergen

Innledning: Målet med ACL-rekonstruksjon er å gjenopprette knestabilitet slik at 
pasienten kan returnere til ønsket aktivitetsnivå. Ved bruk av hamstrings autograft 
involverer den vanligste teknikken å høste både semitendinosus- og gracilissenen. 
Alternativt kan man bruke kun semitendinosus. Få studier har undersøkt om isolert bruk 
av semitendinosus kan gi redusert tap av muskelstyrke og funksjon postoperativt  
– og dermed raskere rehabilitering og retur til idrett.

Materialer og metoder: Ett hundre og åtte pasienter som gjennomgår primær fremre korsbåndsrekon-
struksjon inkluderes i en pågående prospektiv randomisert studie der to operasjonsteknikker som benyt-
ter seg av hamstringsgraft sammenlignes. Her presenteres preliminære resultater. Funksjonelle tester, 
bestående av hinketester (4 deltester: 1 og 3 hink lengde, 3 krysshink lengde og 6 meter tid) og isokinetisk 
styrkemåling (peak torque) gjennomføres pre- og postoperativt (ni måneder og to år). Resultatene oppgis i 
prosentvis forskjell på skadet og frisk side (Leg Symmetry Index, LSI %). Data ble analysert ved hjelp av IBM 
SPSS Statistics 24. Independent samples T-test ble brukt til å undersøke potensielle forskjeller mellom  
gruppene preoperativt og ni måneder postoperativt.

Resultater: Sekstini pasienter, 40 menn (58 %), gjennomsnittsalder 33.7 (SD ± 10.1, Range 17-53) ble 
inkludert i analysen. Preoperativt gjennomførte 35 (51 %) pasienter hinketester og 53 (77 %) styrketest. LSI 
sumscore for hinketestene var 88 % (SD ± 10.3) i semitendinosusgruppen og 85 % (SD ± 10.8) i standard- 
gruppen. LSI for styrketest i fleksjon var henholdsvis 81 % (SD ± 17.7) og 80 % (SD ± 22.7). Preoperativt 
var det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene. Ni måneder postoperativt gjennomførte 55 (79.7 %) 
pasienter testene. LSI sumscore for hinketestene var 91 % i begge gruppene (SD ± 7.4 og ± 12.1 i henholds- 
vis semitendinosus- og standardgruppen). LSI for styrketest i fleksjon var henholdsvis 83 % (SD ± 15.7) og 
82 % (SD ± 18.2) i semitendinosusgruppen og standardgruppen. Man fant ingen signifikante forskjeller på 
funksjon i gruppene ni måneder etter inngrepet.

Konklusjon/relevans: Ved preliminære analyser av 69 studiedeltagere ble det ikke funnet forskjell på 
funksjonelle tester hos pasienter som ble operert med gracilis-sparende teknikk og pasienter som ble operert 
med bruk av både gracilis og semitendinosus. Dette indikerer at pasienter som får hamstringsgraft av isolert 
semitendinosushøsting har like god, men ikke bedre funksjon ni måneder etter operasjon.

Endelige analyser og konklusjon må avvente inntil fullstendig materiale foreligger. Selv om ingen forskjeller 
ble funnet mellom gruppene kan peak torque ha begrensninger når det gjelder måling av muskelstyrke/ 
funksjon i semimembranosus og gracilis.
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INGEN FORSKJELL I KNE-RELATERT LIVSKVALITET  
MELLOM DOUBLE-BUNDLE OG SINGLE-BUNDLE ACLR,  
EN RCT MED 2-ÅR OPPFØLGING

Cathrine Aga1, May Arna Risberg2, Morten Wang Fagerland2, Steinar Johansen3, Ingrid Trøan2,  
Stig Heir1, Lars Engebretsen2

1. Martina Hansens Hospital. 2. Oslo universitetssykehus. 3. Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Det har vært usikkert om pasienter med anatomisk Double-bundle ACL-
rekonstruksjon (DB) oppnår en klinisk forbedring i forhold til anatomisk Single-bundle 
rekonstruksjons metode (SB). I tillegg mangler det studier med fokus på pasient  
relaterte utfall (PRO) ved sammenlikning av disse to metodene.

Hensikten med studien var derfor å sammenlikne de to teknikkene med hensyn til endring i KOOS QoL sub-
score fra baseline til 2 år etter operasjon. I tillegg ønsket man å sammenlikne endring i de resterende KOOS 
subgruppene og IKDC 2000 subjective score, samt vurdere forskjell i klinisk stabilitet (pivot shift, Lachman´s 
test og KT 1000), aktivitetsnivå og røntgen mellom de to gruppene ved 2 års oppfølging.

Materialer og metoder: 120 pasienter, 18-40 år, med en primær ACL-skade ble inkludert fra Oslo 
universitetssykehus og Martina Hansens Hospital fra 2010 til 2015. Pasientene ble randomisert til SB el DB 
ACL-rekonstruksjon og fulgt opp etter 1 og 2 år. En subgruppe av pasientene ble blindet for intervensjonen. 
24 av pasientene fikk i tillegg utført en postoperativ 3-dimensjonal CT (3D CT) for vurdering av tunnel plas-
seringene. Linear mixed models ble brukt for analysen av KOOS QoL og de resterende PRO. T-test, Wilcoxon-
Mann-Whitney og Fisher-mid-P test ble brukt for analyse av de øvrige parametere.

Resultater: 54 DB og 62 SB var tilgjengelige for analyse. Det var ingen forskjell i endringen av KOOS QoL 
fra baseline til 2 år mellom de to operasjonsmetodene SB eller DB (DB endring 29.2 poeng versus SB endring 
28.7 poeng; -0.5 poeng forskjell, 95 % CI -8.4 til 7.4 poeng, p=0.91). Det var heller ingen forskjell i endringen 
fra baseline til 2 år ved de resterende KOOS subscores eller ved IKDC 2000 subjective score. Man fant ingen 
forskjell mellom de 2 metodene ved undersøkelse av pivot shift, Lachman´s test eller ved KT 1000 etter 2 
år. Det var ingen forskjell i aktivitetsnivå eller return to sports (RTS) mellom gruppene. To pasienter hadde 
artroseforandringer på røntgen. 3D-CT bilder av knærne viste akseptabel tunnel-plassering ved begge opera- 
sjonsmetodene. Subgruppe undersøkelse av den blindede populasjonen fant heller ingen forskjell mellom de 
to metodene i KOOS QoL score (p=0.42).

Konklusjon/relevans: Det var ingen forskjell, verken ved pasient relaterte subjektive utfall eller andre 
kliniske resultater mellom den anatomisk SB og DB ACL-rekonstruksjonsmetoden. Studien viser således at 
man, ved anatomisk operasjonsteknikk, ikke oppnår noen sikre fordeler ved ACL-operasjon med flere strenger 
(”bundles”) (DB) i forhold til kun en strengs operasjon (SB).
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SAMMENLIGNING AV PASIENT-RAPPORTERT KNEFUNKSJON  
5 ÅR ETTER REKONSTRUKSJON AV FREMRE KORSBÅND MED  
PS-GRAFT ELLER HS-GRAFT

Morten Torheim Andersen1, Espen Midttun1, Stein Håkon Låstad Lygre2, Lars Engebretsen3,  
R K Martin4, Jonas Meling Fevang5, Andreas Persson3

1. Universitetet i Bergen. 2. Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus.  
3. Ortopedisk avdeling, Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus. 4. Mayo Clinic, Rochester. 5. Ortopedisk avdeling, Haukeland 
universitetssykehus

Innledning: Patellarsenegraft (PS) og hamstringssenegraft (HS) er de to mest brukte 
grafttypene ved fremre korsbåndskirurgi i Norge. Registerstudier har nylig vist økt  
revisjonsrisiko ved bruk av HS-graft, men det er ikke tidligere blitt gjort studier som 
sammenligner pasient-rapportert knefunksjon for de to grafttypene. Hovedmålet  
med denne studien var å sammenligne hvordan graftvalg og andre faktorer påvirket  
pasient-rapportert knefunksjon,målt ved Knee Injury and Osteoarthritis Outcome  
Score (KOOS), 5 år etter primær korsbåndrekonstruksjon med data fra Nasjonalt  
Korsbåndregister (NK).

Materialer og metoder: Studien inkluderte alle pasienter i NK som har gjennomgått en isolert fremre 
korsbåndsrekonstruksjon med en gyldig pre-operativ og fem-års KOOS. Pasienter som fikk andre grafttyper 
enn PS/HS eller som hadde blitt revidert under studietiden ble ekskludert. Totalt ble 5268 operterte knær 
inkludert i analysen, 3686 med HS-graft og 1582 med PS-graft. Den justerte forskjellen mellom KOOS etter 
fem år for de to gruppene ble evaluert ved bruk av multippel lineær regresjon justert for kjønn, alder, BMI, 
fulltykkelse bruskskade, meniskskade, tidligere operasjon i indekskne og aktivitet ved skade.

Resultater: HS-graft var assosiert med høyere KOOS for kategoriene “Symptomer” (+0.23, p=0,049) og for 
“Sport og Fritid” (+0.37, p=0.030). Da vi undersøkte pasientfaktorers innvirkning på 5-års KOOS, fant vi statis-
tisk signifikante negative effekter for den yngste gruppen, for fulltykkelse bruskskade, for pasienter med BMI 
25-29 eller ≥30 og for pasienter med tidligere operasjoner i indekskne. Vi fant statistisk signifikante positive 
effekter for mannlige pasienter og for de eldste pasientene.

Konklusjon/relevans: Pasienter med HS- og PS-graft rapporterte sammenlignbare resultater ved 5-års 
oppfølging, etter å ha ekskludert pasienter som ble revidert under studietiden. Til tross for at pasienter med 
HS-graft rapporterte statistisk signifikant høyere KOOS i kategoriene “Symptomer” og “Sport og Fritid”, er det 
ikke sikkert at disse resultatene er klinisk signifikante. Pasienter med BMI ≥30 og pasienter med tidligere 
operasjon i indekskne rapporterte dårligere resultater i samtlige kategorier.
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GOD VALIDITET I NASJONALT KORSBÅNDREGISTER

Espen Midttun1, Morten Torheim Andersen1, Lars Engebretsen2, Håvard Visnes3,  
Anne Marie Fenstad4, Jan-Erik Gjertsen3, Andreas Persson2

1. Universitetet i Bergen. 2. Ortopedisk avdeling, Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus. 3. Ortopedisk avdeling, Haukeland  
universitetssykehus. 4. Nasjonalt Korsbåndregister, Helse Bergen

Innledning: Nasjonalt Korsbåndregister (NK) ble opprettet i 2004 med formål å  
opp-dage dårlige fiksasjonsmetoder eller kirurgiske metoder, samt for å kunne gi  
epide-miologisk kunnskap om korsbåndskirurgi i Norge. Det utføres regelmessig 
dekningsgradsanalyser av registeret, men datakvaliteten er ikke tidligere undersøkt. 
Formålet med denne studien var å validere viktige variabler i registeret for å  
avdekke og forhindre systematiske feil og ufullstendige registreringer.

Materialer og metoder: Vi inkluderte et klusterutvalg av pasienter som hadde gjennomgått både primær- 
og revisjonsrekonstruksjon på samme eller nærliggende sykehus. Viktige variabler som var registrert i NK 
ble validert ved å sammenligne opplysninger i registeret med opplysninger fra pasientenes journal. Positiv 
prediktive verdier (PPV) ble beregnet for variablene.

Resultater: 166 journaler ble gjennomgått og opplysninger sammenlignet med databasen i NK. Samlet 
PPV for variablene ved primær- og revisjonsrekonstruksjon varierte fra 65 %-100 %, med gjennomsnitt på 
94 %. Data på intraoperative funn og operasjonsdetaljer hadde høy PPV (98-100 %). Noen variabler hadde 
lavere PPV for data registrert ved revisjonsrekonstruksjon sammenlignet med primærrekonstruksjon. PPV 
for variabelen “skadedato” var 91 % for primærrekonstruksjon og kun 40 % for revisjonsrekonstruksjon. 
PPV for “aktivitet som årsak til korsbåndskaden” var 97 % for primærrekonstruksjon og kun 53 % for 
revisjonsrekonstruksjon.

Konklusjon/relevans: Datakvaliteten var høy for mesteparten av de undersøkte variablene i NK, med rom 
for forbedringer av noen variabler rapportert ved revisjonsrekonstruksjoner. Vi tror at bedre instruksjoner og 
elektronisk registering kan ytterligere forbedre datakvaliteten.
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KNEPATOLOGI HOS UNGE VOKSNE ETTER FREMRE KORS-
BÅNDSSKADE FØR 13 ÅRS ALDER

Guri Ekås1, Håvard Moksnes2, Hege Grindem3, Arne Larmo4, Marit Mjelde5, May Arna Risberg6,  
Lars Engebretsen1

1. Oslo Sports Trauma Research Centre, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Division of Orthopaedic Surgery Oslo 
University Hospital. 2. Oslo Sports Trauma Research Centre. 3. Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport Sciences. 4. 
Department of Radiology, Akershus University Hospital. 5. Department of Radiology, Ullevål, Oslo University Hospital.  
6. Norwegian Research Center for Active Rehabilitation, Division of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital

Innledning: Litteraturen som beskriver korsbåndsskader hos barn er preget av meto- 
diske svakheter. Det er ingen enighet om hva som er den beste behandling, men 
beskyttelse av meniskene er et viktig prinsipp.1 Noen kirurger anbefaler tidlig kors-
båndskirurgi for å stabilisere kneet i den hensikt å forebygge sekundære meniskskader. 
Raten av sekundære meniskskader er imidlertid usikker, både hos barn som behandles 
med og uten kirurgi.2

Materialer og metoder: Hensikten med denne studien var å (1) dokumentere nye meniskskader i det 
skadde kneet siden diagnostisk MR, (2) kartlegge menisk og bruskskader i det skadde kneet og alle skader 
i motsatt kne samt (3) undersøke akser og beinlengde i underekstremitetene basert på MR av begge knær 
og lange stående aksebilder 9.5 år etter skade. Studiepopulasjonen var 47 unge voksne som pådro seg en 
fremre korsbåndsskade før de var 13 år. De ble fulgt prospektivt fra skadetidspunkt frem til MR og røntgen 
undersøkelse 9.5 år etter skade. Majoriteten ble primært behandlet med treningsterapi med mulighet for 
korsbåndskirurgi på senere tidspunkt. Fire pasienter hadde imidlertid behov for initial ACL-rekonstruksjon 
grunnet meniskskade. Ved siste oppfølgingstidspunkt, var 27 studiedeltagere ACL-rekonstruert, mens 20 var 
ikke. Siste oppfølging besto av 3.0 Tesla MR av begge knær samt lange stående røntgen bilder av under- 
ekstremitetene. Diagnostisk MR av det skadde kneet samt tilsvarende 3.0 Tesla MR av knærne fra 1 og 2 år 
etter skade, var også tilgjengelige.

Resultater: Fra diagnostisk MR til oppfølgingstidspunktet 9,5 år etter skade, hadde 16 pasienter pådratt 
seg en ny meniskskade i en tidligere intakt menisk (insidens 34 %). Fjorten pasienter hadde tegn til aktuell 
meniskskade på oppfølgingstidspunktet (prevalens 30 %). Majoriteten av disse var på samme sted som en 
tidligere suturert meniskskade. MR på siste oppfølgingstidspunkt viste også bruskskader hos 13 pasienter 
(28 %) og skader i motsatt kne hos åtte pasienter (menisk=2, brusk n=5, subchondral fraktur n=1). To pasient-
er hadde en benlengdeforskjell på >15 mm og tre hadde en sideforskjell >5°ved aksemåling av knærne.

Konklusjon/relevans: Insidensen av nye meniskskader etter fremre korsbåndsskade før 13 års alder var 
34 % i tidsperioden fra skade frem til 9.5 år etter skade. På selve oppfølgingstidspunktet 9.5 år etter skade 
hadde 29 pasienter (62 %) normale menisker og ingen hadde tegn til artrose i det skadde kneet. Primær 
treningsterapi med mulighet for operasjon på senere tidspunkt, ser derfor ut til å være et godt behandlings- 
alternativ for noen barn med fremre korsbåndsskade

Referanser:  
1. Ardern, BJSM 2018.  
2. Ekås, BJSM 2018. 
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LANGTIDSOPPFØLGING AV BARN MED KORSBÅNDSSKADE  
FØR 13 ÅRS ALDER

Guri Ekås1, Håvard Moksnes2, Hege Grindem3, May Arna Risberg4, Lars Engebretsen1

1. Oslo Sports Trauma Research Centre, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Division of Orthopaedic Surgery, Oslo Univer-
sity Hospital. 2. Oslo Sports Trauma Research Centre. 3. Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport Sciences.  
4. Division of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital, Norwegian Research Center for Active Rehabilitation

Innledning: Behandlingen av barn med fremre korsbåndsskader er omdiskutert. I 
mange land anbefales tidlig kirurgi på alle barn med denne skaden, for å stabilisere 
kneet for å hindre nye skader på brusk og menisk.1 Litteraturen på dette området har 
betydelig svakheter, spesielt er det stor risiko for seleksjonsbias.2 Det er mangel på 
prospektive studier, studier med lang oppfølging og studier som inkluderer barn  
som ikke er operert.1

Materialer og metoder: Målet med studien var å evaluere klinisk og funksjonelt resultat samt klinisk 
forløp (nye skader, kirurgi og komplikasjoner) etter primær aktiv rehabilitering. Dette er en prospektiv kohort 
som inkluderte 46 barn som pådro seg fremre korsbåndsskade før de var 13 år. De er fulgt opp siden skade 
og har vært gjennom en identisk test batteri som ble gjennomført ved inklusjon (baseline), ett og to år etter 
skade samt når de var blitt utvokst. Den siste oppfølgingen var ved ca. 18 års alder gjennomsnittlig 8 år etter 
skade. Det var da 44 pasienter igjen i studien. Test batteriet besto av funksjonelle tester (4 hinke tester, test-
ing av isokinetisk muskelstyrke i quadriceps og hamstrings), pasient rapporterte spørreskjema (Knee and Oste- 
oarthritis Outcome Score, KOOS and International Knee Documentation Committee Subjective Form IKDC) og 
klinisk undersøkelse. I tillegg ble aktivtetsnivå, operasjoner, tilleggsskader og komplikasjoner kartlagt.

Resultater: Etter gjennomsnittlig 8 års oppfølging hadde 24 pasienter (54 %) gjennomgått korsbånd-
soperasjon. Og 16 pasienter (36 %) hadde gjennomgått meniskkirurgi. Quadriceps styrke symmetri over 
90 % ble målt hos 30 pasienter (68 %). Det var også i gjennomsnitt gjennomgående symmetri over 90 % 
mellom ekstremitetene (leg symmetry index, LSI) på hinketester og styrke tester (utenom for enkelt hop og 
hamstringsstyrke for de ACL-rekonstruerte pasientene). IKDC score var 86.3±13.7 for de ACL-rekonstruerte 
pasientene og 90.6±11.8 for de ikke-opererte pasientene. 40 pasienter fortsatte å være aktive i sport, men 29 
pasienter (66 %) reduserte sitt aktivitetsnivå til en ikke-pivoterende sport.

Konklusjon/relevans: Noen barn er i stand til å fungere utmerket frem til de er utvokste uten korsbånds-
operasjon og likevel ha god funksjon, intakte menisker og være i aktivitet. Omtrent 50 % av barn ser ut til å 
ha behov for korsbåndsrekonstruksjon over en tidsperiode på 8 år, 1 av 3 kan ha behov for meniskkirurgi.

Aktiv rehabilitering med fortløpende vurdering av korsbåndsrekonstruksjon og eventuell meniskkirurgi, er et 
godt behandlingsalternativ for barn med korsbåndsskade uten tilleggsskader som må opereres akutt.

Referanse:  
1. Ardern, OJSM 2018. 2. Ekas, BJSM 2018
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RISIKO FOR KONTRALATERAL SKADE VED RETUR TIL BALLIDRETT 
ETTER FREMRE KORSBÅNDSREKONSTRUKSJON

Line Lindanger1, Eivind Inderhaug1, Torbjørn Strand2

1. Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen. 2. Ortopedisk klinikk, Helse Bergen

Innledning: Skade av fremre korsbånd rammer mange idrettsutøvere og kan medføre 
store konsekvenser for videre idrettsdeltagelse. Rådende praksis hos denne gruppen er 
derfor tidlig rekonstruksjon og intensiv fysikalsk rehabilitering for å muliggjøre retur til 
idrett. Ved gjenopptagelse av aktivitet øker paradoksalt nok risikoen for nye skader.  
Få studier har imidlertid undersøkt insidensen av nye skader i motsatt kne i et langtids- 
perspektiv. Målsetningen med denne studien var derfor å kartlegge risiko for kontra- 
lateral korsbåndsskade ved retur til ballidrett og videre idrettsdeltagelse etter  
kontralaterale korsbåndsskader.

Materialer og metoder: En prospektiv kohort av 234 pasienter operert ved Kysthospitalet i Hagevik i 
perioden 1987-1994 for unilateral fremre korsbåndsinstabilitet som oppgav håndball, fotball eller basketball 
som primæridrett ved skadetidspunkt, er inkludert i studien. Ved hjelp av et egenutviklet spørreskjema ble 
idrettsdeltagelse og nivå kartlagt pre- og postoperativt. Nye skader i samme eller motsatt kne ble kartlagt 
ved oppfølging etter median 25 (22-30) år.

Resultater: Svarprosent ved siste oppfølging var 93 %, (54 % kvinner). Førtitre pasienter (20 %) hadde 
pådratt seg en kontralateral fremre korsbåndsskade i løpet av oppfølgingsperioden. Median tid fra det 
primære inngrepet til kontralateral skade var 75 (5-309) måneder, 72 % gjennomgikk ny rekonstruksjon etter 
median 80 (8-258) måneder. Pasientene med ny skade var yngre ved det primære inngrepet sammenlignet 
med dem som ikke skadet motsatt kne, 22 (15-42) versus 24 (14-47) år, (p=0,020). Syttini prosent pådro seg 
kontralateral skade i sin primære ballidrett, 88 % returnerte til idrett etter sin første korsbåndsoperasjon, 
56 % til samme nivå som før skaden. Andelen kontralaterale skader var høyere blant dem som returnerte til 
elite-/høyt nivå sammenlignet med retur til lavere nivå, henholdsvis 32 % og 17 %, (p=0,026). Det var ingen 
forskjell i andel nye skader mellom håndball- og fotballspillere. Femtifire prosent returnerte til ballidrett 
også etter kontralateral skade, 60 % i gruppen som ble rekonstruert, men ingen i gruppen som gjennomgikk 
konservativ behandling. Blant dem som gjennomgikk ny rekonstruksjon innen 5 år etter første operasjon, 
returnerte 73 % til idrett. Ved rekonstruksjon >5 år etter primærinngrepet var returraten redusert til 52 %. 
Pasientene som på ny returnerte til sin idrett etter korsbåndsrekonstruksjonen var idrettsaktive i median  
6,5 år (1-17).

Konklusjon/relevans: Retur til ballidrett etter fremre korsbåndsrekonstruksjon medfører risiko for kon-
tralaterale korsbåndsskader. Spesielt yngre pasienter og pasienter som gjenopptar idrett på elite- eller høyt 
nivå er utsatt for nye fremre korsbåndsskader. Kjønn og type ballidrett har i denne studien ikke betydning for 
kontralateral skadefrekvens ved gjenopptagelse av idrett.
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REPETERBARHET AV EN AKSELEROMETER BASERT METODE FOR 
REGISTRERING AV STEGTID I TRAPP ETTER FREMRE KORSBÅND 
REKONSTRUKSJON

Willemijn Vervaat1, Bård Erik Bogen2, Rolf Moe-Nillsen3

1. Haukeland universitetssykehus, fysioterapiavdelingen (dataene tilhører Haraldsplass Diakonale Sykehus, avdeling for rehabiliterings- 
tjenester). 2. Haraldsplass Diakonale Sykehus, avdeling for rehabiliteringstjenester/Høgskolen på Vestlandet, Institutt for helse og 
funksjon. 3. Universitetet i Bergen, Istitutt for global helse og samfunnsmedisin

Innledning: Funksjonstesting etter fremre korsbåndsrekonstruksjon blir brukt for å 
evaluere den postoperative rehabiliteringen og for å vurdere om pasienten er klar for å 
returnere til idrett. Hoppetester og evalueringen av isokinetisk styrke kan ikke bli gjen-
nomført i den tidlige postoperative fase. Mange pasienter nevner at de har problemer  
med å gå ned en trapp de første måneder etter operasjon. Gange ned en trapp kan 
derfor muligens bli brukt som en tidlig funksjonstest etter fremre korsbåndsrekonstruk-
sjon. Vi har utviklet en bærbar akselerometerbasert applikasjon som kan festes over 
lumbalkolumna og registrere tidspunkt for fotisett. Slik kan også stegtid for hvert ben 
registreres når en person går ned en vanlig trapp.

Hensikt: Å undersøke repeterbarhet og målefeil hos den akselerometerbaserte metoden for registrering av 
stegtid ved gange ned en trapp hos personer operert med fremre korsbåndsrekonstruksjon.

Materialer og metoder: Pasienter som var operert med en fremre korsbåndsrekonstruksjon gikk to ganger 
ned en trapp i selvvalgt hastighet, med en liten pause innimellom. Dette ble gjennomført både 6 uker (n=15) 
og 3 måneder (n=26) postoperativt.

Akselerometridata ble samlet inn med den bærbare sensoren. Gjennomsnittlig stegtid i sekunder (s) for begge 
ben og symmetriindeks, hvor 100 % representerer fullstendig symmetri, ble beregnet. Test-retest reliabilitet 
ble beregnet som intraklasse korrelasjonskoeffisient (ICC) ved 6 uker og ved 3 måneder.

Resultater: ICC (1,1) som uttrykk for relativ reliabilitet for gjennomsnittlig stegtid var 0.96 ved 6 uker og 
0.87 ved 3 måneder for operert side og 0.94 ved 6 uker og 0.95 ved 3 måneder for frisk side, mens ICC for 
symmetriindeksen var 0.80 og 0.87 ved de samme tidspunktene.

Som uttrykk for absolutt målefeil ble 95 % konfidensintervall for stegtid beregnet til ±0.02 s ved 6 uker og 
±0.05 s ved 3 måneder for operert side og til ±0.04 s ved 6 uker og ±0.05 s ved 3 måneder for frisk side. 
95 % konfidensintervall for symmetriindeksen var ±4.6 prosentpoeng og ±6.6 prosentpoeng ved de to 
tidspunktene.

Konklusjon/relevans: Resultatene viser at gjennomsnittlig stegtid og en symmetriindeks målt med 
kroppsbåren akselerometer under gange ned en vanlig trapp er repeterbar under den tidlige postoperative 
rehabilitering av pasienter som er operert med fremre korsbånd rekonstruksjon. Videre forskning er nødvendig 
for å undersøke kliniske relevans og sammenheng mellom disse målene og andre a etablerte kliniske tester 
som f.eks hoppetester og isokinetiske kne styrke som kan anvednes senere i rehabiliteringsfasen.
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INGEN ASSOSIASJON MELLOM FREMRE KORSBÅNDSRUPTUR  
OG UTVALGTE KOLLAGEN GENVARIANTER HOS KVINNELIGE  
TOPPIDRETTSUTØVERE

Einar Andreas Sivertsen1, Kari Bente Foss Haug2, Eirik Klami Kristianslund3, Anne-Marie Siebke  
Trøseid2, Jari Parkkari4, Terho Lehtimäki5, Nina Mononen5, Kati Pasanen6, Roald Bahr7

1. Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo og Senter for idrettsskadeforskning, Avdeling for idrettsmedisin, Norges 
Idrettshøyskole, Oslo. 2. Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, UiO. 3. Revmatolo-
gisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo og Senter for idrettsskadeforskning, Avdeling for idrettsmedisin, Norges Idrettshøyskole, 
Oslo. 4. Tampere Research Center of Sports Medicine, UKK Institute, Tampere, Finland. 5. Department of Clinical Chemistry, Fimlab  
Laboratories, and Finnish Cardiovascular Research Center. Tampere, Faculty of Medicine and Life Sciences, University of Tampere, 
Tampere, Finland. 6. Sport Injury Prevention Research Centre, Faculty of Kinesiology, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada; 
and Tampere Research Center of Sports Medicine, UKK Institute, Tampere, Finland. 7. Senter for idrettsskadeforskning, Avdeling  
for idrettsmedisin, Norges Idrettshøyskole, Oslo

Innledning: Det er godt dokumentert at det er en familiær predisposisjon for fremre 
korsbåndsruptur (ACL-ruptur). Dette indikerer at genetiske faktorer kan spille en rolle 
i risikoprofilen. Flere studier har identifisert enkeltnukleotidpolymorfismer (SNVs) som 
risikofaktorer for ACL-ruptur. Forandringer i byggesteinene til fremre korsbånd kan 
tenkes å påvirke styrken av ligamentet og dermed insidensen av ACL-ruptur. Kollagen 
er en av hovedkomponentene i fremre korsbånd, og flere SNVs i gener som koder for 
kollagenkjeder er vist å ha assosiasjon til ACL-ruptur. Dokumentasjonen er imidlertid 
motstridende og støtter ikke en klar sammenheng mellom genvarianter og risiko for 
ACL-ruptur.

Materialer og metoder: Kvinnelige norske og finske toppidrettsutøvere fra lagsport ble inkludert fra 2007 
til 2011. ACL-ruptur før inklusjon i kohorten ble registrert med intervju. Deltakerne ble prospektivt fulgt 
til og med 2015 og nye, komplette ACL-rupturer ble registrert. Seks utvalgte SNVs (COL1A1: rs1800012, 
rs1107946; COL3A1: rs1800255; COL5A1: rs12722, rs13946; COL12A1: rs970547) ble genotypet.

Resultater: Vi fant ingen assosiasjon mellom ACL-ruptur og de enkeltnukleotidpolymorfismene (SNVs)  
vi undersøkte.

Konklusjon/relevans: Vår studie kunne ikke bekrefte tidligere påviste assosiasjoner mellom kjente SNVs 
og ACL-ruptur. Dette kan ha flere årsaker. Tidligere studier har vært case-control studier, mens vår er en pros-
pektiv kohortstudie med en homogen studiepopulasjon. Deltakerne i vår studie var norske og finske, mens de 
tidligere studiene som har påvist en assosiasjon hovedsakelig har vært fra Sør-Afrika og Polen. Den genetiske 
ulikheten mellom populasjonene kan være av betydning. Studiedeltakerne i vår studie toppidrettsutøvere, 
mens tidligere studier hovedsakelig har inkludert mosjonister. Kontaktskader var ekskludert i analysene våre, 
men dersom det er høyere energi involvert i skadene i vår studie kunne en tenke seg at genetiske faktorer 
har spilt en mindre rolle i risikoprofilen.

Genetisk profilering for å identifisere utøvere med høy risiko for ACL-ruptur er ennå ikke en effektiv måte til  
å forebygge nye skader.
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SEGONDFRAKTUR VED FREMRE KORSBÅNDSSKADE:  
FOREKOMST, TILHELINGSPOTENSIALE OG RISIKO FOR  
REVISJONSREKONSTRUKSJON

Irene Slagstad1, Anagha P. Parkar2, Torbjørn Strand3, Eivind Inderhaug4

1. Universitetet i Bergen. 2. Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen. 3. Haraldsplass Diakonale Sykehus.  
4. Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universistetet i Bergen, Helse Bergen

Innledning: Segondfrakturen er en avulsjon fra anterolaterale tibia som tradisjonelt 
har blitt knyttet til fremre korsbåndsruptur. Frakturen regnes ofte som tegn på en større 
anterolateral skade, og nyere arbeid har antydet at disse skadene kan ha økt risiko for 
svikt etter fremre korsbåndsrekonstruksjon. Målsetningene med studien var å kartlegge 
forekomsten av segondfraktur ved fremre korsbåndsskade, vurdere i hvor stor grad frak-
turen tilheles og undersøke om pasienter med slik skade er mer utsatt for svikt etter 
tradisjonell fremre korsbåndskirurgi.

Materialer og metoder: Pasienter som hadde gjennomgått isolert fremre korsbånds-rekonstruksjon ved 
Haraldsplass fra 2002 til 2016, med tilgjengelige preoperative røntgenbilder, ble inkludert i studien. Røntgen-
bilder fra skadetidspunkt ble inkludert hvor tilgjengelig. Bildene ble gransket for tilstedeværelse av fraktur  
eller sekvele etter fraktur (tilhelet fraktur). To undersøkere vurderte bildene for å bestemme inter- og  
intrarater reliabilitet. Data vedrørende pasientens skadedato, operasjonsdato, kjønn, alder, side operert,  
skademekanisme og eventuell gjennomgått revisjonsrekonstruksjon ble hentet fra en intern kvalitetsdata-
base. Student T-test og Chi-square-statistikk ble brukt for å undersøke forskjeller mellom gruppene.

Resultater: Studien inkluderte 1364 pasienter. Gjennomsnittstid fra skade til operasjon var 24 måneder 
(SD 46). I kohorten under ett var insidensen av segondfraktur 7,4 %, mens insidens av sekvele etter segond-
fraktur var 10,4 %. Totalt kan en anta at 15,2 % kan ha hatt en slik skade. Det ble funnet signifikant flere 
frakturer i gruppen som hadde skadet seg under alpint (14,0 %), sammenlignet med pasienter med andre 
skademekanismer (p< 0,05). Det var ingen signifikant forskjell mellom de med fraktur og resten av kohorten 
når det gjaldt kjønn, side operert, grafttype brukt ved operasjon eller revisjonsrate. Segondgruppen var signi- 
fikant eldre (p=0,014) og hadde signifikant kortere tid fra skade til operasjon (p=0,003). Trettiseks prosent 
av segondfrakturene viste tilheling fra skadetidspunkt til operasjon. Det var ingen forskjell i tid fra skade til 
operasjon mellom de som hadde tilhelet fraktur og de som fortsatt hadde et tydelig benfragment ved opera- 
sjonstidspunktet. Intra-rater reliabilitet (ICC) for røntgenmålingene var 0,936.

Konklusjon/relevans: I dette hittil største datamaterialet hvor segondfraktur ved samtidig fremre 
korsbåndsskade er vurdert, fant man en forekomst på 7,4 %. Dette samsvarer godt med funn fra tidligere 
studier. Forekomsten kan antas å være høyere, da totalt 15,2 % hadde segondfraktur og/eller sekvele etter 
segondfraktur. Tilstedeværelse av segondfraktur kunne ikke relateres til økt risiko for revisjonsrekonstruksjon. 
Betydningen av dette røntgenologiske funnet for beslutninger i behandling av korsbåndsskadede pasienter  
er derfor usikker.
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SAMME RISIKO FOR ACL GRAFTSVIKT I ALPINT, FOTBALL  
OG HÅNDBALL, MEN 5 GANGER HØYERE RISIKO FOR ALDER  
<18 ENN >35 ÅR

Arne Ekeland1, Lars Engebretsen2, Anne Marie Fenstad3, Stig Heir1

1. Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital, Sandvika. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Oslo,  
3. Nasjonalt Korsbåndregister, Bergen.

Innledning: Risikoen for graftsvikt etter fremre korsbånd (ACL) rekonstruksjon er 
tidligere rapportert å være større i fotball og håndball enn i alpint i en registerstudie fra 
perioden 2004-2012 (Ekeland et al. 2013). Formålet med denne studien var å inkludere 
4 nye år fra Korsbåndregisteret med utvidede analyser av materialet.

Materialer og metoder: Primære ACL-rekonstruksjoner og ACL-revisjoner fra Nasjonalt Korsbåndregister 
ble analysert i perioden 2004-2016. I denne perioden ble det registrert 21.446 primære ACL-rekonstruksjoner. 
Det største antallet (14.201-66 %) ble utført på pasienter som hadde skadet seg i fotball (8.498), håndball 
(3.010) og alpint (2.693), og disse er inkludert i studien. Revisjonsfrekvensen ble relatert til hver av de 3 
idrettsgrenene, til alder og kjønn og for bruk av patellarsenegraft og hamstringsenegraft. Mean oppfølgingstid 
var 6,08 år (95 % CI 5.88-6.10). Materialet ble analysert med Cox regresjon, beregning av hazard ratio (HR) og 
Kaplan-Meier survival analyser.

Resultater: Det ble registret 711 sekundære ACL-rekonstruksjoner for graftsvikt i perioden (5 %). 102 
ACL-graft ble revidert hos alpinister (3,8 %), 425 hos fotballspillere (5,0 %) og 184 hos håndballspillere (6,1 %) 
(p<0,001). I de 3 sportsgrenene ble ca. 36 % av de primære ACL-rekonstruksjonene utført med patellarsene-
graft og ca. 64 % med hamstringsenegraft. Alderen var lavere blant fotball og håndballspillere enn alpinister, 
og blant håndballspillere var det en overvekt av kvinner. Etter justering for alder, kjønn og grafttype var 
graftoverlevelse omtrent lik i alle 3 idrettsgrener. HR for graftruptur og ny ACL-rekonstruksjon var 4,9 ganger 
høyere for ungdommer ≤18 år enn voksne ≥35år. Det var ingen signifikant effekt av kjønn på reoperasjon for 
graftsvikt. HR for grafttype var 1,8 ganger høyere for hamstrings- enn for patellarsenegraft, men 2.4 ganger 
høyere for ungdommer <20 år. 12 års overlevelse for patellarsenegraft var 96 % mot 93 % for hamstringsgraft 
(p<0,001).

Konklusjon/relevans: Revisjonsfrekvensen for ACL-graftsvikt var på samme nivå for alpinister, fotball- og 
håndballspillere når det ble juster for alder, kjønn og grafttype, og 5 % etter en mean oppfølgingstid på 6,1 
år. Ungdommer ≤18 år hadde 5 ganger høyere risiko for graftsvikt enn voksne ≥35 år. Revisjonsfrekvensen 
var 1.8 ganger høyere for hamstringsgraft enn for patellarsenegraft, men 2.4 ganger høyere for ungdommer 
<20 år. Den reelle risikoen for ACL-graftsvikt er antagelig høyere enn denne studien viser, siden ikke alle blir 
reoperert med ny ACL-rekonstruksjon.

Referanse:  
1.  Ekeland A, Engebretsen L, Heir S. Sekundær ACL-rekonstruksjon hos fotball og håndballspillere og alpine skiløpere.  

Høstmøteboken 2013, Abstrakt 33.
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TIDLIG LETT ØKET LAKSITET PREDIKERER REVISJON  
VED FREMRE KORSBÅNDREKONSTRUKSJON HOS FOTBALL-,  
HÅNDBALL- OG BASKETSPILLERE

Torbjørn Strand1, Line Lindanger2, Eivind Inderhaug3

1. Ortopedisk avdeling Haraldsplass Diakonale Sykehus, Ortopedisk klinikk Helse Bergen. 2. Ortopedisk avdeling Haraldsplass 
Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen. 3. Ortopedisk avdeling Haraldsplass Diakonale Sykehus, Ortopedisk klinikk Helse Bergen, 
Universitetet i Bergen

Innledning: En rekke faktorer er vist å påvirke grad av retur til idrett og risiko for 
revisjon etter rekonstruksjon av fremre korsbånd. Vi ønsket å se på prediktiv verdi av 
stabilitetsfunn i en tidlig postoperativ fase.

Materialer og metoder: 217 av 234 pasienter (92 %) aktive i fotball, håndball eller basketball rekonstru-
ert med BPTB graft for unilateral fremre korsbåndskade ved Kysthospitalet i Hagevik i perioden 1987-1994 
ble evaluert etter 25 år. Hos 150 av disse pasienter (69 %) var instrumentell laksitetsmåling med KT-1000 
fra 6 måneder postoperativ kontroll registrert i en kvalitetsdatabase. Disse kunne så sammenholdes med 
langtidsevalueringen, derunder senere idrettsdeltagelse og risiko for revisjon. Resultatet av laksitetsmålingen 
er angitt som differanse mellom operert og uskadet side (I-N). I-N differanse under 3 mm regnes som stabil, 
3-5 mm som lett instabil og >5 mm som klart instabil. Det forelå også laksitetsmålinger 1 år postoperativt 
hos 183 pasienter (84 %) samt aktivitetsdata 1 år postoperativt hos 171 (79 %).

Resultater: Seks måneder postoperativt var 128 (85.3 %) stabile, 20 (13.3 %) lett instabile og kun 2 (1.3 %) 
klart instabile. Et år postoperativt hadde halvparten gjenopptatt sin primæridrett, senere i forløpet nær 3 av 4. 
Det var ingen sammenheng mellom gjenopptagelse av primæridrett og KT-1000 verdier ved 6 måneder.

Pasienter som var stabile ved 6 måneder fortsatte imidlertid lenger med sin idrett enn de som var ustabile, 
median henholdsvis 6 og 2 år (p=0.016).

Kun 6 % av pasienter som var stabile ved 6 måneder ble revidert i løpet av 25 år, mot 27 % av de instabile  
(p=0.007). Halvparten av revisjonene ble gjort innen 5 år.

Konklusjon/relevans: Selv lett øket laksitet 6 måneder postoperativt var forbundet med betydelig øket 
revisjonsrisiko på lang sikt, men ikke lavere frekvens av retur til primæridrett i en kohort aktive i ballidrett.
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FIKSERING AV PROKSIMALE TIBIOFIBULÆRLEDD  
MED DYNAMISK SUTURBUTTON  
(DEMONSTRASJON AV EN KIRURGISK METODE)

Mads Anders Oksum1, Per-Henrik Randsborg2

1. Idrettens Helsesenter. 2. Akershus universitetssykehus

Innledning: Skade på det proksimale tibiofibulærledd (PTFJ) kan gi laterale knesmerter 
og instabilitet på grunn av ruptur av det bakre tibiofibulære ligament. Skaden er relativt 
uvanlig, men forekommer hos idrettsutøvere, spesielt alpinister. Diagnosen stilles 
klinisk ved manipulasjon av caput fibula. Tidligere kirurgiske metoder som skruefiksa- 
sjon eller reseksjon av caput fibula har stort sett blitt erstattet med rekonstruksjon med 
hamstringssenegraft. Vi beskriver en metode for dynamisk fiksasjon med en suturknapp 
(TightRope, Arthrex).

Materialer og metoder: 5 pasienter (4 alpinister og 1 fotballspiller) i alderen 16-19 år ble diagnosert med 
instabilitet i PTFJ over en to års periode. 3 av skadene var akutte, og to var kroniske. Leddet ble fiksert med 
en dynamisk suturbutton (TightRope) med eller uten samtidig sutur av bakre ligament og kapsel. Etter klinisk 
bekreftelse av diagnosen i narkose, legges et direkte snitt over caput fibula. Peroneusnerven identifiseres og 
holdes til side med en holdesutur. Senen til biceps femoris og innfestingen av det laterale collateralligament 
identifiseres. Drillbuksa settes så direkte på caput fibula, og rettes i en posteroanterior retning, slik at drillen 
kommer ut anteriomedialt på tibia. Pes anserinus må unngås. Deretter føres implantatet gjennom alle fire 
cortex, slik at knappen flippes anteromedialt på tibia. Implantatet strammes så gradvis til høvelig stabilitet er 
oppnådd (sammenligne med frisk side). Video av metoden vises på Høstmøtet.

Resultater: Ingen av pasientene opplevde noen umiddelbare komplikasjoner etter inngrepet. En pasient 
(fotballspilleren) er Lost to follow up. Alpinistene (2 gutter og 2 jenter) var tilbake på ski etter 3-5 måneder.

Konklusjon/relevans: Instabilitet av PTFJ er plagsomt, spesielt ved dyp fleksjon, og kan gi følelse av glip-
ninger. I verste fall kan påvirkning av nervus peroneus gi dropfot. Kirurgisk behandling har stort sett bestått 
av rekonstruksjon med hamstringsene. Vi presenterer en enklere metode som gir rask retur til sport, og ingen 
donormorbiditet. Rekonstruksjon med hamstringsene er mulig senere som salvage metode. Metoden gir en 
ny og enklere mulighet for å behandle disse skadene, med rask retur til sport. Videre langtidsoppfølging er 
nødvendig for å vite om leddet forblir stabilt over tid.

Referanse:  
1. Oksum MA, Randsborg PH. Treatment of instability of the proximal tibiofibular joint by dynamic internal fixation with a suture button. 

Arthrosc tech 2018
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IKKE-SELEKTIV HOFTEDYSPLASISCREENING AV  
NYFØDTE BARN

Marte Stine Stovner1, Gry Therese Heir1, Johan Greiff1, Knut Erik Moen Aune2

1. LIS Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos. 2. Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos

Innledning: Ved Namsos sykehus fødes det cirka 400 barn i året. Per dags dato 
screenes cirka halvparten av disse barna for hoftedysplasi med selektiv screening, på 
indikasjon av risikofaktorer. Namsos sykehus har lang tradisjon for ultralyd-screening av 
hoftedysplasi hos nyfødte, allerede fra slutten av 1980-tallet. Det har siden da variert 
hvorvidt man har screenet selektivt eller ikke-selektivt. Man ønsker å utføre et forsk- 
ningsprosjekt hvor man påny screener samtlige barn født ved Sykehuset Namsos for 
hoftedysplasi. Det er flere årsaker til dette. Det er LIS-legene i ortopedisk avdeling som 
utfører screeningen, og med kun 400 fødsler i året ønsker man mengdetrening for de 
som screener. 

Det har vært vanskelig å finne en konsensus for hva som anbefales av ikke-selektiv og selektiv screening, og 
man oppfatter at det fremdeles er en uvissthet rundt årsakene til tilstanden. I tillegg representerer nedslags-
feltet vårt en utfordrende geografi, og man ønsker i ytterste grad å gjøre screeningen praktisk ved å tilby 
en screening før hjemreise fra føden. Det hele formes som et forskningsprosjekt, hvor man ønsker å se om 
insidensen for medfødt hoftedysplasi øker i vårt område ved bytte fra selektiv til ikke-selektiv screening, og 
om man på den måten kan redusere komplikasjonene av senoppdaget hoftedysplasi.

Materialer og metoder: Selve metoden er standardisert; Ved konsultasjon blir det spurt om familie- og 
fødselsanamnese, samt risikofaktorer. Deretter utføres klinisk undersøkelse med Ortolani og Barlows test, 
man inspiserer for asymmetri i hudfolder og det utføres “heel-buttocks” test. Ultralyd av begge hofteledd blir 
så utført etter Graf’s metode. Bildene vurderes for kvalitet, og α- og β-vinkel måles. Man benytter Graf’s sine 
klassifikasjoner ut ifra målte vinkler, til å konkludere hvorvidt barnet har velutviklede hofter eller ikke. Ut i fra 
resultatet startes behandling der det er indikasjon for det. Det er utarbeidet egen prosedyre/ flytskjema på 
hvordan oppfølging og behandling skal foregå, samt hvem som skal følge opp barna ut i fra de ulike gradene 
av dysplasi.

Resultater: Foreløpig har man ingen resultater, da prosjektet ikke har startet enda. Man er spent på om 
ikke-selektiv screening klarer å fange opp flere hoftedysplasier, og på den måten motvirke senfølger i form av 
for eksempel tidlig artrose.

Konklusjon/relevans: Det er gjort flere studier på samme området, men ingen studier kan med sikkerhet 
si at ikke-selektiv eller selektiv screening for hoftedysplasi er å foretrekke. Grunnet såpass få nyfødte, gode 
rutiner på undersøkelsen med ultralyd og dedikerte leger finner man det interessant å prøve en periode med 
ikke-selektiv screening.
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LOKALT KVALITETSREGISTER FOR BARN MED  
HOFTELEDDSDYSPLASI (DDH), PRELIMINÆRE RESULTAT

Øyvind Håberg1, Olav A Foss2, Øystein Bjerkestrand Lian1, Ketil Jarl Holen2

1. Ortopedisk avdeling, Kristiansund sykehus. 2. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

Innledning: For å kartlegge en eventuell forskjell på selektiv og generell ultralyd-
screening på hofteledd hos nyfødte, ble det gjennomført en randomisert studie fra 
1988-1992 ved St. Olavs hospital. Denne studien viste ingen signifikant forskjell på 
de to gruppene i antall senoppdaget DDH. Fra september 1995 er alle nyfødte ved 
St. Olavs hospital med kjente risikofaktorer for DDH tilbudt ultralydundersøkelse av 
hofteleddene. Fra 1996 er alle disse undersøkelsene lagret i et lokalt kvalitetsregister. 
Kvalitetsregisteret er godkjent av pasientvernombudet med tilbakedatering til 1996.

Materialer og metoder: Barn med kjente risikofaktorer som klinisk instabilitet i hoftene, seteleie, 
fotdeformiteter eller nære slektninger med DDH, har blitt tilbudt ultralydundersøkelse av hofteleddene før 
utskrivelse. Ved St. Olavs hospital har man brukt caputs dekningsgrad av acetabulum (FHC) som målemetode 
ved ultralydundersøkelsen. Hofteledd med over 50 % caputdekning ble vurdert til å være normale. Om barnet 
trengte putebehandling ble avgjort etter en totalvurdering av kliniske og ultralydmessige funn.

Resultater: Fra januar 1996 og til desember 2012 var det 60844 levendefødte i Sør-Trøndelag. Av dem ble 
8415 (ca. 14 %) undersøkt med ultralyd av hofteleddene, derav 53 % jenter og 47 % gutter. Grunn til under-
søkelsen var hos 14 % misdannelser i fot, 19 % kliniske funn, 30 % seteleie og 49 % DDH i nær familie. 38 % 
av de som fikk behandling hadde 2 eller flere risikofaktorer for DDH.

77 gutter (16 %) og 397 jenter (84 %) fikk behandling, 5,7 % av alle barn det ble tatt UL av. I studieperioden 
er incidensen på 0,8 % med DDH blant alle fødte. Barn som fikk behandling for DDH hadde en gjennomsnit-
tlig caputdekning på 42,6 % (SD 11,3), og de som ble vurdert friske hadde en caputdekning på 62,5 % (SD 
7,0). Den kliniske undersøkelsen hadde en PPV 0,25 på DDH, og en NPV på 0,99.

Konklusjon/relevans: Våre funn viser at andelen nyfødte med DDH i Sør-Trøndelag er sammenlignbar 
med tidligere studier. Gjennomsnittlig FHC i 1994 var på 37 % hos de med ustabile hofter, og er litt økende 
i våre funn til 42,6 %. En lav positiv prediktiv verdi viser at unormale funn ved nyfødtundersøkelsen ikke er 
en sikker indikator på dysplasi. I motsatt fall er en normale kliniske funn ved førstegangsundersøkelsen en 
forholdsvis sikker indikator på at det ikke er DDH.
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CALVÉ-LEGG-PERTHES SYKDOM:  
BEHANDLINGSMETODER OG BEHANDLINGSRESULTATER

Ida Marie Nordanger1, Christian Sætersdal2, Jonas Meling Fevang3

1. Universitetet i Bergen. 2. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. 3. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssyke-
hus. Universitetet i Bergen

Innledning: Calvé-Legg-Perthes sykdom (CLP) er en barnehoftelidelse med ukjent  
etiologi, som gir forbigående avaskulær nekrose av caput femoris. Behandlingsmålet  
for CLP er å oppnå en god og kongruent dekning av caput femoris i acetabulum  
(”containment”), men det finnes ingen etablert konsensus om hva som er best behand- 
lingsmetode. Hensikten med denne studien var å evaluere behandling og behandlings- 
resultater, og sammenligne resultatene med tidligere publiserte studier.

Materialer og metoder: Det ble utført en retrospektiv journal- og røntgengjennomgang av pasienter 
ved Haukeland universitetssykehus (HUS), som fikk diagnosen CLP i perioden 2001-2009. 70 pasienter 
med unilateral CLP ble identifisert. Vi undersøkte alder ved diagnose, grad av caputaffeksjon ved diagnose, 
behandling, utfall ved siste kontroll og grad av trochanterovervekst med articulotrochanteric distance (ATD). 
Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 8,3 år.

Resultater: Gjennomsnittsalder ved diagnose var 6,5 år (SD=2,2). 46 pasienter (66 %) med unilateral CLP 
ble ikke-operativt behandlet. 24 pasienter (34 %) ble operert med proximal variserende femurosteotomi, der 
14 av pasientene var over 6 år ved diagnose og hadde over 50 % affeksjon av caput. Behandlingsresultat ved 
siste kontroll for 64 hofter var: 37 hofter (58 %) med sfærisk caput, 19 hofter (30 %) med oval caput og 8 
hofter (13 %) med flat caput. Det var liten forskjell i røntgenologisk resultat mellom gruppen som ble operert 
og gruppen som ble konservativt behandlet. 16 pasienter (23 %) utviklet sekvele som krevde kirurgi, der 12 
ble operert med trochanterapofysiodese. Gjennomsnittsalder ved trochanterapofysiodese var 13,1 år (SD=1,7) 
og gjennomsnittlig ATD preoperativt og ved siste kontroll var henholdsvis 5,9 mm (-2,3-15,4) og 3,9 mm 
(-9,4-23,2).

Konklusjon/relevans: Samlet var behandlingsresultatene i denne studien god for omtrent 60 % av pasien-
tene, som er et bra resultat sammenlignet med to prospektive multisenterstudier. Fortsatt er det omtrent 
40 % som får et middels til dårlig utfall og videre studier er nødvendig for å bedre behandlingen.
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RESULTATER ETTER ÅPEN REPOSISJON OG FIKSERING VED  
BETYDLEIG DISLOSERT EPIFYSIOLYSIS CAPITIS FEMORIS

Christian Sætersdal1, Trude Gundersen1, Dag Rune Sjøen Pedersen2, Jonas Meling Fevang1

1. Haukeland universitetssjukehus. 2. Stavanger Universitetssjukehus

Innledning: Epifysiolysis capitis femoris/slipped capital femoral epiphysis (SCFE), er en 
tilstand der caput femoris glir i forhold til collum femoris. Typisk alder er ved pubertet 
og tilstanden er noe hyppigere hos gutter enn hos jenter (60/40). Klinisk kan SCFE 
klassifiseres som kronisk, akutt eller akutt på kronisk, der kronisk er mest vanlig.  
Videre skiller man mellom stabil og ustabil SCFE (klarer å gå på affisert bein/klarer ikke 
å belaste affisert bein). Grad av glidning/ dislokasjon måles på vanlig røntgen der mer 
enn 50 grader regnes som stor dislokasjon. De fleste SCFE skal behandles med fikse-
ring in situ. Ved stor dislokasjon kan en vurdere reposisjon før fiksering, men risiko for 
avaskulær nekrose er betydelig.

Materialer og metoder: Siden 2011 har vi ved Haukeland operert 6 pasienter (5 jenter og en gutt) med 
stor dislokasjon. To pasienter ble vurdert som kronisk epifysiolyse, en som akutt og tre som akutt på kronisk. 
De kroniske ble vurdert som stabile, resten var ustabile. En pasient ble operert med åpen reposisjon via kirur-
gisk luksasjon av hofteleddet, de øvrige fem ble operert via fremre Smith Petersen tilgang. Alle ble forsiktig 
reponert etter noe forkorting av collum-metafysen. Funn i resultater angis i gjennomsnitt, med minimum og 
maksimumsverdier i parentes.

Resultater: Røntgenologisk bedret stillingen seg fra 71 (60-78) til 14 (8-20) grader, målt med Southwicks 
metode. Operasjonstid ved fremre tilgang var 173 (145-220) minutter. Blodtap ble beregnet til 420 (200-
650) ml. Fire pasienter med over ett års oppfølgingstid hadde ved siste kontroll ikke røntgenologisk mistanke 
om avaskulær nekrose, mindre enn 20 graders rotasjonsavvik fra frisk hofte og pasientene hadde ingen 
smerter eller halting. 2 pasienter operert med fremre tilgang hadde utviklet heterotop beindannelse fortil i 
hoftekapsel, hvorav en oppgav dette som noe plagsomt.

Konklusjon/relevans: Resultatene hos seks pasienter operert med forsiktig åpen reposisjon via fremre 
tilgang er så langt gode.
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EN 23 ÅR GAMMEL MANN MED SCFE  
OG HYPOTHYREOSE

Per Reidar Høiness

Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus

Innledning: Det presenteres en kasuistikk hvor en ellers frisk 23 år gammel mann falt 
på isen og fikk akutte smerter i venstre hofte. Røntgenbilder av hoften påviste glid-
ning i proksimale femurepifyse (SCFE), noe som er svært uvanlig for en mann i hans 
alder. Det viste seg at han hadde en primær hypothyrose som ikke hadde vært erkjent 
tidligere. Tilstanden og forløpet diskuteres.

Materialer og metoder: Røntgenbilder viste en stor glidning av proksimale femurepifyse med en glid-
ningsvinkel på ca. 90°, det vil si totalt dislokert. Man så også store forandringer i metafysen som tegn på 
kronisk glidning. Det forelå således en akutt-på-kronisk SCFE. Mannen ble operert påfølgende dag uten repo-
sisjonsforsøk med lett traksjon på strekkbord og skruefiksasjon med to Olmed-skruer. Postoperativ rtg kontroll 
viste tilfredsstillende stilling, og mannen kunne mobiliseres til krykkegang og touch-belastning. Endokrino-
logisk utredning påviste primær hypothyreose uten annen patologi. MR cerebrum viste normale forhold.

Resultater: Man ser sjelden SCFE etter 16 års alder, men hypothyreose kan forsinke vekst, beinmodning 
og lukking av fyseskivene. Hos aktuelle pasient var fyseskivene fortsatt åpne. Sammenhengen mellom hypo-
thyreose og SCFE er godt kjent. SCFE kan være første tegn på (primær) hypothyroidisme (Hashimoto vanligst), 
og enkelte anbefaler derfor rutinemessig screening av thyoidea ved SCFE. Tachdijan anbefaler screening for 
TSH når pasienten er <11 år, det er famileanamnese på thyroideasykdom eller manglende typisk fedme-
habitus, samt ved Downs syndrom. Hägglund, Loder og andre anbefaler profylaktiske pinnefiksasjon av 
kontralterale hofte på grunn av høy risiko for glidning (61 %).

Konklusjon/relevans: Hypothyreose er assosiert med SCFE. Ved atypiske tilfeller bør det vurderes å 
screene thyreoideafunksjonen. Ved SCFE og påvist hypothyreose bør profylaktisk pinnefiksasjon av kontra- 
laterale hofte vurderes.
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LUKKET REPOSISJON AV SEN-DIAGNOSTISERT HOFTELUKSASJON: 
LANGTIDSRESULTATER VED PASIENTALDER 55-60 ÅR

Terje Terjesen

Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Ved behandlingen av hofteleddsdysplasi og luksasjon tilstreber man å 
oppnå normale hofteledd for å unngå senere utvikling av artrose. Hensikten med denne 
studien var å evaluere kliniske og røntgenologiske langtidsresultater ved pasientalder 
55-60 år og analysere prognostiske faktorer.

Materialer og metoder: Studien inkluderer 60 pasienter (74 hofter) med alder 0.5-3.0 år ved diagnose, 
behandlet ved Sophies Minde Ortopedisk Hospital. Det var 52 jenter og 8 gutter, med gj.sn. alder ved reposi- 
sjon 19.6 måneder. Primærbehandling var plasterstrekk, gjennomsnittlig 33 dager (16-65), for å oppnå lukket 
reposisjon, etterfulgt av hoftegips i gjennomsnittlig 9.2 måneder (6-15). Kriteriene for godt langtidsresultat 
var fravær av artrose og totalprotese, samt modifisert Harris Hip Score (HHS) ≥ 80 poeng. HHS ble undersøkt 
ved telefonintervju (alle unntatt 1 pasient).

Resultater: Gjennomsnittlig alder ved oppfølgingen var 57.7 år (55-60). Godt langtidsresultat klinisk 
og røntgenologisk ble oppnådd hos 39 av 73 hofter (53 %). 24 hofter (32 %) hadde fått totalprotese i en 
gj.snittlig alder av 48 år (31-58). “Survival” analyse med totalprotese som endepunkt viste en reduksjon av 
survival (ikke totalprotese) fra 100 % ved pasientalder 30 år til 62 % ved alder 58 år. Risikofaktorer for dårlig 
langtidsresultat var alder ved reposisjon ≥1.5 år og gjenværende dysplasia eller subluksasjon (Severin grad 
III eller IV) ved avsluttet vekst. Gj.sn. HHS hos de 49 hoftene som ikke hadde fått totalprotese var 90 poeng 
(32-100).

Konklusjon/relevans: Etter primærbehandling med strekk og lukket reposisjon, og med gj.sn. oppfølging 
til pasientalder 58 år, hadde mer enn 50 % av hoftene tilfredsstillende resultat. Dette indikerer at hoftene 
sannsynligvis vil vare lenger enn 50 år hvis risikofaktorer som alder ved reposisjon ≥1.5 år, caputnekrose og 
gjenværende dysplasi, ikke inntreffer.
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LANGTIDSRESULTATER ETTER TAKPLASTIKK MED MODIFISERT 
SPITZY TEKNIKK FOR HOFTEDYSPLASI

Terje Terjesen, Anne Guro Holm, Olav Reikerås

Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Takplastikk er indisert for å bedre caputdekningen i dysplastiske hofter, 
for derved å bedre smerter samt å utsette senere artrose og tid for totalprotese. Fra 
1950-årene var takplastikk en vanlig metode, men etter at periacetabulær osteotomi 
(PAO) ble innført i 1980-årene, har takplastikk blitt mye sjeldnere. Hensikten med 
denne undersøkelsen var å evaluere langtidsresultatene etter modifisert Spitzy  
takplastikk hos pasienter ≥8 år.

Materialer og metoder: I tidsperioden 1954-1976 ble 44 pasienter med gjenværende acetabulær dys-
plasi, med eller uten subluksasjon, operert med modifisert Spitzy takplastikk i Sophies Minde Ortopedisk  
Hospital. Det var 39 jenter og 5 gutter, med gjennomsnittlig alder 13.2 år (8-22 år). 11 pasienter hadde 
bilateral operasjon, slik at tilsammen 55 hofter ble operert. Operasjonsindikasjon var redusert caputdekning 
(CE-vinkel <20°), med eller uten hoftesmerter. Resultatene ble evaluert som varighet av smertefri periode 
postoperativt, samt hyppigheten av totalprotese og tiden fra takplastikk til totalprotese (“survival”).

Resultater: Preoperativt var 46 % av hoftene smertefulle og smerter var hyppigere hos pasienter ≥12 år 
ved operasjon. 1 år postoperativt var 93 % av hoftene smertefrie. Analyse av smerter i hofter med mere enn 
10 års oppfølging viste en gjennomsnittlig smertefri periode på 20 år (0-49). 44 hofter (80 %) hadde fått  
totalprotese ved Gjennomsnittlig pasientalder 50 år 37-63). Gjennomsnittlig “survival” av takplastikken  
(tid fra operasjon til totalprotese) var 39 år (21-55).

Konklusjon/relevans: Modifisert Spitzy takplastikk hadde god effekt på hoftesmertene, både på kort og 
lang sikt, og operasjonen hadde en 30-års survival (ikke totalprotese) på 72 % av hoftene. Resultatene i  
aldersgruppen ≥12 år egner seg til sammenlikning med resultatene etter periacetabulær osteotomi (PAO). 
Våre resultater etter Spitzy takplastikk er på høyde med dem etter PAO og indikerer at det fortsatt er en  
plass for takplastikk ved operativ korreksjon av gjenværende dysplasia hos eldre barn og unge voksne.
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KAN CPUP HIP SCORE PREDIKERE HOFTEMIGRASJONEN  
HOS BARN MED CP?

Per Reidar Høiness1, Ivan Hvid2

1. Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, 2. Ortopedisk avdeling, Barneortopedisk seksjon, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Innledning: Hermansson et al presenterte i 2015 et verktøy for prediksjon av hofte-
migrasjonen hos barn med CP basert på GMFCS-nivå, alder, hode-skaft-vinkelen (HSA) 
og migrasjonsprosenten (MP). Verktøyet ble utviklet for å kunne forutse den videre 
utviklingen av hoftene og tilpasse behandlingen deretter. Vi ønsket å teste det på et 
utvalg barn for å undersøke skåringsverktøyets prediktive egenskaper og vurdere den 
eventuelle nytten i behandlingen.

Materialer og metoder: 52 barn ble identifisert gjennom et søk i vår norske CPOP database i henhold til 
våre inklusjonskriterier av totalt 80 barn det var innsendt røntgenbilder på. Inklusjonskriterier var barn med 
CP født 2002-2005, GMFCS-nivå III-V og minimum 5 års oppfølging med røntgenbilder og MP<40 på første 
bilde. Eksklusjonskriterier var manglende data/røntgenbilder, MP>40 på første røntgenbilde ved ny måling 
og ikke-relaterte hofte-inngrep. Ni barn ble ekskludert. CPUP Hip Score ble utregnet på 43 barn med spastisk 
CP (86 hofter). Alle målinger ble utført av forfatterne uavhengig av hverandre, og inter-rater test (ICC) ble 
utført. Gjennomsnittsverdier ble benyttet for utregningen av CPUP-skåret. Hoften med størst migrasjon på det 
første røntgenbildet ble brukt som grunnlag for utregning av CPUP-skåret. I tillegg til MP og HSA ble det målt 
acetabularindeks (AI) og center-edge-vinkel (CE).

Resultater: Inter-rater enighet (ICC) var meget god (>0.9) for alle måleparameterene. MP var i snitt 19 ved 
første rtg-bilde for alle hofter, som i snitt ble tatt ved 2,4 års alder. 6 av barna hadde fylt 4 år på tidspunktet 
for første røntgenbilde. 23 av 43 barn (53 %) utviklet MP>40, hvorav 20 ble operert for å holde hoftene i ledd 
og 3 ble kun observert etter MP>40. Snittalder for de som ble operert var 5,8 år (SD±1,6), i snitt 3,6 år (±1,0) 
etter første røntgenbilde. Barn med GMFCS III og IV migrerte >40 % innen fem år fra første røntgenbilde hos 
38 %. For barn med GMFCS V migrerte 68 % >40 %. Det var signifikant forskjell i CPUP hip score (p=0.002) 
og CE-vinkel (p=0.035) ved sammenligning av “verste hofte” hos opererte vs. ikke-opererte barn, samt alder 
(p=0.039), ved første røntgenbilde.

Konklusjon/relevans: “Hip score” synes å ha prediktiv verdi og kan være nyttig når det gis informasjon til 
familien om prognose, oppfølging og behandling.

Referanse:  
1.  Prediction of hip displacement in children with cerebral palsy development of the CPUP hip score.  

M. Hermanson, G. Hägglund, J. Riad, E. Rodby-Bousquet, P. Wagner JBJS 97-B, NO.10
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AKILLESTENOTOMI MED NÅLETEKNIKK VED  
PRIMÆR PES EQUINOVARUS

Hans Fredrik Hannisdal, Shima Rafey, Per Reidar Høiness

Barneortopedi, Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken

Innledning: Pes equinovarus behandles i dag med seriegipsing ad modum Ponseti med 
påfølgende akillotomi ved kort akillessene. Akillotomi gjøres tradisjonelt perkutant 
med kniv.

Vi bruker nå en alternativ teknikk å utføre dette på ved hjelp av nål. Metoden har flere fordeler, blant annet 
at man unngår arrdannelse. Vi presenterer en serie akillotomier utført siste året ved Drammen SH med denne 
nye teknikken.

Materialer og metoder: I perioden august 2017 til juli 2018 primærbehandlet vi 9 spedbarn med medfødt 
klumpfot. Ett barn ble behandlet uten akillotomi etter gipsing. 2 barn ble behandlet med tradisjonell perku-
tan akillotomi med kniv, og 6 barn (11 føtter) ble behandlet med perkutan nåletenotomi. Alle barna var for 
øvrig friske. Inngrepet utføres poliklinisk med steril oppdekning og krever lite ressurser. Barnet forberedes 
med Emla-krem, Paracet, og eventuelt lokal infiltrasjon med Xylocain eller Marcain. Barnet ligger på rygg  
og kan få sukkervann dersom barnet er urolig. Ved hjelp av en assistent dorsal-flekteres ankelleddet til ytter- 
punkt samtidig som operatøren, ved hjelp av perkutane nålestikk mot akilles, rasper/stikker i senevevet, til 
akillessenen gir etter og man har oppnådd ønsket dorsalfleksjon. Deretter legges ny høy gips i maksimal  
dorsalfleksjon. Ved kontroll etter gipsfjerning 3 uker postoperativt ble arrdannelse, akillessenen, og dorsal-
fleksjonsevnen vurdert. Barna har blitt fulgt opp i inntil ett år.

Resultater: De 6 pasientene som ble behandlet med nåletenotomi hadde i snitt 5,3 gipser før akillotomien, 
med en snittalder på 7 uker. Etter akillotomien bedret dorsalfleksjonen seg fra ca. 0 grader til ca. 20 grader. 
Det tilkom ingen infeksjoner eller større blødninger. En pasient fikk ikke mer enn 0 grader dorsalfleksjon  
etter akillotomien men hadde likevel henholdsvis 20 og 30 grader dorsalfleksjon etter vel 8 måneder post- 
operativt. Det tilkom ingen arrdannelser, og akillessenen var palpabel og kontinuerlig hos alle barna  
ved kontroll.

Konklusjon/relevans: Så langt har vi sett gode resultater med nåleteknikken uten at det har tilkommet 
komplikasjoner. Muligens kan man også unnlate å bruke lokalanestesi. Dorsalfleksjonsevnen hos barna var 
tilfredsstillende ved oppfølging og metoden er skånsom å utføre. Vi mener resultatene så langt er sammen- 
lignbare med perkutan akillotomi med kniv. Vi kommer til å fortsette å bruke nåleteknikken på denne 
indikasjonen.
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YAMADA-TEKNIKK VED POSTAKSIAL  
POLYSYNDACTYLI FOT

Hanne Rasmussen, Stefan Huhnstock

Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Polysyndactyli er den vanligste medfødte misdannelsen i fot,  
incidens 1.7/1000. Mange med polydactyli har også syndactyli og incidensen  
ved polysyndactyli er 1/2000.

I 2012 ble det publisert en ny operasjonsteknikk for postaksial polysyndactyli som ble introdusert ved vår 
seksjon i 2013. Hensikten med vår retrospektive studie er å kartlegge kliniske og radiologiske resultater.

Materialer og metoder: 10 pasienter ble behandlet for postaksial polysyndactyli av 5. stråle med Yamada-
teknikk. Det er tatt røntgen preoperativt og fotdeformiteten ble klassifisert utfra Watanabe-klassifikasjon. 
Yamada-teknikk er en lappeplastikk bestående av 2 hovedlapper som sikrer adekvat dekning etter eksisjon 
av hypoplastisk tå. Ved metatarsal polysyndactyli ble overtallig metatars fjernet og det ble gjort reduksjon av 
webspace. Alle pasientene var til 6 ukers kontroll for vurdering av nekrose, infeksjon og kosmetisk form av 
fot. Syv av pasientene møtte til langtidsoppfølging med klinisk og radiologisk undersøkelse. Ved de metatar-
sale anomaliene målte vi avstanden mellom 1. og 5. metatars og vurderte bredden av operert fot sammenlig-
net med frisk side. Foreldrene til 8 av pasientene besvarte et spørreskjema ved langstidsoppfølging: 

1. Scoring av smerter (0-10) 

2.  Scoring av formen av rekonstruert webspace og tå (0-10) 

3. Scoring av synlighet arr A) tå B) dorsalt fot 

4. Fornøydhet totalt sett av operasjonen 

5. Ville de gjennomgått operasjonen igjen?

Resultater: 8 gutter og 2 jenter ble operert unilateralt. 7 pasienter hadde metatarsal anomali. Gjennom- 
snittalder ved operasjon 35 måneder ( 11-94). Operasjonstid var i gjennomsnitt 75 minutter (39-96). Ingen 
peroperative komplikasjon. 4 pasienter fikk utført senetransposisjon, 6 pasienter redusert webspace. Ved 
6 ukers kontroll hadde ingen nekrose. En pasient hadde sekundær overfladisk infeksjon. Radiologisk ble 
fotbredden fulgt opp hos 4 av pasientene med avsmalning av webspace der man fant en tilnærmet like bred 
fot som frisk side. 

Spørreskjema: Alle pasientene var smertefrie ved langtidsoppfølgingen (VAS 0). Foreldrene var godt fornøyde 
med fotens kosmetiske form 8.6 (0-10), men arret på tå var kosmetisk finere enn arret på fotrygg. Totalt sett 
var foreldrene meget godt fornøyd med operasjonen 8.5 (0-10) og alle ville ønsket å gjøre operasjonen igjen.

Konklusjon/relevans: Lite materiale, men vår studie viser at Yamada-teknikk gir gode kosmetiske resul-
tater og har sålangt ikke vist noen komplikasjoner. Vi syns det er forsvarlig å fortsette med denne teknikken.
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DELAYED SURGERY IN AMYOPLASIA – DOES IT WORK?

Andreas Knaus

Oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling seksjon for barneortopedi og rekonstrutiv kirurgi

Innledning: Although there is consensus on early treatment of contractures in children 
with Amyoplasia some parents are neglecting treatment. They want their children to 
develop after their own needs. How do we as professionals cope with the parents and 
children? What treatment can be recommended and what would be the right time for 
treating the children?

Materialer og metoder: A nine year old girl born with contractures in all 4 extremities. Clinical diagnosis 
was Amyoplasia. Genetical analysis was not done. She had bilateral clubfeet treated after Ponseti with serial 
casting and achillotenotomy. Knees were in flexion. The right knee was treated with hamstringstenotomy at 
two months of age together with achillotenotomy. Hips were located in joint with abduction contracture and 
in external rotation. Elbows were extended and internal rotated. Hands were flexed. At seven years of age she 
was referred to our clinic. At 8 years of age she was operated with bilateral anterior hemiepiphysiodesis of the 
distal femur and bilateral talectomy and posterior release of the ankles.

Prior to surgery she was able to sit on her back and stand on her knees. She could move on her back with 
support of both hands. She was using an electric wheel chair.

Resultater: After 15 months of follow-up she is now standing every day 30 minutes in a standing wheel 
chair. Flexion contractures of the knees improved from 90 degrees to 130 degrees. Preoperatively the feet 
had 60 degrees equinus, a midfootbreak in plantarflexion and contractures in the toes. Both feet are now 
plantigrade and well maintained in an ankle foot brace. She is now able to use normal shoes which was her 
biggest desire and motivation for surgery.

Konklusjon/relevans: The follow-up time is too short to draw a final conclusion. This is only a single 
case report. According to literature the results for talectomy shows a lot of variation. Satisfaction rate for 
talectomies in bigger series reports is around 45 % and 50 %. There is a risk for clubfoot relapses and a risk 
for calcaneotibial arthrodesis (Bosse et al, J Pediatr Orthop 2017).

Even in an eight year old girl with 90 degrees of flexion contractures in the knees and sixty degrees of  
equinus position of the feet it was possible after surgery to get her in a standing position.
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EKSTREMITETSFORLENGELSE HOS BARN MED ACHONDROPLASI

Joachim Horn1, Stefan Huhnstock1, Harald Steen2, Anne Breen1, Patrick Bjørge3, Øyvind Grimsrud3

1. Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 2. Biomekanisk lab, Seksjon for 
forskning og utvikling, Oslo universitetssykehus. 3. Seksjon for fysioterapi, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: Achondroplasi er den vanligste årsaken til disproporsjonal kortvoksthet. 
Tilstanden er dominant arvelig, men i 80 % av tilfellene skyldes diagnosen spontane 
mutasjoner hos barn med friske foreldre. Insidensen er cirka 1:20.000 levendefødte 
barn, og i Norge blir det født anslagsvis 2-4 barn med achondroplasi hvert år. De arve-
lige forandringene ligger i FGFR3 genet og påvirker den enchondrale ossifikasjonen. 
Ståhøyden for menn er gjennomsnittlig 132 cm og 125 cm for kvinner. Truncuslengden 
er nesten normal, mens det foreligger rhizomelic micromelia, dvs. korte lemmer med 
mest forkortning i de proksimale segmentene. Ekstremitetsforlengelse gjøres med mål 
om å bedre pasientens funksjon og evnen til å utføre daglige gjøremål.

Materialer og metoder: I perioden 2006-2018 forlenget vi 28 segmenter hos 11 pasienter (6 jenter,  
5 gutter) med achondroplasi. Gjennomsnittlig alder ved første gangs operasjon var 11 (5-16) år. Vi forlenget 
15 tibiae (11 Ilizarov, 4 TSF), 4 femora (2 Precice, 2 Ilizarov) og 9 humeri (Orthofix). 2 tibiae ble forlenget 
bi-fokalt. Grunnet høytstående fibula og kneinstabilitet ble det gjort samtidig distalisering av fibula i 11 
tibiaforlengelser.

Resultater: Oppnådd gjennomsnittlig forlengelse var 71 (60-80) mm i tibia, 65 (50-80) mm i femur og 
80 mm i alle humeri. Konsolideringsindex (måneder/cm) var gjennomsnittlig 0,8 (0,6-1,3) i tibia, 0,7 (0,6-
0,75) i femur og 0,7 (0,6-0,9) i humerus. Gjennomsnittlig distalisering av fibula var 19 (13-26) mm. Vi gjorde 
samtidig aksekorreksjon i 5 tibiae med normalisering av den mekaniske aksen. De 2 bi-fokale forlengelsene 
i tibia fikk samtidig utført en aksekorreksjon supramalleolært med normalisering av den laterale distale tibi-
avinkelen (LDFA). Det oppstod kun 5 komplikasjoner med behov for ekstra kirurgi i 2 tilfeller. 1 pasient fikk 
radialis-utfall etter påmontering av Orthofix fixatør og osteotomi i humerus. Det ble gjort release av nerven, 
og pasienten fikk tilbake full funksjon etter 2 måneder. Forlengelsen ble ikke gjennomført. Hos 1 pasient med 
humerusforlengelse brakk det 2 halvpinner i begge armene. I den ene armen måtte man sette inn to nye 
halvpinner. 1 pasient fikk en kontrakt equino-varus stilling etter 75 mm tibiaforlengelse. Forlengelsen ble 
stoppet og kontrakturen forsvant gradvis. Hos 1 pasient oppstod fysedistraksjon under distalisering av fibula 
uten sequele.

Konklusjon/relevans: Ekstremitetsforlengelse hos kortvokste pasienter med achondroplasi viser seg å 
være en sikker metode med få komplikasjoner ved forlengelse opptil 80 mm i ett segment. Pasientene hadde 
svært rask tilheling både i femur, tibia og humerus. Det er behov for pasientrelaterte utfallsmål (PROMS) og 
oppfølging til maturitet, også med tanke på oppnådd slutthøyde.
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ENDRINGER I MUSKEL-SENEAPPARATET VED LÅRFORLENGELSE 
MED INTRAMEDULLÆR MARGNAGLE

Øyvind Grimsrud1, Joachim Horn2, Stefan Huhnstock2, Ivan Hvid2, Harald Steen3, Olivier Seynnes4, 
Jens Bojsen-Møller5

1. Seksjon for ortopedisk rehabilitering – fysioterapi, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 2. Seksjon for barneortopedi og 
rekonstruktiv kirurgi, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 3. Biomekanisk laboratorium, Forsknings- og utviklingsavdelingen, 
Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 4. Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges Idrettshøgskole. 5. Institut for Idræt og 
Biomekanik, Syddansk Universitet

Innledning: Beinforlengelse med distraksjonsosteogenese (kallutase) gjennomføres på 
pasienter med beinlengdeforskjell eller hos kortvokste. Årlig forlenges ca. 20 pasienter 
ved Oslo universitetssykehus (OUS), hvorav ca. 10-15 med intern forlengelsesnagle 
og de resterende med ekstern fiksasjon. Forlengelsesmetoden er vel etablert og anses 
som en trygg prosedyre, dog med enkelte komplikasjoner som leddkontrakturer og 
stram muskulatur. Det er imidlertid sett lite på hvordan muskler og sener tilpasser seg 
den nye knokkellengden etter forlengelse. Hensikten med denne studien var å øke 
den grunnleggende kunnskapen om hvordan muskel- og seneapparatet responderer på 
langvarig strekk. Mer spesifikt ønsket vi å se hvordan muskelarkitekturen i vastus late-
ralis og senestivheten i patellarsenen ble påvirket av lårforlengelse med teleskopisk 
margnagle.

Materialer og metoder: Denne studien ble gjennomført med et før-etter single-subject design. 5 pasienter 
(alle kvinner) ble rekruttert via ortopedisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Gjennomsnittlig alder var 15 
(spredning: 11-20) år. Pasientene ble undersøkt før lårforlengelse (T0), seks uker etter konsolidering etter for-
lengelse (T1) og seks måneder etter endt forlengelse (T2). Muskelarkitekturen i vastus lateralis ble undersøkt 
med ultralyd ved å se på pennasjonsvinkel (vinkel mellom muskelfiberretning og fascie), fascikellengde og 
muskeltykkelse ved 40 og 60 % av avstanden mellom kneleddet og trokanter major. Senestivheten i patellar-
senen ble undersøkt med ultralyd synkronisert med kraftmåling under gradvis økende maksimal isometrisk 
kneekstensjon.

Resultater: Pasientene forlenget lårene med i gjennomsnitt 43 (25-58) millimeter. Økning i fascikellengde 
målt ved 40 % av avstanden mellom kneleddet og trokanter major var i gjennomsnitt 13 (-15-46) mm fra  
T0 til T2-målingen. På samme målepunkt ble pennasjonsvinkelen redusert med 5,3 (3-9) grader fra T0 til  
T2-målingen. Senestivheten ble redusert fra gjennomsnittlig 2978 Newton/mm (T0) til 2291 N/mm ved  
T1-målingen og økte til 2888 N/mm ved T2-målingen etter seks måneder med rehabilitering.

Konklusjon/relevans: Funnene i denne studien viste at fascikellengden i vastus lateralis økte fra før 
lårforlengelse til etter forlengelsen, samtidig som pennasjonsvinkelen ble redusert. Senestivheten ble redu-
sert i perioden med forlengelse og avlastning av beinet, mens den økte etter perioden med opptrening. Den 
aktuelle endringen i muskelarkitekturen er forenlig med økt evne til rask kraftutvikling og økt senestivhet 
etter forlengelse er hensiktsmessig for effektiv overføring av energi fra musklene til skjelettstrukturene. 
Samlet sett er endringene gunstige for evnen til hurtig og effektiv kraftutvikling, egenskaper som er viktige 
for eksempel i idrett og i fallforebyggende øyemed. Funnene er basert på få testpersoner med sprikende 
funn, resultatene bør derfor tolkes med forsiktighet. Videre forskning er nødvendig for å underbygge funnene 
ytterligere.
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TEMPORÆR HEMIEPIFYSIODESE FOR AKSEAVVIK RUNDT KNE OG 
ANKEL HOS BARN MED MULTIPLE OSTEOCHONDROMER

Anne Breen, Andreas Knaus, Stefan Huhnstock, Harald Steen, Ivan Hvid, Joachim Horn

Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Multiple osteochondromer (MO) er en genetisk lidelse kjennetegnet av 
varierende antall eksostoser, vanligvis utgående fra metafysen i de lange rørknoklene. 
Deformiteter rundt kne og ankel er hyppig forekommende, opptil 1/4 av pasientene ut-
vikler genu valgum. Guided growth i form av temporær hemiepifysiodese er en relativt 
sikker og godt etablert metode for å korrigere aksefeil hos pasienter med gjenværende 
vekst. Vi ønsket å undersøke effekten av temporær hemiepifysiodese hos pasienter med 
MO under og etter behandlingstiden med 8-plate eller pedi-plate.

Materialer og metoder: I perioden 2007-2017 har vi operert 25 ekstremiteter med 29 hemiepifysiodeser i 
form av eight-plate (n=23) eller pedi-plate (n=2) rundt kneet (femur n=15, tibia n=6 eller begge n=4) hos 14 
pasienter (8 gutter, 6 jenter) med MO. Akseavviket var valgus i 23 og varus i 2 ekstremiteter. Gjennomsnitt-
salder var for jentene 12.3 (10-13) og guttene 12.7 (10-15) år. 20 ekstremiteter er fulgt til maturitet, hvorav 
10 fjernet platen før avsluttet vekst. Alle pasienter ble fulgt med lange, kalibrerte aksebilder. Aksen ble 
evaluert ved måling av mekanisk aksedeviasjon (MAD) i mm, mekanisk lateraldistal femurvinkel (mLDFA) og 
medial proksimal tibiavinkel (MPTA).

Vi har i tillegg operert 7 ankler med eight-plate (n=4) eller pedi-plate (n=3) med akseavvik i valgus vurdert 
ved laterale distale tibia vinkel (LDTA). 6 pasienter er fulgt til maturitet, hvorav en pasient fjernet platen før 
avsluttet vekst.

Resultater: Preoperativ gjennomsnittlig mLDFA var 87 (80-104)° og MPTA 94 (84-104)°. I kneet oppnådde 
18 av 21 (86 %) av ekstremitetene bedring av mekanisk akse og 6 av 7 (86 %) ankler oppnådde bedring i 
LDTA ved maturitet. 8 av 10 (80 %) pasienter fikk økende feilstilling i opprinnelig retning etter fjerning av 
platen. Gjennomsnittlig MAD var preoperativt 27 (2-59) mm og ved maturitet 15 (0-35) mm. Korreksjons-
hastigheten av MAD var 1.5 (0.1-4.4) mm/måneder, LDTA 0.27 (-0.4-0.7)°/måneder. 1 pasient fikk fjernet 
platen før maturitet grunnet lokal irritasjon i proximale tibia, og en pasient i forbindelse med innsettelse av 
margnagle. 1 pasient ble reoperert med eight-plate grunnet overkorreksjon.

Konklusjon/relevans: Akseavviket rundt kneet hos pasienter med MO er i størst grad lokalisert til tibia. 
Temporær hemiepifysiodese med eight-plate er effektivt, men mindre forutsigbart og med langsommere kor-
reksjon og hyppig residiv etter fjerning av platen sammenlignet med pasienter med idiopatisk genu valgum. 
MO pasienter bør derfor opereres på et noe tidligere tidspunkt og de bør få en ny hemi-epifysiodese ved 
residiv av feilstillingen.
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REFERRAL PATTERNS TO THE PEDIATRIC ORTHOPEDIC SERVICE IN 
OSLO – IMPLICATIONS FOR EDUCATION IN PRIMARY HEALTH CARE

Joachim Horn, Anders Grønseth

Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: A high number of referrals to a pediatric orthopaedic hospital are based on 
normal variants of lower extremity development. Hsu and colleagues (2012) found that 
47 % of all referrals to the orthopaedic clinic at the University of Missouri were consid-
ered primary care conditions, and even 25 % of the cases were referred without having 
an initial diagnosis. Inappropriate or unnecessary referrals represent a large burden 
for a specialized pediatric orthopaedic service, especially due to limited resources and 
an increasing population in the greater Oslo area. The aim of the current study was to 
analyze the pattern of referrals received by the pediatric orthopaedic service in Oslo,  
in order to see if there are any implications for education and changes of daily practice.

Materialer og metoder: All new referrals (n=780) received by our pediatric orthopaedic department in 
Oslo in the period from June 01 to December 31, 2017 (7 months) were reviewed and the following informa-
tion was collected: 1) the patients region of residence, 2) type of referring provider (family practitioner, 
specialized health care provider), 3) diagnosis from referring provider, 4) diagnosis from pediatric orthopaedic 
surgeon 5) further treatment and follow-up (no follow-up, follow-up on outpatient basis, surgery).

Resultater: A total of 1397 new referrals were received by our department within 12 months in the year 
2017. Those from June 01 to Dec 31 (n=780) were reviewed for this study. Referring providers were family 
practitioners in 490 and specialized health care providers in 290 cases. 316 referrals (40 %) were received 
from family practitioners located at the city of Oslo. Further analysis of those 316 referrals showed that 114 
(36 %) were based on normal variants of lower extremity development, whereas flat feet (43) and intoeing 
gait (n=35) were the most common findings. Only 19 of these 316 patients required surgery, 56 were followed  
at least once on an outpatient basis and in 193 (60 %) patients did not require further follow-up after their 
first visit at our outpatient clinic.

Konklusjon/relevans: Musculoskeletal symptoms in children are a very common reason for visits to  
family practitioners. Analysis of the referral pattern to our department shows that a very large number of 
referrals are due to variations of normal development in children and are probably unnecessary. An appropri-
ate knowledge in primary health care providers about normal development and common musculoskeletal 
disorders in children would help to reduce the number of referrals to an already busy pediatric orthopaedic 
service and would be cost-effective.
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ETT ÅRS OPPFØLGING AV PASIENTER OPERERT FOR METAKARP 
– ELLER FALANGFRAKTUR MED INTRAMEDULÆR KANYLERT SKRUE

Preben Olsson Dovland, Asgeir Amundsen, Balazs Simon, Jens Holthusen, Istvan Zoltan Rigo,  
Jan-Ragnar Haugstvedt

Ortopedisk avdeling, Seksjon for håndkirurgi, Sykehuset Østfold

Innledning: Det eksisterer mange mulige behandlingsalternativer for metakarp- og 
falangfrakturer. De stabile frakturene kan behandles konservativt, mens de ustabile 
frakturene ofte trenger operativ fiksasjon for å oppnå et godt resultat. Her finnes det 
flere alternativer, og vi har tatt i bruk en metode hvor vi stabiliserer de ustabile brudd-
ene med en intramedullær kanylert skrue. Denne fiksasjonen er øvelsesstabil, og 
tillater tidlig mobilisering. Vi ønsket subjektivt og objektivt å kartlegge resultatene av 
disse operasjonene.

Materialer og metoder: I perioden juni 2016 til oktober 2017 har vi operert 13 pasienter (14 frakturer) 
med intramedullær kanylert skrue. 11 metakarpfrakturer og 3 proksimale falangfrakturer, hvor av 10 var 
diafysære og 4 subcapitale. 5 skrå-, 5 kort oblique - og 4 transverse frakturer. I 11 av tilfellene brukte vi HCS 
skrue (2,4 eller 4,5), i ett tilfelle Biotech AA29, og i 2 tilfeller Arthrex FT 3,5. Det var 4 kvinner og 9 menn.  
12 dominante og 1 ikke-dominant hånd. Alder ved operasjonstidspunkt var 32 år (17-56), og tid fra skaden til 
operasjon var 6,8 dager (2-14). Ved oppfølgingen undersøkte vi smerter (VAS 0-10) i hvile og i aktivitet, active 
range of motion (AROM), gripestyrke, PRWHE, QDASH, sykemeldingstid, samt røntgen.

Resultater: 10 pasienter har møtt til kontroll og 3 pasienter venter på time. Gjennomsnittlig oppfølgings-
tid var 1,2 år (7,5 måneder - 2 år). Vi hadde ingen komplikasjoner, men en kvinne var noe misfornøyd med det 
kosmetiske resultatet. VAS i hvile var 0 og ved aktivitet 0,6 (0-2). AROM 286 (249-315), som utgjør 97 % av 
frisk motsatt side. 7 pasienter manglet noen grader på full ekstensjon i aktuelt ledd. JAMAR 46 (30-65), som 
utgjør 106 % av frisk motsatt side. PRWHE og QDASH var henholdsvis 4,3 (0-15.9) og 3,6 (0-21,5). Pasientene 
var i gjennomsnitt sykemeldt i 20 dager (0-42). Alle frakturene hadde tilhelet ved oppfølgingstidspunktet.

Konklusjon/relevans: Behandling av metakarp- og falangfrakturer med intramedulær kanylert skrue er 
et tilfredstillende alternativ til behandling av ustabile fingerfrakturer. Fordelen med metoden er at den gir en 
stabil fiksasjon som tillater tidlig mobilisering uten gips, og gir et godt klinisk resultat med mulighet for å 
returnere tidlig til jobb. Noe ekstensjonsdefisitt ble observert hos enkelte, uten at dette hadde noen klinisk 
relevans. Mulig en nattortose vil kunne forhindre dette.
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PASIENTER MED CARPOMETACARPAL ARTROSE SENDES FOR 
RASKT TIL KIRURGISK VURDERING

Else Marit H. Gravås, Anne Therese Tveter1, Randi Nossum2, Ruth Else Mehl Eide3, Åse Klokkeide4, 
Karin Hoegh Matre3, Monika Olsen4, Øyvor Andreassen5, Nina Østerås5, Ida Kristin Haugen6,  
Ingvild Kjeken1

1. Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus og OsloMet Storby-universitetet.  
2. St. Olavs hospital. 3. Haukeland universitetssykehus. 4. Haugesund revmatismesykehus. 5. Nasjonal kompetansetjeneste for revma-
tologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus. 6. Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Innledning: Artrose i tommelens carpometacarpal-ledd (CMC) kan medføre omfattende 
leddforandringer, smerteplager, funksjonelle begrensninger, og nedsatt arbeidsevne og 
livskvalitet.1,2 Konservativ behandling, som trening, ortoser og hjelpemidler, er anbe-
falt som førstelinjebehandling ved håndartrose.3 Kirurgi er anbefalt for de med alvorlig 
CMC-artrose dersom konservativ behandling ikke har ønsket effekt for smerteplager og 
funksjon, som er hovedindikasjon for kirurgi.4 

Det er lite kunnskap om hvilke plager pasienter har når de kommer til vurdering for kirurgi. I denne studien 
undersøkes smerte, funksjonsbegrensninger og tidligere mottatt konservativ behandling hos pasienter med 
CMC-artrose som henvises til kirurgisk vurdering.

Materialer og metoder: Tverrsnittstudie av pasienter henvist fra fastlege til kirurgisk vurdering for CMC-
artrose ved tre norske sykehus.

Smerte og funksjonsbegrensinger ble undersøkt for henvist og ikke-henvist hånd (ved unilateral affeksjon) 
og høyre og venstre hånd (ved bilateral affeksjon), og hos pasienter med og uten affeksjon også i andre 
fingerledd. Tidligere behandling for CMC-artrose ble rapportert.

Resultater: Totalt 180 pasienter ble inkludert (gjennomsnittsalder 63 år, 79 % kvinner). Femtiseks prosent 
var henvist for unilateral kirurgi. Det var signifikant størst funksjonsbegrensninger i henvist hånd, og hos 
pasienter med artrose også i andre fingerledd. Over halvparten rapporterte mild eller ingen smerte i henvist 
hånd. Kun 21 % av pasientene hadde fått tilbud om anbefalt konservativ behandling før henvisning til kirur-
gisk vurdering.

Konklusjon/relevans: Majoriteten av pasientene rapporterte mild eller ingen smerte og hadde ikke mottatt 
anbefalt konservativ behandling for CMC artrose før henvisning til kirurgisk vurdering. Funnene avdekker et gap 
mellom behandlingsanbefalinger og praksis; pasienter med CMCJ artrose sendes for raskt til kirurgisk vurdering.

Referanser:
1.  Stamm T, van der Giesen F, Thorstensson C, et al. Patient perspective of hand osteoarthritis in relation to concepts covered by  

instruments measuring functioning: a qualitative European multicentre study. Ann. Rheum. Dis. 2009;68:1453-1460.
2.  Kingsbury SR, Gross HJ, Isherwood G, Conaghan PG. Osteoarthritis in Europe: impact on health status, work productivity and use of 

pharmacotherapies in five European countries. Rheumatology (Oxford). 2014;53:937-947.
3.  Kloppenburg M, Kroon FPB, Blanco FJ, et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of hand osteo- 

arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 2018;77:42.
4.  Wajon A, Vinycomb T, Carr E, Edmunds I, Ada L. Surgery for thumb (trapeziometacarpal joint) osteoarthritis. The Cochrane database of 

systematic reviews. 2015:Cd004631.
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DISTALE RADIUSFRAKTURER HOS PASIENTER OVER 65 ÅR.  
RCT MELLOM KONSERVATIV BEHANDLING OG OPERASJON. 
FORELØPIGE RESULTATER

Sondre Hassellund, Frede Frihagen, John Håkon Williksen, Øyvind Karlsen, Carina Paulsen Rosales, 
Marit Mjelde, Jan Erik Madsen, Torstein Husby

Oslo universitetssykehus

Innledning: Det er usikkert om eldre med ustabil radiusfraktur er best tjent med 
operasjon eller konservativ behandling. Målet med studien var å sammenligne de 
funksjonelle resultatene hos pasienter etter gipsbehandling eller operasjon med volar 
låseplate. Resultater etter 3 og 6 måneder presenteres.

Materialer og metoder: Det ble inkludert 100 pasienter over 65 år, 50 i hver gruppe i en randomisert kon-
trollert studie mellom konservativ behandling med gips og operasjon med volar låseplate. Hjemmeboende 
pasienter med AO A og C-frakturer med feilstilling (>10 dorsal tilt, 3mm radial forkortning eller 2 mm step i 
leddflaten) ble søkt inkludert. Pasientene følges i to år. Primærendepunktet for studien er Quick-DASH etter 
12 måneder, og studien er en non-inferioritystudie med terskelverdi på 8 poeng i Quick-DASH.Quick-DASH, 
Patient rated wrist and hand evaluation (PRWHE) og “fornøydhet med håndfunksjon” på Visual numeric scale 
(VNS) etter 3 og 6 måneder, samt registrerte komplikasjoner under hele oppfølgningstiden presenteres.

Resultater: 89 kvinner og 11 menn ble inkludert, gjennomsnittsalder i konservativ gruppe var 74,1 (SD 
6,2) og 73,3 (SD 6,2) år i operasjonsgruppen. Etter 3 måneder var Quick-DASH 24,5 i konservativ gruppe og 
16,1 i operativ gruppe, gjennomsnittlig forskjell 8,4 (95 % konfidensintervall 1,6-15,2; p=0,016). For PRWHE 
var det 23,6 og 17,6; gjennomsnittlig forskjell 5,9 (95 % konfidensintervall -1,87-13,7; p=0,134). Etter 6 
måneder var Quick-DASH 11,9 i konservativ gruppe og 8,6 i operativ gruppe, gjennomsnittlig forskjell 3,3 
(95 % konfidensintervall -2,4-9,1; p=0,251). For PRWHE var det 11,9 og 9,1; gjennomsnittlig forskjell 2,7 
(95 % konfidensintervall -2,7-8,1; p=0,319). VNS etter 3 måneder var 7,2 i operert gruppe og 5,9 i konservativ 
gruppe, gjennomsnittlig forskjell 1,25 (95 % konfidensintervall 0,49-2,0); p= 0,001) og etter 6 måneder. var 
det 8,4 vs 7,3, gjennomsnittlig forskjell 1,1 (95 % konfidensintervall 0,4-1,7; p=0,001). I løpet av oppfølg-
ningstiden har 3 pasienter i den konservative gruppen blitt operert (2 korrigerende osteotomi, 1 CTS) og i 
operasjonsgruppen har 4 pasienter blitt reoperert (2 fjerne plate, 1 CTS, en sårruptur). En pasient i operasjons-
gruppen har hatt CRPS.

Konklusjon/relevans: Resultatene indikerer at de opererte pasientene kommer seg raskere, men at 
forskjellen mellom gruppene er beskjeden etter 6 måneder, og at begge grupper på dette tidspunkt har 
tilfredsstillende resultater målt i Quick-DASH og PRWHE. De opererte pasientene er imidlertid mest fornøyd 
med håndfunksjonen både etter 3 og 6 måneder.
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MIDTKARPAL ARTRODESE MED BEVART SCAFOID  
GIR GOD HÅNDLEDDSFUNKSJON

Ole Reigstad, Trygve Holm-Glad, Johanne Korslund, Christian Grimsgaard, Rasmus Thorkildsen, 
Magne Røkkum

Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: langtkommen artrose i håndleddet affiserer oftest radiokarpalleddet før 
midtkarpalleddet degenererer. Er radiolunat leddflaten bevart kan firebeinsartrodese 
(4CF) gi smertelindring med noe bevegelse, men artroseutvikling stoppes ikke. Bevaring 
av hele radiokarpalartikulasjonen gir en biomekanisk tilnærmet normal kraftoverføring 
fra hånd til underarm, og det kan teoretisk bremse artroseutvikling. I selekterte tilfeller 
med bevart radiocarpalledd men interkarpal artrose har vi gjort selektiv interkarpal 
artrodese og bevart scafoid.

Materialer og metoder: 5 (4 menn) pasienter median 53 (23, 31, 53, 54 og 71) år med interkarpal  
artrose (primær artrose (2), sequele capitatum pseudartrose (1), sequele håndrotslukasjon (1) og midtkarpal 
instabilitet (1)), men bevart radiokarpal leddflate ble operert (dominant side hos 2). 4 av pasientene var 
operert til sammen 5 ganger tidligere i håndleddet. Preoperativt og ved oppfølging graderte pasientene 
smertene i håndleddet, og bevegelsesutslag (AROM) og kraft ble målt. Operativt benyttes dorsal tilgang likt 
4CF. Resterende brusk/sklerotisk bein fjernes midtcarpalt (bevarer ledd rundt scafoid/triscafoid om disse er 
artrosefrie), og knoklene reponeres i horisontalplanet og pinnes opp. Bevegelighet testes peroperativt. Bein 
ble transplantert fra crista (4) eller distale radius (1). Postoperativt ble håndleddet gipset i 8 uker med frie 
MCP ledd. Pinner ble fjernet etter 12 uker og full belastning ble tillatt. Pasientene er fulgt opp fortløpende 
med klinisk og radiologisk/CT kontroller.

Resultater: Alle artrodesene tilhelet. 1 pasient fikk en EPL ruptur 2 måneder etter inngrepet (over distale 
radius), operert med EIP transposisjon. Videre forløp var ukomplisert. Etter 4 (1-7) års oppfølging anga 
pasientene betydelig redusert håndleddsmerte i hvile (VAS 38 til 4) og aktivitet (68 til 22). Håndleddsbevege-
lighet ble redusert fra 150° til 117°, mens gripestyrke økte fra 26 til 35 kg (fra 60 til 80 % av motsatt side). 
Pasientene var fornøyde med inngrepet som bedret funksjon, og ingen er interessert i ytterligere avstiving 
eller protese. 1 pasient skal fjerne en carpal boss. 2 jobbet før operasjon, mens 2 var på attføring. Ved opp-
følging jobbet alle 4 (manuelt arbeid). Røntgen og CT viser at alle artrodesene har tilhelet, og det er bevart 
leddspalte i radiocarpalleddet.

Konklusjon/relevans: Scafoid bør ikke resseseres dersom leddflaten mot radius er bevart. Interkarpal 
artrodese med beholdt scafoid gir overraskende god håndleddsbevegelighet, likt eller bedre bevegelse  
enn vi har oppnådd med 4CF. Preoperativ kartlegging av leddflater med CT er viktig og sikrer inklusjon av 
affiserte ledd, og bevaring av friske. Normale leddflater radiokarpalt gir god kraftoverføring og bevegelse,  
og ser ut til å gi mindre sekundær artrose.
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SEMENTFRI TACTYS MIDTLEDDSPROTESE

Magne Røkkum, Ole Reigstad, Rasmus Thorkildsen, Tone Vaksvik

Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Skader og degenerative tilstander i fingrenes midtledd kan gi smerter, 
stivhet og nedsatt funksjon. Det tradisjonelle operative tilbudet har vært artrodese. 
Vi har tidligere brukt Avantas sementfrie protese med rimelig gode resultater. Denne 
protesen blir nå faset ut av Stryker. I stedet leveres Tactys protese, som vi har prøvd ut 
på et begrenset antall pasienter.

Materialer og metoder: Tactys protese består av en proksimal og en distal, nær kileformet stamme av 
legert titan med hydroxyapatitt-belegg nærmest artikulasjonen. Det er separate, symmetriske, bikondylære 
artikulasjoner av CoCr distalt og polyetylen proksimalt. Disse fire modulære komponentene kan settes  
sammen i et stort antall kombinasjoner. 9 pasienter, 6 kvinner og 3 menn, med median alder 53 år (28-81) 
fikk operert inn proteser fra 2016. Diagnosene var artrose (4), bruddsekvele (3) og følgetilstand etter luksasjon 
(2). To pasienter fikk gjort utskiftingsoperasjon etter løsning av Avanta-proteser. Klinisk og røntgenologisk 
oppfølging ble gjennomført. Oppfølgingstiden var 0,5-2,5 år.

Resultater: Alle pasientene utviklet god ben-implantat kontakt røntgenologisk, og ingen proteser løsnet. 
En pasient opplevde at den bevegelige fingeren med protese kom i konflikt med nabofingrene, som var 
meget stive og deforme. Protesen ble fjernet, og det ble gjort artrodese med cristagraft. Revisjonsprotesene 
innhelet fint, og begge fikk god og nær smertefri bevegelighet. En av revisjonene, som måtte gjennomføres 
med betydelig forkortning, fikk proteseluksasjon etter 1, 5 år. Hun hadde fortsatt noe bevegelighet i leddet, 
begrenset ømhet, og var ikke interessert i ny operasjon. Smertelindringen for alle pasientene var meget god. 
Bevegeligheten bedret seg fra median 35 grader preoperativt (0-65) til 75 grader (50-110) postoperativt.

Konklusjon/relevans: Tactys sementfrie midtleddsprotese ser ut til å gi pålitelig innfestning, smerte- 
lindring og bevegelighet, også når den ble brukt til proteserevisjon etter løsning. Den betydelige modular-
iteten er gunstig for å tilpasse protesen til ulike anatomiske forhold. Protesen kan fjernes og omgjøres til 
artrodese ved bruk av corticospongiøst bengraft. Leddprotese er et alternativ ved behandling av degenerative 
tilstander i fingrenes midtledd.
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DARRACHS PROSEDYRE VED HÅNDLEDDSPROTESE

Trygve Holm-Glad, Magne Røkkum, Bjørg Bolstad, Siri Roness, Ole Reigstad

Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Artrose i radiokarpalleddet er ofte ledsaget av artrose i håndleddets 
rotasjonsledd (distale radioulnarledd). Ved smertefull artrose i begge disse leddene 
kan håndleddsprotese kombineres med reseksjon av distale ulnaende, såkalt Darrachs 
prosedyre. Resultater ved Darrachs prosedyre kombinert med håndleddsprotese, samt 
Darrachs prosedyre utført på tidligere opererte protesehåndledd presenteres.

Materialer og metoder: Ved Rikshospitalet inkluderes alle håndleddsproteser i prospektive studier. I 
perioden 2001 til 2017 ble Darrachs prosedyre utført på 30 (25 Motec®, 5 ReMotion®) av i alt 164 protese-
håndledd, hvorav 17 samtidig med proteseinngrepet og 13 median 14 (2-55) måneder etter proteseinngrepet. 
Pasientene fylte ut Q-DASH- og PRWHE-skjema preoperativt og ved oppfølging, og håndterapeut registrerte 
smerte (VAS-skala 0-100), bevegelighet (AROM), og gripekraft (JAMAR). Normalfordelte data ble analysert 
med paret t-test, mens ikke normalfordelte data ble analysert med Wilkoxon test.

Resultater: En pasient fikk ruptur av 3.-5. fingers strekkesene to måneder etter inngrepet grunnet gnag 
fra en prominerende ulnaende, og ble reoperert med senetransposisjon og ytterligere forkortning av ulna. Ny 
ulnaforkortning ble i tillegg utført på to pasienter etter 15 og 31 måneder grunnet fortsatte ulnare smerter og 
røntgenologisk impingement mellom den forkortede ulna og radius.

Håndleddsprotese og Darrach i samme inngrep (n=17) medførte signifikant bedring i PRWHE (65 vs 27) og 
Q-DASH (49.8 vs 25.7) etter to år (p<0.05). Det samme gjaldt radiale håndleddssmerter i hvile (31 vs 16) og 
aktivitet (64 vs 31), samt ulnare håndleddssmerter i hvile (38 vs 10) og aktivitet (65 vs 21) (p<0.05). I tillegg 
ble gripekraft bedre (JAMAR 13.0 kg vs 19.3 kg, p<0.05). Supinasjon bedret seg (59° vs 73°, p<0.05), men 
ikke pronasjon (80° vs 77°).

Darrachs prosedyre utført på tidligere opererte protesehåndledd (n=13) ga signifikant bedring av smerter på 
ulnarsiden av håndleddet både i hvile (39 vs 15) og aktivitet (72 vs 36) 1 år senere (p<0.05), uten å påvirke 
smerter på radialsiden av håndleddet i hvile (18 vs 17) eller aktivitet (34 vs 35). Pronasjonen i underarmen 
bedret seg signifikant (76° vs 82°, p<0.05), men ikke supinasjonen (72° vs 79°). Gripekraft (JAMAR 19 kg vs 
20 kg) forble uendret.

Konklusjon/relevans: Darrachs prosedyre medfører en forutsigbar lindring av ulnare håndleddssmerter 
hos pasienter med håndleddsprotese og samtidig smertefull artrose i distale radioulnarledd. Prosedyren 
kan enkelt gjøres i samme seanse som proteseinnsettelse med godt resultat og med relativt liten risiko for 
komplikasjoner.
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RESULTATENE VÅRE MED DISTAL RADIOULNAR LEDD HEMIPROTESE

Istvan Zoltan Rigo, Asgeir Amundsen, Preben Olsson Dovland, Balazs Simon, Jens Holthusen,  
Jan-Ragnar Haugstvedt

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold, Norge

Innledning: Smertefull artrose i distal radioulnar (DRU) ledd kan være følge av radius 
fraktur, ulnar impaction syndrom eller generell inflammasjonssykdom. Intakt DRU ledd 
er viktig for overføring av belastning fra hånd til underarm under tunge løft. Etter resek-
sjon av ulnahode (Darrach prosedyre), som er standardbehandlingen for smertefull DRU 
ledd, blir biomekaniken i underarmen vesentlig forandret, og mange ender opp med 
smertefull impingement ved ulnastumpen og samtidig opplever instabilitet i under- 
armen. Ulnahode protese kan gjennopprette normal vektoverføring og publikasjoner 
viser gode resultater med 11 års oppfølging. Vi viser våre korttids resultater med  
uHead ulnahode protesen.

Materialer og metoder: Denne modulare protesen består av en usementert krom-kobalt coated stamme 
samt en krom-kobalt hode. Hode har to små hul for festesting i TFCC og ECU seneskjede.

9 pasienter ble operert med uHead protese i Østfold mellom 2014 og 2017. Alle var kvinner, gjennomsnitt-
salder 66 år (48-82), 6 operert i høyre hånd. Diagnose var artrose i DRU ledd uten instabilitet, 8 sekvele etter 
distal radiusfraktur, en psoriasisartritt. 4 fikk i tillegg del- eller total avstivning av håndledd. Oppfølgingen var 
9 (5-14) måneder.

Resultater: Pro-supinasjon ROM økte fra gjennomsnitt 149 grader (80 %, sammenliknet med motsatt 
hånd) til 163 grader (92 %). Gripestyrke økte fra 10,1 kg (46 %) til 12,4 (62 %). VAS smerte score gikk ned fra 
6,4 til 2,7. Quick DASH score ble redusert fra 66,1 til 37,1, PRWHE fra 73,4 til 37,6. Alle var fornøyde med 
resultat. To pasienter hadde komplikasjoner: en irritasjon av ulnaris dorsal nervegren og en delvis løsning av 
hodekomponent fra stamme. Sistnevnte ble reoperert tredje dag, og ved å fjerne de stabiliserende stingene 
mellom hode og TFCC, ble problemmet løst; siden har vi ikke brukt disse stingene.

Konklusjon/relevans: Våre resultater er lovende, sammenliknbare med med publiserte pasientserier. 
Ulnahode protese ser ut til å være en god løsning for symptomgivende artrose i DRU ledd. På grunn av  
oppkjøp av produsent av et gigantfirma ble denne protesen trukket fra markedet derfor har vi byttet til en 
annen veldokumentert modell (Herbert protese).

Ulna hode protese er en god alternativ til Darrach prosedyre, men det mangler sammenliknende studier.
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TILFREDSSTILLENDE RESULTATER 7 ÅR ETTER REVISJONSKIRURGI 
AV HÅNDLEDDSPROTESER

Ole Reigstad, Trygve Holm-Glad, Siri Roness, Christian Grimsgaard, Rasmus Thorkildsen,  
Magne Røkkum

Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Innledning: Håndleddsproteser havarerer på grunn av løsning, instabilitet, malposisjon,  
smerte og infeksjon. Før 2000-tallet hadde håndleddsproteser uakseptabelt høy revisjons- 
frekvens. Moderne håndleddsproteser har midt- og langtidsresultater likt ankel-, 
skulder- og unikondylære kneproteser. Det er lite litteratur rundt revisjoner av hånd-
leddsproteser. Vi vil presentere vår erfaring med revisjonsproteseprotesekirurgi.

Materialer og metoder: Alle pasienter operert med håndleddsprotese er inkludert i en prospektiv opp- 
følgingsstudie. Siden 2001 har vi operert ca. 180 håndleddsproteser. Hos 28 (18 menn) pasienter, 17 høyre 
håndledd, 59 (27-83) år har vi revidert protesekomponenter til nye (2 pasienter var henvist til oss) 1,4 (0,4-11) 
år etter primæroperasjon. Håndleddet var ødelagt på grunn av SNAC/SLAC (14), lunatum malaci (5), distal 
radiusfraktur/større håndskade (4), primær artrose (4) eller hemofili (1). 14 av 28 pasienter var operert til 
sammen 30 ganger tidligere i håndleddet. Revisjonsårsak var distal løs (17), begge komponenter løse (4), 
proksimale komponent løs (2), smerter/feilstilling (2), inflammasjon (2) og infeksjon (1). Primærprotese var 
prototype/ELOS (13), Motec® (11), Remotion® (3) og Amandys® (1). Motec® ble benyttet som revisjons- 
protese i alle tilfeller. Pasientene ble undersøkt før revisjonskirurgi og ved årlig oppfølging med bevegelses- 
mål (AROM), gripe- og nøkkelgrep, VAS score, QDASH og PRWHE. Røntgenbilder ble undersøkt i forhold til 
osteolyse, bein-implantat kontakt og løsning.

Resultater: 7 (1-13) år etter revisjonskirurgi var en pasient død (7 år etter revisjon, resultat inkludert) og 
en pasient ønsket ikke videre oppfølging. 7 pasienter (25 %) hadde videre revisjonskirurgi til artrodese på 
grunn avløsning (n=2) eller infeksjon/inflammasjon (n=5, 2 staf epi, 1 prop acnes, 2 sterile inflammasjoner). 
Resterende pasienter rapporterte signifikant reduksjon i QDASH (50 til 20), PRWHE (39-10), VAS smerte i hvile 
(63 til 17) og aktivitet (65 til 25) og økning av gripestyrke (10 til 22 kgs) og AROM (76° til 120°). Nøkkelgrep 
var uforandret. En distal protesekomponent har ostelyse rundt den reviderte komponenten (gjennomsnittlig 
klinisk resultat), resten er radiologisk velfiksert.

Konklusjon/relevans: Revisjonskirurgi av håndleddsproteser er komplisert og rerevisjon til artrodese var 
nødvendig hos 25 % av pasientene. Hos de fleste vil revisjonskirurgi gi god smertelindring med bedring av 
kraft og bevegelse likt resultatene ved vellykket primærprotese. Infeksjoner er et problem ved revisjonskirur-
gi. Til tross for negativ bakteriologisk undersøkelse av alle fant vi høy forekomst av infeksjon ved rerevisjon. 
Om infeksjonen var tilstede ved revisjonstidspunktet vet vi ikke. Lavvirulente proteseinfeksjoner er notorisk 
vanskelig å diagnostisere, og det var også vår erfaring.
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KASUISTIKK: MALIGNT MELANOM UNDER NEGL

Trygve Holm-Glad, Magne Røkkum, Ole Reigstad

Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Malignt melanom in situ under negl kan behandles med radikal eksisjon  
av hele neglanlegget. På denne måten unngås fingeramputasjon. Den blottlagte 
benflaten på ytterfalangen kan dekkes med fritt neglsenggraft eller fritt vaskularisert 
neglanleggsgraft. Disse prosedyrene er ikke alltid vellykkede. Vi presenterer et  
pasientkasus der den blottlagte benflaten på ytterfalangen etter radikal eksisjon av 
neglanlegget ble dekket med fullhudsgraft fra underarmen.

Materialer og metoder: En 48 år gammel mann ble henvist til hudavdeling med tre år sykehistorie med 
fargeforandring under tommelneglen som ved subungualt malignt melanom. Stansebiopsi av neglsengen ga 
mistanke om malignt melanom in situ. Han ble deretter henvist til vår avdeling for eksisjon av neglapparatet, 
ikke fingeramputasjon. Hele neglapparatet ble eksidert i ett stykke med vid margin i det resektatet inkluderte 
bløtvev 2 mm distalt for neglen, begge laterale neglfolder, samt neglmatrix og bløtvev så langt proksimalt 
som til like distalt for innfestningen av strekkesenen. I dybden inkluderte hele resektatet periost. Den blott-
lagte corticalis ble så dekket med et fullhudsgraft fra volare underarm, og fingeren ble bandasjert.

Resultater: Ved inspeksjon etter 2 uker fremsto hudgraftet viabelt, men noe misfarget grunnet epidermo-
lyse. Etter 6 uker hadde graftet fullstendig innhelet. Etter tre måneder lignet graftet en normal negl grunnet 
noe fargeforskjell i forhold til omkringliggende hud. Tommelfunksjonen var god, og pasienten var fornøyd 
både med funksjonen og med det kosmetiske resultatet.

Konklusjon/relevans: Ved radikal eksisjon av neglanlegget gir fullhudsgraft lagt direkte på blottlagt 
corticalis et utmerket funksjonelt og kosmetisk resultat.
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9 ÅR GAMMEL JENTE MED SARKOM I HUMERUS

Maria Vatne1, Magne Røkkum1, Olga Zaikova2

1. Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, Oslo. 2. Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, Oslo

Innledning: Sarkomkirurgi på ekstremitetane resulterer ofte i amputasjon. Å amputera 
proksimalt på overekstremiteten, gir eit betydelig handicap. I denne kasuistikken, 
dreide det seg om eit osteosarkom utan bløtdelskomponent, så ein kunne fjerna tumor 
radikalt ved å kun ta ut proksimale humerus. Me rekonstruerte overarmsbeinet med eit 
fritt, vaskularisert fibulagraft.

Materialer og metoder: Operasjonen var eit samarbeid mellom kirurgar frå Radiumhospitalet og Riks- 
hospitalet. Pasienten vart operert i mai 2018. Pasienten var ni år. Proksimale humerus vart fjerna, med caput 
humeri. Preparatet vart 11 cm langt. Fibula vart hausta med tilhøyrande arterie og vene, og ein tok med 
proksimale del, inkludert caput fibulae. Fibula vart montert på overarmen med plate, kara vart anastomoserte 
i aksillen. Rotator cuff vart reincerert på fibulagraftet. Caput fibulae leddar no mot fossa glenoidale.

Resultater: Tre månader postoperativt sit fibulagraftet fint. På grunn av pågåande kjemoterapi, har mobili-
seringa starta veldig forsiktig. Gngfunksjonen er god.

Konklusjon/relevans: Frie fibulagraft er nyttige i mange typar rekonstruksjon, både til defektar i røyr- 
knoklar og ansiktsskjelett. Her erstatta proskimale fibula proksimale humerus, for å bevara skulderleddet etter 
sarkomreseksjon. Det er for tidleg å sjå det endelige resultatet, men målet er å få tilbake moderat skulder- 
mobilitet, og forhåpentligvis ein viss lengdevekst på sikt. Hos barn i vekst, kan ein sjå ein viss valgus- 
deformitet i ankelen etter hausting av fibula. Foreløpig er gangfunksjonen hos vår pasient god.
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HEREDITÆR MULTIPLE OSTECHONDROMER, HMO – EN KASUISTIKK

May Tove Hestmo, Christian Grimsgaard, Magne Røkkum

Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Innledning: Heriditære multiople osteochondromer er en sjelden, benign bentumor-
sykdom med insidens 1:50 000. Sykdommen diagnostiseres i tidlig barnealder. HMO 
har autosomal dominant arvegang. Genmutasjoner på EXT1 og EXT2 finnes hos 90 %, 
10 % er spontanmutasjoner. Diagnostisering av HMO baseres på distinkte kliniske og 
radiologiske funn. Pasienter med HMO har ofte asymmetrisk benlengde, angulære 
feilstillinger rundt underarmer, knær og ankler, smertefulle leddbevegelser, subluksas-
joner i ledd, kortvoksthet og nevrovaskulære kompresjoner. 70 % av pasientene med 
HMO utvikler underarmdeformiteter med ubalanse i physevekst mellom radius og ulna. 
Dette kan resultere i vinkelfeilstilling, kort radius og/eller ulna, carpal instabilitet eller 
radiushodeluksasjon, som kan begrense underarmsrotasjonen. Alle HMO pasienter skal 
informeres om mulig malign transformasjon av osteochondromene (0,5-5 %).

Materialer og metoder: Jente, henvist til avdelingen 3 år gammel med palpabel tumor venstre costa 7. 
Far, farfar og oldemor hadde multiostechondrom sykdom. Farfars søster med kjent HMO ble exarticulert i  
hoften grunnet sarkom 25 år gammel. Familien ble henvist til genetisk veiledning og testing, og det ble funnet  
mutasjon i EXT1-genet. Vår pasient gikk til årlige kontroller, og det ble funnet osteochondromer bilateralt 
i over- og underekstremitetene samt på flere costae. Osteochondromene var symptomfrie inntil barnet var 
11 år gammelt. Hun hadde da smerterlokalisert over caput radii, innskrenket bevegelighet i høyre albue og 
økende varusfeilstilling. Røntgen og CT bekreftet lateral subluksasjon av caput radii, kort ulna i forhold til 
radius, og tumor lokalisert distalt og dorsalt på ulna. Pasienten ble operert med reseksjon av osteochondrom  
på distale ulna. Deretter ble det montert Ortofix forlengelsesapparat og utført ulnaosteotomi. Under 
forlengelseprosedyren falt hun og fikk fraktur proksimalt i ulna, gipsbehandlet. Ulna ble forlenget 30 mm. 
Prosedyren inkludert konsolidering varte 8 måneder. Senere operert flere ganger med reseksjon av tumor 
bilateralt på humerus og proximale tibia, ve. femur, epifysiodese bilateralt på distale mediale tibia og venstre 
distale mediale femur, samt osteotomi på høyre distale tibia.

Resultater: Forlengelsesprosedyren av ulna har bidratt til utretting av aksene i underarmen, smertefri 
albue og tilfredstillende supinasjon (-5 grader). Pasienten har vedvarende redusert pronasjon (5 grader fra 
nøytral stilling) og må kompensere med albue- og skulderbevegelser for å kunne skrive/bruke ipad.

Konklusjon/relevans: HMO pasienter opereres ofte mange ganger. Dette er belastende for barnet og 
familien: Optimal behandling for HMO i underarm er kontroversielt. Med kirurgi ønskes en bedring i generell 
funksjon og livskvalitet. Denne pasienten har vært aktiv med jevnaldrende på skitrening og fotball.  
Hun spiller piano.
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KORREKSJON AV FYSENÆRE OVEREKSTREMITETSDEFORMITETER 
HOS BARN I VEKST, TO KASUISTIKKER

Mona Winge1, C Myhre2, Siri Roness2, Magne Røkkum1

1. Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. 2. Seksjon for klinisk service ortopedi,  
Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Innledning: Fysenære skader på overekstremiteten hos barn vil ofte føre til gradvis 
økende akseavvik og begrenset lengdevekst.

Materialer og metoder: Første kasuistikk er en jente som ble påført en alvorlig gressklipperskade høyre 
hånd/håndledd i 2004 som 2-åring. Skaden var omfattende, affiserte vekstsonen på distale radius og femte 
finger kunne ikke reddes. I løpet av veksten ble det behov for 3 opening wedge osteotomier på distale radius 
med CaP bensement (2007-2008-2013). Pinner ble benyttet ved første inngrep, plater og skruer ved de  
neste to inngrepene. En forlengelse av underarmen på 26 mm ble gjennomført i 2016 med orthofix eksternt 
fiksasjonsapparat og HA-coated skruer.

Andre kasuistikk er en jente født 2004 med peri-natal epifysiolyse og plexusskade samt post-partum infek- 
sjon. To opening wedge osteotomier med CaP bensement med plater og skruer ble nødvendig på proksimale 
humerus (2009-2013). Kombinert med andre korreksjon ble en subscapularisseneforlengelse gjort i 2013.  
En forlengelse på 84 mm av humerusskaftet ble gjennomført med orthofix eksternt fiksasjonsapparat og  
HA-coated skruer i 2016-2017. Hun fikk et partielt utfall i nervus radialis under siste del av forlengelsen 
i form av nedsatt sensibilitet og nedsatt kraft i fingre og håndledd. Dette bedret seg spontant. Et mindre 
område i forlengelsesspalten tilhelet ikke og reoperasjon med innsetting av bengraft fra hoftekammen ble 
nødvendig, hvilket bidro til full tilheling.

Resultater: Pasient 1 har ingen smerter i høyre arm og god funksjon til tross for sitt sekvele og mange 
inngrep i løpet av oppveksten. Hun er en meget aktiv ung jente. Pasient 2 har trent iherdig i løpet av 
vinteren-våren 2018. Det har resultert i overraskende fin funksjon etter flere operasjoner. Hun er aktiv 
håndballspiller.

Konklusjon/relevans: Målet med behandlingen er så korrekt akse og lengde på overekstremiteten  
som mulig etter fysenær skade i håp om å skape optimal funksjon. En kombinasjon av aksekorreksjoner og 
forlengelser ble nødvendig hos begge pasienter. Nøye individuell oppfølging i løpet av barnets vekst  
er påkrevd. Begge jenter er idrettsaktive og angir ingen plager av betydning fra armen sin.
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HAR STILKET VASKULARISERT 1,2 ICSRA-GRAFT EN ROLLE VED UT-
VALGTE PROKSIMALE SCAFOIDPSEUDARTROSER? EN KASUISTIKK

Torbjørn Krøglid

Sykehuset i Vestfold

Innledning: Scafoidpseudartrose behandles ofte operativt, med ønske om å oppnå 
smertelindring og forebygge utvikling av sekundær karpal artrose. Adekvat revisjon, 
bengraft, osteosyntese og immobilisering er som regel tilgrunnliggende for vellykket 
tilheling ved operativ behandling. Ved proksimale scafoidpseudartroser kan det iblant 
være nedsatt sirkulasjon til proksimalfragmentet, betinget i scafoidbenets blodforsyning. 
Likevel vil ofte et ikke-vaskularisert bengraft i kombinasjon med operativt oppnådd  
stabilitet kunne gi tilheling. Det forekommer imidlertid enkelte tilfeller der man i 
tillegg til stabilitet kan vurdere å benytte et vaskularisert bengraft.

Materialer og metoder: I denne kasuistikken belyses et tilfelle med proksimal scafoidpseudartrose  
hos en 22 år gammel mann. Han pådro seg et traume mot venstre håndledd i sitt arbeide som snekker,  
på diagnosetidspunktet fremstod imidlertid frakturen å være av eldre dato. Det ble utført revisjon, spongiøst 
ben fra crista, HCS-skrue og gips. Pasienten røkte ca. 15 sigaretter daglig på dette tidspunktet og auto- 
seponerte gipsen etter 8 uker på grunn av kløende utslett under gipsen. Man oppnådde ikke radiologisk  
verifisert tilheling, og pasienten hadde vedvarende smerter. Med dette utgangspunktet valgte man å  
reoperere pasienten.

Resultater: Det ble benyttet et stilket vaskularisert 1,2 ICSRA-graft, pinner og gips. Han ble innstendig 
anbefalt røykeslutt. Pasienten hadde gips i 12 uker, og man lot pinnene stå videre mens pasienten startet 
opptrening gradvis. Ved kontroll 10 måneder postoperativt fant man gode radiologiske tegn på tilheling,  
lite smerter, god bevegelighet og pasienten var tilbake i fullt arbeide som snekker.

Konklusjon/relevans: Det er ingen åpenbar konsensus i litteraturen vedrørende indikasjon for vasku-
larisert bengraft ved scafoidpseudartrose. Mer kompliserte, proksimale pseudartroser bør kunne vurderes i 
hvert enkelt tilfelle opp mot operativ metode. Stilket vaskularisert bengraft kan gi godt resultat, men fordrer 
teknisk kompetanse og erfaring.
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SPONTAN DORSAL-HOOD SVIKT OVER MCP-LEDD MED ULNAR  
EKSTENSORSENELUKSASJON FOR 3., 4. OG 5. FINGER  
– EN KASUISTIKK

May Tove Hestmo, Kristin Wennesland, Frode Thu, Magne Røkkum

1Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Innledning: Ekstensorseneluksasjon i metacarpophalangealledd kan være forårsaket 
av congenital anomali, traume eller rheumatoid artritt. Når luksasjonen skjer uten 
etiologi benevnes den spontan. Ekstensor digitorum communissenen stabiliseres i sitt 
forløp over mcp-leddet av en kompleks retinakulær struktur, ekstensor-hood, bestående 
av transverse, oblique og sagitale bånd. Svikt av de sagitale båndene kan forårsake 
ekstensorseneluksasjon. 3. og 4. finger involveres hyppigst. Klinikken kan misdiagnos-
tiseres som triggerfinger med hakkede bevegelser og pseudolåsninger, som oppstår når 
ekstensorsenen glir frem og tilbake mellom normal sentral posisjon over mcp-hodet 
og den ulnare fordypningen. Skader som diagnostiseres innenfor 3 uker kan oftest 
behandles med ortoser. Mangelfull effekt av ortosebehandling eller diagnose etter 2-3 
uker kan gi indikasjon for kirurgi med sutur eller rekonstruksjon av det sagitale båndet. 
Immobilisering i 5 uker og håndterapi postoperativt er nødvendig.

Materialer og metoder: 81 år gammel kvinne presenterte triggerfenomener og krepitasjoner i 4. og 5. 
finger høyre hånd. Et år etter symptomstart ble A1-pulleyene spaltet uten effekt. Etterhvert fikk fingrene 
redusert aktiv, senere også passiv, ekstensjonsevne, inkludert 3. finger. Tilstanden ble oppfattet som Dupyt-
rens kontraktur og Xiapex-behandlet. Symptomene forverret seg. Ekstensjonsortoser ble forsøkt, men hadde 
ingen effekt. Ulnarisnerve-affeksjon med klohånd ble diskutert og pasienten ble henvist til vår seksjon. Hun 
hadde da innslått 4. og 5. finger med pulpa liggende i vola og manglet 45 grader på full passiv ekstensjonav 
mcp-ledd 3,4 og 5. Ulnarisnerven var klinisk intakt. Røntgen viste fleksjonsstilling i mcp-ledd 4 og 5 og 
artrose i CMC1 bilateralt. Det ble diskutert flere mulige årsaker som cerebrovaskulær hendelse, clenched fist 
og kontrakt intrinsic muskulatur av ukjent årsak. I tillegg ble det funnet svikt i ekstensjonsapparatet for 3., 
4. og 5. stråle med ulnart lukserte sener. Vi utførte rekonstruksjon av sagitale bånd med McCoy’s prosedyre 
(lumbrical-loop-teknikk). Postoperativt gipsimmobilisering i 5 uker med ekstensjon i grunnleddene. Hånd-
terapi fra dag 1 postoperativt og i 16 uker.

Resultater: 16 uker postoperativt demonstrerer pasienten normal ekstensjon i mcp-ledd for 3. og 5. finger, 
mcp-leddet i 4. finger mangler fortsatt 15 grader på full strekk. Hun bruker hånden normalt og har gjenvunnet 
funksjonen hun hadde før symptomstart.

Konklusjon/relevans: Skade av dorsale-hood og sagitale bånd i zone 5 kan medføre ulnar luksasjon av 
ekstensorsenene. Krepitasjoner og pseudolåsninger kan misdiagnostiseres som triggerfinger. Referanser: 
Rekonstruksjon av sagitale bånd kan ha god effekt på sent diagnostiserte skader eller hvor ortosebehandling 
ikke har hatt ønskelig effekt.
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P-STAV TIL BESVÆR – ALVORLIG NERVESKADE I FORBINDELSE 
MED UTHENTING AV P-STAV

Frode Thu, Lars Eldar Myrseth, Magne Røkkum, Rasmus Thorkildsen

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling, Seksjon for overekstremitetS- og mikrokirurgi

Innledning: Det siste året har vi fått henvist to unge kvinner, som har blitt påført 
alvorlig iatrogen skade av nervus ulnaris. Nerveskaden har oppstått i forbindelse med 
uthenting av P-stav, som var implantert subcutant medialt på overarm. Dette er en  
potensielt svært invalidiserende skade, og vi vil derfor opplyse om denne komplikasjonen.  
I litteraturen finner man kun sporadiske rapporter om nervepåvirkning i forbindelse  
med P-stav.1 I forbindelse med presentasjonen ønsker vi å forhøre oss med våre hånd- 
kirurgiske kolleger, om det finnes liknende kasuistikker i Norge.

Materialer og metoder: Vi fremlegger to kasuistikker. Begge pasientene hadde initialt stort ulnarisutfall, 
både motorisk og sensorisk. Den første pasienten ble operert med eksplorasjon og nevrolyse, hvor nerven ble 
funnet innbakt i massivt arrvev. Den andre pasienten hadde nevrom i kontinuitet, hvor ca. 90 % av nerven av 
skadet. Her foretok man reseksjon og grafting, kombinert med distal revers-ende-til-side nervetransposisjon 
med AIN til den dype motoriske ulnarisgren.

Resultater: Den første pasienten fikk gradvis tilbake ulnarisfunksjon, med nær restitutio ad integrum etter 
10 måneder. Pasient nummer to har kun kommet ca. 5 måneder i forløpet, og sluttresultat er fortsatt usikkert.

Konklusjon/relevans: Antall kvinner som får P-stav implantert medialt på overarm hvert år er usikkert, 
noe som gjør det vanskelig å anslå risikoen for at denne type skade oppstår. Det er dog viktig å opplyse om 
risikoen for alvorlig nerveskade, i håp om at dette kan forebygges.

Vi mener at indikasjonen for å implantere P-stav medialt på overarm, i nærheten av blant annet nervus 
ulnaris, medianus, musculocutaneus og arteria brachialis, bør diskuteres og praksis bør eventuelt endres.

Referanser:  
1.  Ramdhan R C, Simonds E, Wilson C, et al. (January 31, 2018) Complications of Subcutaneous Contraception:  

A Review. Cureus 10(1): e2132. DOI 10.7759/cureus.2132
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IATROGEN NERVESKADE PÅ N. MUSCULOCUTANEUS VED  
PROKSIMAL BICEPSSENETENODESE

Johanne Korslund, Rasmus Thorkildsen, Lars Eldar Myrseth

Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Innledning: N. musculocutaneus innerverer m.brachialis og m.biceps. Den utgår fra 
plexus brachialis, fortsetter gjennom m.coracobrachialis, over m.brachialis og under 
m.biceps. Den passerer så lateralt for distale bicepssene og fortsetter i underarmen som 
n.cutaneus lateralis. Isolert skade av nerven er sjelden. Oftest skades den ved spisst 
traume i aksillen, eller ved skulderkirurgi. En analyse av 1524 bicepstenodeser/tenoto-
mier (2017) oppga postoperativ musculocutanuesaffeksjon hos 6 pasienter. Alle kom 
seg spontant.

Vi presenterer en kasuistikk:

Materialer og metoder: En 52 år gammel mann, tungt fysisk arbeid. Tidligere frisk. Operert to ganger 
tidligere artroskopisk i høyre skulder. Operert i januar 2016 med artroskopisk sutur av supraspinatus og sub-
pectoral bicepstenodese høyre skulder. Henvist til Rikshospitalet november 2016 grunnet svekket albuekraft 
og supinasjonskraft, samt smerter og parestesier i underarmen. Symptomene tilkom umiddelbart etter operas-
jonen, og vedvarte uten tegn til bedring. Klinisk fant man atrofi av biceps og brachialis, markant redusert flek-
sjons- og supinasjonskraft, vurdert til grad 4 (kun brachioradialis og supinator). Ingen kontraksjon av biceps 
eller brachialis. Sensibilitetsutfall radialt på underarmen. Mistenkte skade på n. musculocutaneus. Nevrofysi-
ologisk undersøkelse av biceps viste patologisk spontan aktivitet og kroniske nevrogene forandringer.

Resultater: Operert i desember 2016 med eksplorasjon av n.musculocutaneus. Langsgående medial  
incisjon som inkluderte det 3 cm langt arret etter tenodesen. Vanskelig å identifisere nerven proksimalt, 
oppsøkte den derfor distalt og fulgte den opp mot arret etter tenodesen. Nerven forsvant inn i suturankeret 
og var ikke å gjenfinne proksimalt. Den ble oppfattet som totalt avkuttet og festet i humerus via sutur- 
ankeret. Proksimale biceps var ikke festet i suturankeret. Grunnet betydelig defekt som ville kreve langt 
graft med usikkert potensiale for reinnervasjon, valgte vi å gjøre en nervetransposisjon av fasikler fra ulnaris 
og medianus (modifisert Oberlins prosedyre). Kontroll ca. 1 år etter skaden viste palpabel kontraksjon av 
m.biceps. Nevrofysiologisk undersøkelse viste aktivering av m.biceps og m.brachialis ved samtidig aktivering 
av medianusinnerverte muskler i hånden.

Konklusjon/relevans: Skade på n. musculocutaneus er sjelden. Det kan være variasjoner i anatomien, og 
nerven passerer nær m.biceps, i hele muskelens lengde. Derfor er nerven utsatt for skader ved operasjoner i 
området, også ved miniinvasiv kirurgi. Modifisert Oberlins prosedyre kan styrke fleksjons- og supinasjons- 
kraften i albuen i tilfeller der direkte rekonstruksjon av nerven ikke er mulig.
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OPPRETTELSE AV LOKALT MEDISINSK KVALITETSREGISTER OG  
FORSKNINGSREGISTER FOR DYSMELI I OVEREKSTREMITETEN

Ida Neergård Sletten, Magne Røkkum, Mona Winge

Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: Dysmeli er en samlebetegnelse for medfødte misdannelser i ekstremite-
tene, og omfatter alt fra enkle tilstander som ikke krever behandling til komplekse 
tilstander som krever multidisiplinær utredning, behandling og livslang oppfølging. I 
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, utredes og behandles de fleste barn med dysmeli i 
overekstremitetene i Helse Sør-Øst, samt mange pasienter fra de andre helseregionene. 
Det anslås å være omtrent 130 barn som fødes hvert år med dysmeli i overekstremite-
tene i Norge.1 Vi har i 2018 opprettet et kombinert kvalitets- og forskningsregister for 
pasienter med dysmeli i overekstremitetene i vår avdeling. Registeret vil fungere både 
som et kvalitetsregister for oversikt over antall pasienter og deres behandlingsforløp, 
og som et forskningsregister der innsamlete data vil kunne brukes i etiologiske,  
epidemiologiske og kliniske studier.

Materialer og metoder: Alle nyhenviste pasienter med dysmeli har siden 01.05.18 etter skriftlig samtykke 
blitt inkludert i forskningsregisteret, med omfattende bakgrunnsdata vedrørende svangerskaps- og familie- 
anamnese, i tillegg til informasjon om diagnose, utredning og behandlingsplan. Pasienter med tilstander 
som tilhører en gruppe diagnoser vi har definert som avansert dysmeli, vil følges prospektivt med pasient-
rapporterte utfallsmål, samt målinger av styrke og leddbevegelighet ved faste oppfølgingstidspunkt. I 2019 
vil vi starte arbeidet med å registrere alle pasienter som tidligere har blitt vurdert og eventuelt behandlet i 
vår avdeling i kvalitetsregisteret, med informasjon om diagnose og gjennomgått behandling.

Konklusjon/relevans: Dette prospektive spesialklinikk-baserte forskningsregisteret er så vidt vi kjenner til 
et av de første i sitt slag. Vi forventer å kunne supplere dagens dysmelikunnskap med nyttig informasjon om 
de ulike tilstandenes etiologi, da de medisinske fødselsregistrene som er opprettet i en del land ikke fanger 
opp mer enn ca. halvparten av dysmelitilfellene.1

Referanser:  
1.  Ekblom AG, Laurell T, Arner M. Epidemiology of congenital upper limb anomalies in 562 children born in 1997 to 2007: A total popu-

lation study from Stockholm, Sweden. J Hand Surg (Am) 2010; 35A: 1742-54.
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REPLANTASJON – LITTERATURGJENNOMGANG

Mona Winge, Magne Røkkum

Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Innledning: Vi har utført en systematisk litteraturgjennomgang om replantasjon.

Materialer og metoder: PubMed ble brukt som søkemotor. Multiple søkeord ble brukt. 313 artikler ble 
gjennomgått.

Resultater: Insidens for replantasjon i Norge er 0.35 per 100.000 person-år for barn (0-18 år) og 1.4-1.7 
per 100.000 person-år for voksne, hvilket kan sammenliknes med Sør Sverige hos barn (0-14 år) på 0.9 per 
100.000 person-år. Insidens for voksne og barn i Sverige er 1.9 per 100.000 person-år og Finland 1.9-3.4 per 
100.000 person-år. Det er allment akseptert at et amputat skal pakkes i våte saltvannskompresser, alternativt 
det reneste håndkle tilgjengelig, og legges i en lukket pose. Det foreligger ingen forskjell i overlevelse av 
replanterte fingre ved oppbevaring i romtemperatur og lav temperatur (2-6°C). Det er bred enighet interna- 
sjonalt vedrørende 6-timers grensen for replantasjon for ekstremiteter med muskulatur. Tourniquet anbefales 
ikke brukt etter skaden eller under transporten av pasientene.

Konklusjon/relevans: Litteraturgjennomgangen har vært svært nyttig for vår seksjon og gitt oss  
muligheten til faglig forbedring.
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REPLANTASJONER OG RESIRKULERINGER VED OSLO  
UNIVERSITETSSYKEHUS, RIKSHOSPITALET 2010-2017

Johanne Korslund, Ole Reigstad, Maria Vatne, Magne Røkkum

Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Siden den første replantasjonen i Norge i 1983 økte antallet operasjoner 
frem til tusenårsskiftet, hvor antallet stort sett har ligget stabilt mellom 50-70 per år. 
Rikshospitalet har hatt landsfunksjon for replantasjon og resirkulering av avkappede 
legemsdeler i Norge siden 1994. Det foreligger få epidemiologiske studier over replan-
tasjoner. Vi har gjennomgått alle skader med sirkulasjonsløse legemsdeler som ble 
resirkulert eller replantert i Norge mellom 2010 og 2017. Vi ekskluderte pasienter der 
man ikke gjorde forsøk på å gjenopprette sirkulasjon.

Materialer og metoder: I perioden 01.01.2010-31.12.2017 ble 380 pasienter operert med replantasjon/
resirkulering. Frakturer stabiliseres (k-pinner, cerclage eller plater/skruer), sener og nerver sutureres og 
blodsirkulasjonen gjenopprettes med mikrokirurgisk teknikk. Postoperativt observeres pasient og replantat i 
10 dager for umiddelbart å kunne intervenere ved sirkulasjonssvikt. Videre følges pasientene med håndterapi 
og eventuelt korrigerende kirurgi.

Resultater: 380 pasienter, alder 2-92 år, median 48 år. 45 kvinner og 32 barn <18 år. 34 hadde større 
proksimale amputasjoner (13 håndrot/håndledd, 21 underarm) 3 tær/fot og 1 penis. De resterende 342 fikk 
replantert/resirkulert til sammen 512 fingre hvorav 135 tomler. Dominant side var skadet i 42 % av tilfellene.

Overlevelse: 32/34 (94 %) av de store replantasjonene overlevde. 338/512 fingre overlevde (66 %), hvorav 
88/135 (65 %) tomler.

28 % (146/512) av fingrene ble reoperert og resirkulert innen de første 10 dager, dette reddet 40 % (58/146).

I løpet av oppfølgingsperioden hadde totalt 56 % av fingrene behov for ytterligere kirurgi etter primærop-
erasjonen (inkludert reoperasjon for sirkulasjon, pseudartrose, arrkorreksjoner, tenolyse, nervekorreksjon og 
sårrevisjon/dekningsprosedyrer).

3 fingre ble reamputert grunnet smerter, stivhet og dårlig funksjon. De resterende pasienter angrer ikke på at 
de valgte replantasjon/resirkulasjon over primær amputasjon.

Pasientene kom fra de ulike helseregionene nokså proporsjonalt med folketallet, dog med lett overvekt fra 
Sør-Østlandet. 61 % av pasientene var fra Helse Sør-Øst, 15 % fra Vest, 13 % fra Midt og 11 % fra Nord.

Konklusjon/relevans: Replantasjon og resirkulasjon er krevende for pasienten. De gjennomgår et langt 
sykehusopphold og omfattende terapi, og omtrent halvparten må regne med ytterligere kirurgi på sikt.

Kirurgien er avansert, teknisk vanskelig og tidkrevende og oppfølgingen omfattende. Gode resultater med 
tilfredsstillende funksjon oppnås. Ved å lokalisere behandlingen til et sted, drive målrettet opplæring av 
kirurger lokalt og internasjonalt oppnås resultater likt andre replantasjonssentre i verden.



140 Høstmøteboken  •  2018

101
Abstrakt

140 Høstmøteboken  •  2018

Hånd
Abstrakt

320

ENDRING I KULDESENSITIVITET FRA 3 TIL 7 ÅR ETTER HÅNDSKADE

Tone Vaksvik1, Magne Røkkum2, Inger Holm3

1. Seksjon for ortopedisk rehabilitering, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 2. Seksjon for Hånd- og mikrokirurgi, Ortopedisk 
klinikk, Oslo universitetssykehus. 3. Forsknings og utviklingsavdelingen, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: Kuldehypersensitivitet kan oppstå etter en hvilken som helst håndskade, 
men er særlig vanlig dersom nerver eller flere strukturer er skadet. Tilstanden kjenne-
tegnes ved at en mild kuldepåvirkning utløser nummenhet, stivhet, svakhet, verking, 
smerter og en intens kuldefølelse i skadet hånd.1,2 Vi vet lite om forløpet av kulde-
sensitivitet etter det første postoperative året. En svensk studie (n=64) viste redusert 
kuldesensitivitet fra 1 til 8 år etter håndskade.1 En Norsk studie av pasienter ved Oslo 
universitetssykehus (n=85), viste redusert kuldesensitivitet både 1 til 2 og 2 til 3 år  
etter håndskade.2 Vi har nå gjort en 7-års oppfølging av den sistnevnte gruppen der 
målet var å undersøke endringer i kuldesensitivitet 3-7 år etter skade.

Materialer og metoder: Pasienter med komplekse eller alvorlige håndskader som involverte nervelesjon 
ble rekruttert etter kirurgi fra september 2009 til januar 2011. De som var kuldehypersensitive ett år etter 
skade og svarte på spørreskjema 3 og 7 år etter skade ble inkludert i studien. Grad av kuldesensitivitet ble 
målt med McCabe skala for kuldesensitivitet og 5-gradert adjektivskala (fra ingen til ekstrem kuldehyper-
sensitiv). Syv år etter skade ble pasientene spurt om de hadde opplevd bedring i løpet av de siste to årene. 
Dataene ble undersøkt med ikke-parametriske analyser og beskrivende statistikk.

Resultater: Av 71 respondenter hadde 30 replanterte/revaskulariserte fingre, 9 nerveskade i håndledds- 
nivå og 32 hadde andre skader. McCabe skala for kuldesensitivitet viste ingen endring fra 3 til 7 år etter 
skade. Færre rapporterte å være svært eller ekstremt kuldehypersensitive 7 år sammenlignet med 3 år etter  
skade. Syv år etter skade hadde 21 (30 %) opplevd bedring i løpet av de siste to årene, 42 (59 %) ingen 
bedring og 8 (11 %) var usikre.

Konklusjon/relevans: Resultatene fra McCabe skala for kuldesensitivitet viser at pasienter som utvikler 
kuldehypersensitivitet etter komplekse eller alvorlige håndskader ikke kan forvente redusert kuldesensitivitet 
3 til 7 år etter år etter skade. Samtidig tyder andre utfallsmål på at en del kan oppleve bedring så sent som 
5-7 år etter skade.

Referanser:
1.  Carlsson IK, Dahlin LB. Self-reported cold sensitivity in patients with traumatic hand injuries or hand-arm vibration syndrome 

- an eight year follow up. BMC Musculoskelet Disord. 2014;15:83.
2.  Vaksvik T, Rokkum M, Haugstvedt JR, Holm I. Small-to-moderate decreases in cold hypersensitivity up to 3 years after severe hand 

injuries: A prospective cohort study. J Plast Surg Hand Surg. 2016;50(2):74-9.
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YOTSUMOTO-DONA SUTUR GIR BEDRE KLINISKE RESULTATER ETTER 
3 MÅNEDER ENN KESSLER SUTUR VED SONE 2 BØYESENESKADER

Istvan Zoltan Rigo1, Magne Røkkum2

1. Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: Yotsumoto-Dona (YD) sutur er en moderne to-streng teknikk for reparasjon 
av bøyesneskader, som viste seg å ha høyere styrke enn Kessler (K) sutur. I en retros-
pektiv studie ble suturteknikken funnet å være en signifikant prediktor for resultatene i 
sone 1-3. Meningen med vår aktuelle retrospektiv studie var å sammenlikne de kliniske 
resultatene av YD og K sutur i sone 2 ved 3 måneder.

Materialer og metoder: Vi inkluderte pasienter operert ved Rikshospitalet mellom 2006 og 2010 med 
enten K eller YD primær sutur av den dype fleksorsenen i sone 2, mobilisert med enten Kleinert eller tidlig 
aktivt regime, og med systematisk 3 måneders funksjonsmålinger av håndterapeut. Eksklusjonskriterier var 
alder yngre enn 18 eller eldre enn 75 år, skader fra grove motoriske verktøy, samtidig ledd eller skjelettskade, 
immobilisering og tommelskade.

Resultater: I Kessler-Kleinert (KK) gruppen ble 37 pasienter (44 fingre) inkludert, i Yotsumoto-Dona-Klein-
ert (YDK) gruppen 18 pasienter (21 fingre), og i Yotsumoto-Dona-aktiv (YDA) gruppen 16 pasienter (24 fingre). 
Det var ingen vesentlig forskjell mellom de tre gruppene i baseline egenskaper.

Median (interquartal range, IQR) for samlet aktivt PIP og DIP bevegelsesutslag var 93 (49), 125 (59) og 139 
(67) i henholdsvis KK, YDK og YDA gruppene. Både YDK og YDA gruppene hadde signifikant høyere ROM enn 
KK gruppen, mens forskjellen mellom YDK og YDA var insignifikant. Andel ”excellent” eller ”good” funksjon 
etter Strickland-Glogovac var 9/44, 11/21 og 14/24 – signifikant høyere i YDK og YDA gruppene. Median 
(IQR) samlet aktiv PIP og DIP strekkdeficit var 27 (37), 18 (24) og 14 (24) – ingen signifikant forskjell. Det var 
registrert 3 rupturer i KK gruppen, ingen i de to andre gruppene. I KK gruppen ble 6 reoperert (3 resutur,  
2 tenolyse og 1 arrkorreksjon), 1 pulley spalting i YDA og ingen i YDK gruppen.

Konklusjon/relevans: Ved å bytte fra K til YD sutur oppnådde vi signifikant funksjonell bedring, selv om 
Kleinert regime var anvendt. Ved å bytte fra Kleinert til aktiv mobilisering fikk vi videre forbedring, som var 
insignifikant. Antall rupturer og reoperasjoner var høyere ved K sutur. Forskjellene skyldes sannsynlig den 
høyere styrken av YD suturen, og multi-streng teknikkene skulle antakelig føre til liknende utfall.

Bruk av moderne, sterkere bøyesenesutur teknikk enn Kessler sutur forbedrer de kliniske resultatene, uansett 
om man bruker den klassiske Kleinert dynamiske skinnen eller mer aggressiv etterbehandling.
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UTFALL ETTER EPL RUPTUR VED SYKEHUSET LEVANGER

Tove Lind Landström, Ragnhild Strand

Sykehuset Levanger, Helse Nord Trønderlag

Innledning: Seneruptur er en kjent komplikasjon ved behandling av distal radius- 
frakturer. Ruptur av Extensor pollicis longus (EPL) er beskrevet ved både operativ og 
konservativ behandling.1 EPL-skade kan også oppstå ved åpne håndskader over dorso-
radiale del av håndledd. Spontane EPL-rupturer kan oppstå på grunn av inflammatorisk 
lidelse, steroidinjeksjoner eller langvarig repetitiv aktivitet.2 Det praktiseres ulik post- 
operativ behandling; gips eller dynamisk skinne, eller en kombinasjon av disse. 
Lengden på behandlingen varierer.

Behandling av EP-ruptuer med transposisjon av Extensor indicis proprius (EIP) er en anbefalt operativ behand-
lingsmetode, både ved åpne og lukkede rupturer.

Formålet med studien er å se på resultatene og pasienttilfredsthet etter EPL ruptur behandlet med sene-
transposisjon på Sykehuset Levanger.

Materialer og metoder: Ni pasienter med EPL ruptur behandlet på Sykehuset Levanger i tidsperioden 
2012-2018 har retrospektivt blitt undersøkt. Active range of motion (AROM), gripekraft, Disabilities of the 
Arm, Shoulder and Hand(DASH) score ble registrert. AROM ble undersøkt av to leger og vi har deretter utført 
korrelasjonsstatistikk. Kliniske faktorer ble registrert fra EPJ. Vi valgte å bruke SEEM score (Specific EIP-EPL 
evaluation method).2

Resultater: Jevnt over var det gode resultater. Det var svært god korrelasjon mellom SEEM score registrert 
av to undersøkere (p 0,00). Korrelasjonstest mellom DASH og SEEM score var ikke statistisk signifikant.

Konklusjon/relevans: Studien inneholder begrenset antall pasienter, og det påvirker de statiske analysene.  
I gjennomsnitt hadde pasientene over middels høy SEEM score og en lav DASH score som betyr at pasienten 
har god funksjon både subjektivt og objektivt.

Vi fant ingen signifikant korrelasjon mellom etterbehandling og utfall. Effekten av dynamisk skinnebehand-
ling kunne man sett nærmere på i større materiale.

Vi har sett at SEEM score ikke virker å være avhengig av undersøkeren og kan vurderes å brukes i oppfølg-
ing av denne pasient gruppen. Pasientene var jevnt over godt fornøyde. Den største forskjellen mellom frisk 
og skadet side etter senetransposisjon er AROM, særlig i IP-leddet. Man kan tenke seg at dette er relatert til 
strammingen av sena peroperativt.

Referanser: 
1.  White, B.D., et al., Incidence and clinical outcomes of tendon rupture following distal radius fracture.  

J Hand Surg Am, 2012. 37(10): p. 2035-40.
2.  Bjorkman, A. and P. Jorgsholm, Rupture of the extensor pollicis longus tendon: a study of aetiological factors. Scand J Plast Reconstr 

Surg Hand Surg, 2004. 38(1): p. 32-5.
3.  Lemmen, M.H., et al., Evaluation of restoration of extensor pollicis function by transfer of the extensor indicis. J Hand Surg Br, 1999. 

24(1): p. 46-9.
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INNFØRING AV PERKUTAN FASCIOTOMI FOR BEHANDLING  
AV DUPUYTRENS KONTRAKTUR

Kim Ingulv Kristoffer Rossebø Eggen, Marit Agersborg Bjørnå, Arne Skoglund, Håvard Furunes, 
Steinar Sulheim

Sykehuset Innlandet Gjøvik

Innledning: Det finnes flere metoder innen kirurgi for behandling av Dupuytrens 
kontraktur, hvor åpen kirurgi med partiell fasciektomi er gullstandaren, og den mest 
brukte.1 I 2015 innførte Sykehuset innlandet Gjøvik perkutan fasciotomi som et  
alternativ til åpen behandling av Dupuytrens kontraktur.

Materialer og metoder: Vi har gjennomført en retrospektiv studie av 87 pasienter operert med perkutan 
fasciotomi i tidsrommet 01.01.2015 til 01.08.18. Prosedyren ble utført på operasjonspoliklinikken med lokal- 
bedøvelse og kanyle. Seks operatører har operert samtlige i materialet. Pasienten ble instruert i tøyeøvelser 
og de fikk tilpasset en skinne som de skulle bruke om natten i 3 månederpostoperativt. Aldersspenn var fra 
45-87 år. Oppfølgingstid 3 måneder - 3 år. Vi har kartlagt pasientrapportert tilfredshet (skala 1-5), sykmelding 
(ja/nei), recidiv (ja/nei) og komplikasjoner.

Resultater: 78 av 87 pasienter (90 %) var tilgjengelig for telefonintervju. 52 pasienter (67 %) var fornøyd 
eller svært fornøyd, 18 pasienter (23 %) var verken fornøyd eller misfornøyd og åtte pasienter (11 %) var 
misfornøyd eller svært misfornøyd. 61 pasienter (78 %) svarte at de ved behov ville gjøre samme operasjon 
på nytt. 33 pasienter (42 %) oppga at de var i arbeid, hvorav seks pasienter (18 %) hadde behov for midlertidig 
sykmelding eller egenmelding. 33 pasienter (42 %) rapporterte recidiv. Ingen pasientrapporterte seneskader 
eller permanente nerveskader. To personer (3 %) fikk infeksjon, hvorav en ble behandlet med antibiotika og 
en med antibiotika og kirurgisk drenasje.

Konklusjon/relevans: Pasientene var stort sett fornøyd eller svært fornøyd med inngrepet og de fleste 
kunne tenke seg å få utført ny perkutan fasciotomi ved behov. Få pasienter hadde behov for sykmelding eller 
egenmelding etter operasjon. Det er høy forekomst av recidiv. Metoden fremstår som trygg å bruke.

Referanse:  
1. The Treatment of Dupuytren Disease (2011) Desai, Shaunak S. et al. Journal of Hand Surgery, Volume 36, Issue 5, 936-942
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SAMMENLIKNING MELLOM XIAPEX OG NÅLEFASCIOTOMI  
FOR DUPUYTRENS KONTRAKTUR. HELT FORELØPIGE  
TREÅRSRESULTATER

Hallgeir Bratberg, Carina Paulsen Rosales, Magne Røkkum, John Håkon Williksen

Oslo universitetssykehus

Innledning: Vi har randomisert 50 pasienter med symptomgivende Dupuytrens kon-
traktur til behandling med enten Xiapex eller nålefasciotomi. Vi har tidligere lagt fram 
de akutte behandlingsresultatene for de 27 første pasientene i studien (Ortopedisk 
høstmøte 2015) og ettårsresultatene for samme gruppe (Ortopedisk høstmøte 2016).  
Vi legger nå fram treårsresultatene for samme gruppe.

Materialer og metoder: Til sammen 50 pasienter henvist Oslo universitetssykehus for behandling av Du-
puytrens kontraktur er inkludert i studien. Inklusjonskriterier var symptomgivende kontraktur over 30 grader. 
Eksklusjonskriterier var kontraindikasjoner mot Xiapex og annen patologi i hender. Pasientene ble prospektivt 
randomisert til enten injeksjon med Xiapex eller til nålefasciotomi.

Vi presenter her treårsresultatene for de 27 første pasientene.

Resultater: Behandling med xiapex: Opprinnelig var 13 av de 27 pasientene randomisert til behandling 
med xiapex. Etter tre år er to av disse reoperert og tre pasienter er avslutta av annen årsak. Vi har hatt 8 
pasienter med til sammen 11 behandlede fingre til kontroll. Disse hadde i gjennomsnitt MCP-kontraktur på 
7 grader, PIP-kontraktur på 13 grader og total kontraktur på 20 grader. (Totalkontraktur preoperativt var 58 
grader, postoperativt 6 grader). Q-DASH 0,3.

Behandling med nålefasciotomi: Opprinnelig var denne gruppa på 14 pasienter. Ved treårskontroll er to 
pasienter reoperert, èn pasient har trukket seg fra studien og èn pasient har aldri svart på henvendelser fra 
oss. Således har vi kontrollert ti pasienter med til sammen 13 behandlede fingre. Disse hadde i gjennomsnitt 
MCP-kontraktur på 5 grader, PIP-kontraktur på 7 grader og total kontraktur på 12 grader. (Totalkontraktur 
preoperativt var 60 grader, postoperativt 12 grader). Q-DASH 3.

Konklusjon/relevans: Tre år etter behandling kan det se ut som at det ikke er noen sikker forskjell mellom- 
gruppa behandla med nålefasciotomi og gruppa behandla med xiapex for Dupuytrens kontraktur. Resultatene 
er foreløpige og må tolkes med forsiktighet siden vi kun har sett på en del av de inkluderte pasientene.
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RESULTATER ETTER SUBSCAPULARISSENEFORLENGELSE,  
MED ELLER UTEN SENETRANSPOSISJON, HOS BARN MED  
FØDSELSRELATERT PLEXUSSKADE

Helle Sundnes Reiten1, Frode Thu2, Rasmus Thorkildsen2, Lars Eldar Myrseth2

1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål/Rikshospitalet. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus 
avdeling Rikshospitalet

Innledning: En av de vanligste senfølgene etter fødselsrelatert plexusskade er nedsatt 
utadrotasjon av skulderen som resulterer i nedsatt funksjon og potensiell dysplasi av 
skulderleddet. Aktuelle kirurgiske prosedyrer for å bedre den aktive utadotasjonen er 
forlengelse av subscapularissenen med eller uten samtidige senetransposisjoner  
(Latissimus dorsi og Teres Major). Subscapularisseneforlengelse utføres dersom pasient-
en har stramhet fortil, som hindrer passiv utadrotasjon. Senetransposisjonene blir utført 
dersom pasienten i tillegg mangler muskelkraft i utadrotatorene. Som kvalitetssikring 
har vi gjennomgått vårt kvalitetsregister for de siste 7 år, og ønsker å presentere  
resultatene hos 27 barn.

Materialer og metoder: Retrospektiv gjennomgang av pasienter operert med kun subscapularissen-
eforlengelse (gruppe 1), eller kombinert med senetransposisjoner (gruppe 2) ved Oslo universitetssykehus 
Rikshospitalet i perioden januar 2011 - desember 2017.

For å kvalitetssikre behandlingen av pasientene utføres følgende pre- og postoperative (12 måneder) tester: 
Aktive og passive leddmål, Active Movement Scale (AMS), Modifisert Mallet score, Assisting Hand Assess-
ment (AHA), Brachial Plexus Outcome Measure (BPOM), Children’s Hand-use Experience Questionnaire 
(CHEQ), grepskraft og sensibilitet, samt Brief Pain Inventory (BPI). Dataene registreres manuelt i lokalt 
kvalitetsregister.

Resultater for bevegelsesutslag >12 måneder postoperativt presenteres på 27 barn.

Resultater: 48 barn har blitt operert med subscapularisseneforlengelse i aktuelle periode. Av disse fikk 
19 barn (40 %) samtidig utført senetransposisjoner. Median (Q1-Q3) alder ved operasjonstidspunktet var 5 år 
(1-9) for gruppe 1 og 5,8 år (3-11) for gruppe 2.

Av 48 barn var 32 barn i en alder hvor aktiv bevegelighet kan testes spesifikt. Fem av disse har enda ikke 
gjennomgått postoperativ testing. Resultatene er derfor utregnet med bakgrunn i målinger fra 27 barn; 14 i 
gruppe 1 og 13 i gruppe 2. I gruppe 1 hadde barna en gjennomsnittlig postoperativ bedring på 39° aktivt og 
24° passivt. Barna i gruppe 2 hadde en gjennomsnittlig bedring på 60° aktivt og 31° passivt.

Konklusjon/relevans: Sammenlignet med preoperative målinger ses en gjennomsnittlig bedring i både 
aktiv og passiv utadrotasjon av skulderen >12 måneder postoperativt for begge grupper. Dette indikerer god 
effekt av subscapularisseneforlengelse både med og uten senetransposisjoner. Datamaterialet er for lite til at 
man kan trekke klare konklusjoner, men det arbeides kontinuerlig med innsamling av data for på sikt å kunne 
gjennomføre større kvalitetsforbedrende prosjekt på området.
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KLINISKE OG NEVROFYSIOLOGISKE RESULTATER TO ÅR ETTER 
NERVETRANSPOSISJON FOR PROKSIMALE ULNARIS NERVESKADER

Rasmus Thorkildsen1, Frode Thu1, Lars Eldar Myrseth1, Ellen Jørum2, Inge Petter Kleggetveit2, Lise 
Maurstad3, Bjørg Bolstad3, Magne Røkkum4

1. Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. 2. Nevrologisk avdeling, Klinisk 
nevrofysiologi, Oslo universitetssykehus. 3. Seksjon for rehabilitering Ortopedi/Plastikkirurgi, Oslo universitetssykehus. 4. Seksjon for 
overekstremitets- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Innledning: Metoden er presentert tidligere, vi presenterer her resultatene ved to år for 
de første 8 pasientene

Materialer og metoder: Pasientene følges prospektivt. Av de 8 pasientene var 6 menn, median (og range) 
alder ved nervetansposisjon var 39,0 (55,9). Alle var høyrehendt, 5 hadde venstresidige skader. Skademeka-
nisme fordelte seg på 3 skarpe skader, 1 uryddig skade i albuenivå, 2 skader i plexusnivå, 1 avulsjonsskade 
(degloverende) på overarmsnivå og 1 iatrogen skade under ekstirpasjon av et Schwannom i aksillen. 4 av de 8 
fikk utført nervesutur/rekonstruksjon i albuenivå (nervegraft i ett tilfelle). Nervetransposisjonen ble utført 220 
(534) dager etter den primære kirurgien (eller skaden). Transposisjonene ble utført ende til side hos 6 og ende 
til ende hos 2. 4 tilleggsprosedyrer ble gjennomført; 3 tenodeser og 1 triceps til axillaris nervetransposisjon. 
Pasientene ble undersøkt pre- og postoperativt med testing av gripestyrke, styrke i nøkkel- trepunkts- og 
pinsettgrep samt skåring av håndfunksjon med Rosen skår. QDASH ble benyttet som PROM. Nevrofysiologi er 
utført etter en egen protokoll både preoperativt og ved kontroller.

Resultater: Median observasjonstid 2,1 (0,3) år. QDASH preoperativt var 36,4 (36,3), QDASH ved siste 
kontroll var 8 (56,7). Motoriske Rosen skår var 0,24 (0,05) preoperativt og 0,31 (0,11), 0,39 (0,39) og  
0,60 (0,32) ved hhv 6,12 og 24 måneder. Vi fant ingen signifikant forbedring i QDASH, men Rosen motor  
skår var signifikant forbedret både ved 1 og 2 år sammenlignet med baseline (p<0,05, Wilcoxon signed  
rank test). Alle pasienter viste forbedring ved klinisk undersøkelse (inkludert klostilling og Froments tegn) 
samt ved avsluttende nevrofysiologisk kartlegging.

Konklusjon/relevans: Vi kunne bare påvise sikker effekt av nervetransposisjonen ved nevrofysiologi i 3 
tilfeller. To av disse var direkte ende til ende transposisjoner og den tredje hadde sannsynligvis en Martin 
Gruber anastomose. De beste resultatene har vi foreløpig sett hos pasientene med ende til side transposisjon, 
men det kan også skyldes den proksimale nervekirurgien. En “baby-sitter” mekanisme har blitt foreslått, men 
vi kunne ikke bekrefte dette ved vår studie.
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ARTROSKOPISK BROSTRØMPLASTIKK: ERFARINGER VED  
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Martin Nsubuga

Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog

Innledning: Ankelforstuing er den hyppigste idrettsskade som krever behandling. Inntil 
20 % av pasienter med slike skader ender opp med et behov for kirurgisk behandling 
grunnet varig ustabilitet. Broström prosedyre med forskjellige modifikasjoner er vel 
etablert som gullstandard i behandling av ankelinstabilitetsplager.

I de siste årene har forskjellige artroskopiske metoder blitt utviklet med likeverdige resultater som med åpne 
teknikker. Siden mars 2017 har vi på Akershus universitetssykehus også introdusert en artroskopisk Broström-
teknikk for pasienter med ankelinstabilitet. Vi presenterer her teknikken som brukes hos oss sammen med 
våre erfaringer og tidlige resultater.

Materialer og metoder: 19 pasienter har blitt operert med artroskopisk Broströmplastikk så langt hoss 
oss. Pasientene har blitt oppfulgt med 3, 6, 12 ukerskontroll. 6 og 12 månederskontroll er også utført, men 
per telefon i noen tilfeller.

Resultater: Av 19 pasienter som er operert hos oss, er 16 ekstremt fornøyd og blitt helt stabile i ankelledd 
og kunnet begynne igjen med friluftsaktiviteter. Av de 3 som ikke er helt stabile, har 1 pasient hatt en ny 
ulykke i tidlig fase med påfølgende svikt av reparasjonen, 1 pasient hadde medial artrose preoperativt med 
aksefeil og ble aldri stabil, og 1 pasient ble helt stabil i ligamentum talofibulare anterior men har fremdeles 
insuffisiens av ligamentum calcaneofibulare.

Andre lidelser som ble behandlet samtidig inkluderer osteokondral lesjoner på både talus og tibia, løse 
legemer, osteofytter på leddkantene med impingementsplager, og plica syndrom i ankelleddet.

Konklusjon/relevans: Artroskopisk Broströmplastikk er en relativt ny metode her i Norge men vokser i 
popularitet. Den tillater behandling av flere lidelser i leddet samtidig i en seanse. Utifra våre erfaringer på 
Akershus universitetssykehus virker artroroskopisk Broströmplastikk å være en pålitelig metode hos oss.  
Det er likevel avgjørende med riktig seleksjon av pasienter preoperativt for denne metode.

Referanser:
1. Ferkel RD, Foot Ankle Int. 2007 Jan;28(1):24-31. 
2. Pereira H. et al; Arthroscopy Techniques, Vol 5, No 1 (February), 2016: pp e99-e107. 
3. Nery C et al; Am J Sports Med. 2011 Nov;39(11):2381-8. doi: 10.1177/0363546511416069. 
4. Lee J et al; Foot Ankle Spec. 2011 Oct;4(5):284-9. doi: 10.1177/1938640011416355. 
5. Lui TH; Arthrosc Tech. 2016 Jul 25;5(4):e775-e780. eCollection 2016 Aug. 
6. Drakos MC et al; Foot Ankle Int. 2014 Aug;35(8):809-815. Epub 2014 May 21. 
7. Cottom JM; J Foot Ankle Surg. 2013 Sep-Oct;52(5):568-74. doi: 10.1053/j.jfas.2013.02.022. Epub 2013 May 11. 
8. Guelfi M et al; Foot Ankle Surg. 2018 Feb;24(1):11-18. doi: 10.1016/j.fas.2016.05.315. Epub 2016 May 12. Review.
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RCT AV SUTURBUTTON SAMMENLIKNET MED EN KVADRIKORTIKAL 
SKRUE VED SYNDESMOSESKADE I ANKELEN.  
RESULTATER ETTER 5 ÅR

Benedikte Wendt Ræder1, Mette Renate Andersen1, Frede Frihagen2, Jan Erik Madsen2,  
Wender Figved1

1. Ortopedisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. 2. Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: Vi har fulgt pasienter i en randomisert studie i 5 år etter behandling av 
akutt syndesmoseskade i ankelen. Hypotesen er at suturbutton og kvadrikortikal skrue 
er likeverdige fiksasjonsalternativer ved behandling av syndesmoseskade i ankelen. 
Pasientene er randomisert til fiksasjon av syndesmoseligamentet i ankelen med enten 
suturbutton (SB) eller syndesmoseskrue (SS). Etter to år publiserte Andersen et al. at  
SB scoret høyere på AOFAS, OMA, EQ-5D, samt lavere på VAS ved gange og hvile.1  
SB-gruppen hadde også mindre avstand i syndesmosen sammenliknet SS-gruppen,  
undersøkt med CT. 15 pasienter i hver gruppe hadde gjennomgått en eller flere reope-
rasjoner. Formålet med denne artikkelen er å sammenlikne resultatene i de to gruppene 
5 år etter skade. De kliniske endepunktene er analysert, mens analyse av radiologiske 
data foreløpig ikke foreligger.

Materialer og metoder: 97 pasienter, mellom 18-70 år, med Weber C ankelfraktur ble randomisert i 
to grupper; SB (48 pasienter) og SS (49 pasienter). 42 pasienter i SB-gruppen og 39 pasienter i SS-gruppen 
møtte til 5 års oppfølging (83 %). Klinisk primærendepunkt er American Orthopaedic Foot & Ankle Society 
(AOFAS) Ankle-Hindfoot Scale. Sekundærendepunkter er Olerud-Molander Ankle score (OMA), visuell analog 
skala (VAS), EQ-5D Index Score og EQ-5D VAS. Plantar- og dorsalfleksjon er målt. Dataene er analysert med 
Mann-Whitney U Test for ikke-parametriske data.

Resultater: Etter 5 år er median AOFAS score høyere i SB-gruppen enn i SS-gruppen (100 [IQR 92 til 100] 
vs. 90 [IQR 85 til 100], p=0,006). Median OMA score er høyere i SB-gruppen enn i SS-gruppen (100 [IQR 95 til 
100] vs. 95 [IQR 75 til 100], p=0,006). For de øvrige kliniske endepunktene finner vi ikke statistisk signifi-
kante forskjeller mellom de to gruppene. Siden 2-årskontrollen har vi registrert én reoperasjon i SS-gruppen.

Konklusjon/relevans: Etter 5 år skårer pasienter med syndesmoseskade fiksert med SB høyere på AOFAS 
og OMA sammenliknet med pasienter behandlet med SS. SB skåret høyere enn SS på disse testene også etter 
6 måneder, 1 år og 2 år. Etter 2 år fant man i tillegg bedre resultater for SB for endepunktene EQ-5D index, 
VAS gange og VAS hvile. Disse forskjellene finner vi ikke etter 5 år.

Referanse:  
1.  Andersen MR, Frihagen F, Hellund JC, Madsen JE, Figved W. Randomized Trial Comparing Suture Button with Single Syndesmotic 

Screw for Syndesmosis Injury. J Bone Joint Surg Am. 2018 Jan 3;100(1):2-12.
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LISFRANC SKADER: PRIMÆR ARTRODESE VERSUS OVERBROENDE 
PLATE OSTEOSYNTESE. EN PROSPEKTIV RANDOMISERT STUDIE

Are Haukåen Stødle, Kjetil Hvaal, Helga Brøgger, Jan Erik Madsen, Elisabeth Ellingsen Husebye

Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: Lisfranc skader kan føre til alvorlige sekveler og riktig diagnostikk og 
behandling er avgjørende for best mulig resultat. Primær artrodese av de tre mediale 
tarsometatarsal (TMT) leddene har vist bedre resultater enn transartikulære skruer ved 
ligamentære Lisfranc skader.1 Midlertidig overbroende plate øker i popularitet.2 I denne 
prospektivt randomiserte studien sammenlignet vi primær artrodese i TMT-1 med 
midlertidig overbroende plate.

Materialer og metoder: Mellom 2011 og 2015 ble 48 pasienter inkludert i studien. 24 pasienter ble 
randomisert til primær artrodese og 24 til midlertidig overbroende plate over TMT-1. Alle pasientene hadde 
instabilitet i TMT 1,2 og 3. TMT 2 og 3 ble behandlet med primær artrodese. Primær endepunkt var AOFAS 
midfoot score. Sekundær endepunkt var VAS smerte, SF-36, pedobraografi og radiologiske parametre, reoper-
asjonsrate og komplikasjoner. Pasientene ble fulgt opp i 2 år.

Resultater: Totalt 46 pasienter var tilgjengelig for 2 års oppfølgning (22 i artrodese gruppen og 24 i plate 
gruppen). Gjennomsnittsalder var 34 (18-60) år. 22 var menn og 26 var kvinner. Kjønn og alder likt fordelt 
mellom gruppene. Etter 1 og 2 år var det ingen forskjell i AOFAS midfoot score mellom artrodese og plate 
gruppen (85 vs 79 ved 1 år og 89 vs 84 ved 2 år). De var heller ingen forskjell i VAS smerte, SF-36 ved 1 
og 2 år. Alle i plater gruppen fikk fjernet den overbroende platen over TMT-1 fire måneder postoperativt, i 
tillegg ble det fjernet osteosyntese materiell hos 7 pasienter i artrodesegruppen og 4 i plate gruppen. En 
pasient i plategruppen ble senere reoperert med artrodese i TMT-1 grunnet smertefull artrose. En pasient fikk 
overfladisk postoperativ infeksjon, 2 utviklet CRPS og en fikk ruptur av EHL senen grunnet løsning av skrue i 
plate, alle disse komplikasjonene var i plate gruppen.

Konklusjon/relevans: I denne studien har vi ikke funnet forskjell i AOFAS midfoot score, VAS smerte 
score, eller SF-36 etter 2 år hos pasienter med Lisfranc skade som behandles med primær artrodese av TMT-1 
eller midlertidig overbroende plate. Sett bort fra den planlagte fjerningen av platen i plategruppen var det 
ingen forskjell i behov for fjerning av osteosyntese materiell.

Referanser:
1.  Ly TV, Coetzee JC. Treatment of primarily ligamentous Lisfranc joint injuries: primary arthrodesis compared with open reduction and 

internal fixation. A prospective, randomized study. J Bone Joint Surg Am. 2006;88(3):514-20.
2.  Frank Alberta, Mauricio Barrero, Vilmaris Diaz-Doran,, Raymond Sullivan. Ligamentous Lisfranc Joint Injuries - A Biomechanical 

Comparison of Dorsal Plate and Transarticular Screw Fixation. Foot and Ankle International. 2005;26(6):12.
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FASCIOTOMI AV KRONISK COMPARTMENT-SYNDROM LEGG.  
RETROSPEKTIV STUDIE

Linn Adele Askvik Haugland1, Elisabeth Thornes1, Mads Sundet2

1. Martina Hansens Hospital, Bærum. 2. Diakonhjemmet sykehus

Innledning: I perioden januar 2015 - august 2017 ble det på Martina Hansens Hospital, 
utført 38 fasciotomier på grunn av kronisk compartment-syndrom i leggen. Vi ønsket å 
vurdere resultatene av dette inngrepet som del av vårt interne kvalitetsarbeid.

Materialer og metoder: Halvstrukturert telefonintervju, 3-36 måneder etter siste operasjon. Spørsmålene 
fokuserte på funksjon og smerter før og etter operasjonen, og opplevd bedring/ nytte av operasjonen gjen-
nom et 7 delt svar alternativ fra  “jeg er helt bra” til “jeg er verre enn noen gang”. Vi spurte om komp-
likasjoner, om tiden etter operasjonen, om retur til idrett og om andre erfaringer de hadde gjort seg etter 
operasjonen, samt øvrige sykdommer.

Resultater: 38 leggoperasjoner ble utført på 28 pasienter. Det var 16 kvinner og 12 menn. Gjennomsnitts-
alder 27,4 (SD 7,1) år. 26 (93 %) av pasientene hadde hatt plager fra leggene >2 år. 3 (10,7 %) av pasientene 
hadde diabetes type 1. 16 (57,1 %) av pasienten anga flere lokalisasjoner av muskel-/skjelettplager, i tillegg 
til leggplagene.

18 (64 %) av pasienten opplevde at de var blitt mye bedre eller helt bra. 2 pasienter hadde uendrede plager. 
Ingen rapporterte at de var blitt verre av operasjonen.

Det var en tendens til at pasienten som fikk utført isolert fasciotomi av de to bakre losjene hadde noe mindre 
smertereduksjon, enn pasientene som fikk spaltet alle losjer eller fremre og laterale losje.

26 av pasientene beskrev at de fikk smerter ved gange på flatmark før operasjonen, etter var det kun 3 som 
fikk plager av dette. 23 av pasientene kunne ikke løpe i 5 minutter før operasjonen, men etter operasjonen 
var det bare 4 som fremdeles ikke kunne dette. Det ble registrert 2 sårinfeksjoner som ble bra med antibio-
tika, og 1 betydelig hematom som krevde sykehusinnleggelse for evakuering av dette.

Grad av fornøydhet samsvarte med om pasientene kunne returnere til ønsket funksjon/idrett/sport.

Konklusjon/relevans: De fleste som fikk utført en fasciotomi i legg/legger beskrev til dels betydelig 
bedring, både ved redusert smerte og ved bedret funksjon. Det kan se ut som fremre/laterale fasciotomier og 
fasciotomier av alle fire losjer medførte størst reduksjon av smerte og bedret funksjon.

Referanser: 
1.  Vajapey S, Miller TL; “Evaluation, diagnosis and treatmentof chronic exertional compartment syndrom: a review of current littera-

ture.” (2017 Nov; 45(4) Phys sportsmed.)
2.  Drexler M, Rutenberg TF et al; “Single minimal incisionfasciotomy for the treatment of chronis exertional compartment syndrom: 

outcomes an complications.” (2017 Jan; 137, Arch Orthop Trauma Surg)
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EVALUERING AV 3 PASIENT RELATERTE FUNKSJONSSKÅRER 
(PROMS) ETTER OPERATIVE FIKSASJON (ORIF) AV  
LUKKEDE ANKELFRAKTURER

Andrew Garratt1, Markus G Naumann2, Ulf Sigurdsen3, Stein Erik Utvåg4, Knut Stavem5

1. Divisjon for Helse, Institutt for Folkehelse, Oslo. 2. Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold. 3. Ortopedisk avdeling, Akershus  
universitetssykehus. 4. Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus; Campus Ahus, Institutt for Klinisk Medisin, UiO.  
5 Lungeavdelingen, Akershus universitetssykehus; Campus Ahus, Institutt for Klinisk Med

Innledning: Flere pasientrapporterte funksjonskårer (PROMs) er tilgjengelig for å måle 
funksjon etter ankelfraktur, men få er blitt sammenlignet for anbefalt måleegenskaper. 
Denne studien sammenligner måleegenskapene av Lower Extremity Fuctional Scale 
(LEFS), Olerud-Molander Ankle Score (OMAS) og Self-Reported Foot and Ankle Score 
(SEFAS) etter ankelkirurgi.

Materialer og metoder: Den retrospektive kohortstudien inkluderer 959 pasienter i alder 18 år og eldre 
med lukket ankelfraktur og behandlet med åpen reposisjon og osteosyntese (ORIF) ved Akershus univer-
sitetssykehus og Sykehuset Østfold. PROM skjemaer ble inkludert i spørreskjema som ble tilsendt pasienter 
i 2015, 3 år etter kirurgi. Manglende data, strukturell validitet, intern konsistens, test-retest reliabilitet og 
validitet ble kartlagt.

Resultater: Konfirmering faktor analyse resultater viste model tilpasset for SEFAS og bi-dimensjonal LEFS 
med skalaer av lett og vanskelige oppgaver. OMAS fungerte mindre tilfredsstillende.

I henhold til hypotese var skåringen ved PROMene høyt korrelert med EQ-5D og SF-36 fysisk skår.

Konklusjon/relevans: De 3 test instrumentene fungerte i det hele tilfredstillende i relasjon til vesentlige 
målte funksjoner mens LEFS viste mulighet for to dimensjoner relatert til enkel og mer kompleks aspekt av 
funksjon.

SEFAS er designet for en rekke fotlidelser inkludert ankelfrakturer og innehar de beste måleegenskapene i 
denne populasjon.
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ALTERNATIV OPERASJONSMETODE VED  
KRONISK AKILLESSENERUPTUR

Cecilie Lunden Gundersen, Knut Erik Mjaaland

Sørlandet sykehus Arendal

Innledning: Kronisk akillesseneruptur gir ofte mye plager. De vanlige operasjons- 
metodene innebærer store snitt, ofte voluminøse rafinger med vanskelig lukking og 
påfølgende fare for sårrupturer og infeksjoner. Det var derfor ønske om å forsøke en 
mindre invasiv tilnærming, hvor man forsøker å gjenopprette riktig tensjon, og så  
benytter senens regenerative egenskaper for å få fibrøs tilheling.

Materialer og metoder: 5 pasienter er så langt operert med metoden. Snittalder 55 (34-71). Varighet av 
plager før operasjon varierer fra 3 måneder til 3 år. Preoperativ MR legg tatt for vurdering av forlengelsen. 
Pasientene ble operert i mageleie med ca. 10 cm snitt over det degenerative området. Akillessenen ble løst 
ut og forkortet. Suturer satt i frisk sene proksimalt og trukket gjennom degenerativt senevev for forankring 
i calcaneus med ankre via stabincisjoner. Postoperativt har vi fulgt protokollen fra Ahus-studien på akutte 
akillesrupturer.

Resultater: Alle har tilhelet uten sårkomplikasjoner eller infeksjoner. Alle har fått en bedre funksjon med 
god kraft for plantarfleksjon og mindre/ingen smerte. Postoperativ oppfølging er fra 5 til 20 måneder.

Konklusjon/relevans: Metoden har gitt gode resultater uten sårkomplikajoner og kan være et alternativ 
til tidligere benyttede metoder. Foreløpig er få pasienter operert med metoden og større serier med lengre 
oppfølging er nødvendig for å vurdere resultater og egnethet.
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MINIMALLY INVASIVE DORSAL CHEILECTOMY OF THE FIRST  
METATARSAL: A CADAVERIC STUDY

Esten Konstad Haanæs1, Kar Hao Teoh2, Kartik Hariharan2, Saud Alshalawi3, Hiro Tanaka2

1. Nordlandssykehuset Bodø/St. Olavs hospital, Trondheim. 2. Foot and Ankle Unit, Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach, Hengoed, UK.  
3. Prince Sultan Military Medical City, Riyadh, Saudi Arabia

Innledning: Minimally invasive dorsal cheilectomy (MIDC) for hallus rigidus is gaining  
in popularity. The optimal position for the stab incision for MIDC is dorsomedial to  
allow an ergonomic sweeping movement of the burr, potentially putting the dorso-
medial cutaneous nerve (DMCN) to the hallux at risk. We aimed to quantify the risk of 
using this minimally invasive technique with a cadaveric study.

Materialer og metoder: A total of 13 fresh-frozen cadaveric specimens amputated below the knee were 
obtained for this study. The surgery was performed by fellowship trained or consultant orhopaedic surgeons 
with from no to medium experience in miniinvasive surgical methods. After the procedure, the specimens 
were dissected, and structures were inspected for damage.

Resultater: The DMCN to the hallux was cut completely in 2 specimens (15 %). All the extensor hallucis 
longus tendons were intact, although in 1 specimen, the tendon showed some fraying on the underside of 
the tendon. The average distance of the stab incision from the first metatarsophalangeal (MTP) joint was 17.7 
(range, 10-23) mm. The relationship of the DMCN to the stab incision was variable. The average distance of 
the DMCN to the incision was 3.8 (range, 0-7) mm. The danger zone for damaging the DMCN was at one-third 
the length of the first metatarsal proximal to the first MTP joint.

Konklusjon/relevans: The DMCN has been well studied by several authors and has a variable course. This 
nerve was damaged in 15 % of our specimens following MIDC. The limitations of our study is a small sample 
size, and the low level of specific experience among the performing surgeons.

We believe patients should be made aware of this risk when considering surgery. A carefully made working 
capsular pocket for the burr and marking this nerve before making the incision if palpable could mitigate  
this risk.
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RISIKOFAKTORER FOR VENØS TROMBO-EMBOLI (VTE) ETTER ÅPEN 
REPOSISJON OG OSTESYNTESE (ORIF) AV LUKKET ANKELFRAKTUR

Stein Erik Utvåg1, Stein Arve Skjaker2, Henrik Hoel2, Markus G Naumann3, Ulf Sigurdsen4,  
Waleed Ghaneema5, Knut Stavem6

1. Ortopedisk avdeling, Akershus; Campus Ahus, Institutt for Klinisk med, Universitetet i Oslo. 2. Akershus universitetssykehus.  
3. Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold. 4. Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus. 5. Hematologisk avdeling,  
Sykehuset Østfold. 6. Institutt for Klinisk medisin, Universitetet i Oslo; Avdeling for Helsevidenskap, Akershus universitetssykehus; 
Lungeavdelingen, Akershus universitetssykehus

Innledning: Ved operativ behandling av lukket ankelfraktur foreligger risiko for venøs 
trombo-emboli (VTE) i form av dyp venetrrombose (DVT) og/eller lungeeboli (LE).

Målsettingen med denne studien var å analysere risikofaktorer for VTE innen 6 måneder etter åpen reposisjon 
og osteosyntese (ORIF) av lukket ankelfraktur.

Materialer og metoder: Dette er en case-control studie basert på data fra en kohort av pasienter med 
lukket ankelfraktur som ble behandlet med ORIF ved Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold fra 
2009-2011. Ytterligere tilfeller av VTE er identifisert ved hjelp av søk i datajournal (DIPS) fra begge sykehus  
i perioden 2004-2008 og 2012-2016. Tilsammen er 60 tilfeller av VTE identifisert og sammenlignet med 240 
tilfeldig valgte kontroller blant 985 pasienter uten VTE. Risikofaktorer er identifisert ved hjelp av logistisk 
regresjonsanalyse.

Resultater: Gjennomsnittelig alder i VTE gruppen var 57.1 (SD 12.4) og 49.3 (17.4) i kontrollgruppen 
(p=0.0013). Det var 47 % kvinner i VTE gruppen og 50 % i kontrollgruppen (p=0.69). Body Mass Index (BMI) 
i VTE gruppen var 30.5 (5.4) og 27.6 (5.4) i kontrollgruppen (p=0.0008). I VTE gruppen fikk 88 % behandling 
med trombose-profylaktisk medikasjon mens 93 % i kontrollgruppen (p=0.19).

Alder, antall kvinner og BMI varierte ikke signifikant i tidsperiodene 2004-2008, 2009-2011 og 2012-2016.

Økende alder (p=0.001) og BMI over 30 (p=0.001) var assosieert med økt insidens av VTE, mens økt  
komobiditet målt som Charlson komorbitetsindeks ikke var assosiert med økt insidens av VTE.

Konklusjon/relevans: Økende alder og BMI over 30 var assosiert med øket insidens av VTE, mens økt 
komorbiditet ikke var assosiert med økt insidens av VTE etter ORIF av lukket ankelfraktur.
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TRIMALLEOLÆRE ANKELBRUDD: RETROSPEKTIV STUDIE MED 
PASIENTER BEHANDLET FOR TRIMALLEOLÆRE ANKELBRUDD

Kristian Pilskog, Heid Elin Odland, Omar Arnason, Knut Andreas Fjeldsgaard, Tarjei Vinje,  
Jonas Meling Fevang

Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Innledning: Ankelbrudd utgjør 9 % av alle brudd og insidensen er mellom 107-187  
pr. 100.000 innbygger pr. år. Opp til 46 % av Weber B og C frakturer har også fraktur  
i bakre malleol. Klinisk utfall er kjent for å være dårlig for trimalleolære frakturer.  
Operasjonsindikasjon og valg av operasjonsmetode har derfor fått økende oppmerksom-
het de siste årene. Det er ingen klar enighet om når og hvordan det bakre fragmentet 
skal fikseres. Tradisjonelt har det vært vanlig å fiksere fragmenter som er større enn 
25 % av leddflaten, målt på sidebilde på konvensjonelle røntgenbilder av ankelen.  
Fiksasjonsmetoden har hovedsakelig vært å sette inn skruer forfra etter lukket reposi- 
sjon, men det har vært en økende trend å bruke bakre tilgang ved disse frakturene, 
også ved Haukeland universitetssykehus (HUS). 

Hovedmålet med denne studien var å se hvordan trimalleolære ankelfrakturer har vært behandlet på HUS fra 
2014 til 2016 og sammenligne forekomst av komplikasjoner, hudproblemer og preoperativ ventetid ved de 
forskjellige behandlingsmetodene.

Materialer og metoder: Pasienter operert for ankelfraktur med bakre fragment i perioden 01.01.14 til 
31.12.16 ble inkludert i studien. Journal og røntgen/CT-bilder ble gjennomgått retrospektivt. Pasientene ble 
delt i tre grupper avhengig av operasjonsmetode: operasjon med bakre tilgang, fiksasjon med skruer forfra 
eller ingen fiksasjon av det bakre fragmentet. Vi sammenlignet behandlingsgruppene mot hverandre og så på 
forekomst av komplikasjoner; smerte, infeksjoner, annen sår- og hudproblematikk, mekanisk irritasjon, tap av 
sensibilitet, seneskade/plager, reoperasjoner, liggetid før operasjon m.m. Pasientene har og fylt ut PROM-
skjemaene Self Reported Foot and Ankle Score og RAND-36.

Resultater: Resultater fra studien vil bli presentert på Høstmøtet 2018. Pasientene er undersøkt minst  
12 måneder etter operasjon.

Konklusjon/relevans: Skruer satt inn forfra har vært den vanligste fiksasjonsmetoden av det bakre frag-
mentet. Det er nå økende fokus på bakre tilgang for fiksasjon. Studiene og case-seriene som er publisert har 
ofte få inkluderte pasienter og det er verdifullt å kunne presentere et større materiale som gjør det mulig å 
sammenlikne flere ulike komplikasjoner mellom behandlingsgruppene.

Trimalleolære ankelbrudd er vanlige og valg av fiksasjonsmetode og indikasjon for fiksering av bakre  
fragment er ikke avklart.
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GJEV PRECOATING AV TIBIAPLATÅET TIL NEXGEN-PROTESEN  
LÅGARE RISIKO FOR LØSNING?

Stein Håkon Låstad Lygre1, Ove Furnes2

1. Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus og Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland 
universitetssjukehus. 2. Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus – Institutt for klinisk 
medisin(K1), Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Innledning: Aseptisk løsning av tibia-komponentar er ein vanleg revisjonsårsak for 
primære totale kneproteser. For å unngå slike reoperasjonar er det foreslått å behandla 
overflata på komponenten med sement på førehand (precoating). Me ville undersøkje 
om denne teknikken har ein effekt på proteselevetid.

Materialer og metoder: Me samanlikna precoated (n=1359) og non-coated (n=5209) sementerte NexGen 
Option tibia komponentar, rapportert til Nasjonalt register for leddproteser mellom 2012 og 2017. Alle 
protesene var utan patella-komponent og hadde sementert CR-Option femur-komponent med foring av typen 
CR-Flex. Mogelege skilnader i risiko for revisjon vart analysert med Cox regresjonsmodellar for kvar rappor-
terte revisjonsgrunn, med justering for alder, kjønn, diagnose og ASA-klassifisering.

Resultater: Me fann ingen signifikant skilnad i total risiko for revisjon mellom sementerte precoated 
(46 revisjonar) og sementerte non-coated (165 revisjonar) Option tibia komponentar (RR=1.0; 95 % CI: 
0.7-1.4; p=0.97). Det var heller ingen skilnad i risiko for revisjon på grunn av løsning av tibia-komponenten 
(3 (precoated) vs 11 (non-coated) revisjonar, RR=0.7; 95 % CI: 0.2-3.2; p=0.64), eller for andre rapporterte 
revisjonsgrunnar.

Konklusjon/relevans: Me fann ingen statistisk signifikant betring av levetida til sementerte primære 
NexGen totale kneproteser med Option tibia-komponent behandla med precoating. Lengre oppfølgingstid er 
naudsynt for å avdekka mogelege føremoner med precoating-teknikken.
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FUNKSJONELLE RESULTATER 6 MÅNEDER ETTER INNSETTING  
AV ATTUNE FB PS KNEPROTESE

Jarle Vik, Ole Koppang, Merete Giske Fahs, Wender Figved

Ortopedisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Innledning: Kneprotesekirurgi er veldokumentert god behandling for degenerativ 
kneleddsartrose. De senere årene har det kommet flere nye typer kneproteser som er 
utviklet med tanke på å ivareta kneets naturlige kinematikk, og på den måten forsøke å 
bedre de kliniske resultatene og pasientfornøydheten hos pasientene. 

Våren 2016 startet Ortopedisk avdeling ved Bærum sykehus en prospektiv kohortstudie av en slik nyutviklet 
protese, Attune FB PS. Protesen ble lansert på det internasjonale markedet i 2012, men hadde ikke vært 
benyttet i Skandinavia før vi tok den i bruk våren 2016. Vi har benyttet CAS ved innsetting av protesen, som 
er sementert og satt inn med primær patellaprotese.

Materialer og metoder: Vi presenterer her preoperative, 6 uker, 3 måneder og 6 måneders data fra studien,  
med 63 inkluderte pasienter hvorav 33 kvinner. Gjennomsnittsalder 67 år (52-80). Endring i KOOS (QOL) 
er primært endepunkt i studien. Sekundære endepunkter er scoringsverktøyene Forgotten Joint Score-12 
(FJS-12), EQ-5D, VAS fornøydhet, UCLA aktivitetsscore samt 30 sekunds stoltest, 40 meter gangtest, 9 trinns 
trappetest og bevegelsesutslag.

Resultater: Vi manglet data på 1 pasient preoperativt, og 2, 3 og 10 pasienter (foreløpig) ved henholdsvis 
6 uker, 3 og 6 måneders kontroll. Det var statistisk signifikant økning i KOOS score for alle subgruppene og 
FJS-12 ved alle kontrollene sammenliknet med preoperativt, bortsett fra for subgruppen Symptom ved 6 
ukers kontrollen vurdert med Wilcoxon Signed-Rank test. Ved 6 månederser kontrollen var det også statistisk 
signifikant forbedring i EQ-5D-VAS, UCLA aktivitetsscore, 30 sekunders stoltest, 9-trinns trappetest og 40 
meter gangtesten.

Gjennomsnittlig endring (95 % CI) fra preoperativt til 6 måneders kontroll:

QOL: 24 (21-28) til 62 (57-69) p= <0,001

Smerte: 45 (41-49) til 77 (71-83) p= <0,001

Symptom: 52 (48-57) til 68 (63-73) p= <0,001

ADL: 50 (46-54) til 80 (74-85) p= <0,001

Sport/Fritid: 18 (14-22) til 49 (42-57) p= <0,001

FJS-12: 16 (12-20) til 53 (45-60) p= <0,001

EQ-5D VAS: 62 (58-66) til 73 (68-78) p= <0,001

UCLA: 5,3 (4,8-5,8) til 6,3 (5,8-6,9) p= <0,001

Ved 6 måneders kontroll var det foretatt 2 reoperasjoner som ledet til skifte av protesekomponenter (insert). 
Begge var dype postoperative infeksjoner som ble vellykket behandlet med DAIR-prosedyre. Ytterligere 
komplikasjoner og erfaringer vil bli presentert på Høstmøtet.

Konklusjon/relevans: Innsetting av Attune FB PS kneprotese ved bruk av CAS gir tilfredsstillende kliniske 
og funksjonelle resultater vurdert 6 måneder postoperativt.
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FØLGER BEHANDLINGEN PASIENTER MED MILD OG  
MODERAT KNE- OG HOFTELEDDSARTROSE BLIR TILBUDT  
INTERNASJONALE RETNINGSLINJER?

Inger Holm, May Arna Risberg

Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: Det finnes i dag klare internasjonale retningslinjer for behandling av mild 
og moderat artrose i kne- eller hofteledd. Retningslinjene sier at informasjon, trening 
og kostveiledning skal være bærebjelkene som førstelinje-behandling for pasienter med 
artrose. Hvilke typer behandling har pasientene blitt tilbudt før de henvises til AktivA 
og hvor mange blir tidlig i forløpet henvist til vurdering hos ortoped?

Materialer og metoder: AktivA (www.aktivmedartrose.no) er et program som implementerer kunnskaps-
baserte retningslinjer for behandling av pasienter med mild og moderat kne- eller hofteleddsartrose i primær-
helsetjenesten. AktivA inkluderer et kvalitetsregister for å monitorere kvalitet på og utfall av behandling 
over tid. Pasientene som samtykker i deltakelse i AktivA fyller ut selvrapporterte elektroniske spørreskjemaer 
ved inklusjon, etter 3, 12 og 24 måneder (AktivA kvalitetsregister). Spørreskjemaet er satt sammen av flere 
internasjonalt anerkjente og validerte skjemaer, bl.a. kvalitetsindikatorskjemaet OA-QI hvor pasienten angir 
hvilken behandling, informasjon og råd de har mottatt det siste året.

Resultater: Pr. 30.08.18 har 3703 pasienter gitt samtykke til å delta i prosjektet. Syttiseks prosent er kvin-
ner, gjennomsnittsalderen er 63.5 (±9.8) år og BMI 27.9 (±4.8). Trettito prosent av de inkluderte pasientene 
angir hofteartrose som sin hovedplage og 65 % kneartrose. Majoriteten er i yrkesfør alder (63 %), 26,5 % har 
vært sykemeldt på grunn avsine artrosesmerter det siste året. Mange pasienter har verken mottatt infor-
masjon om sykdommen (45 %) eller hvordan de best kan leve med sykdommen. Derimot har hele 85 % fått 
informasjon om betydningen av fysisk aktivitet og trening. Over 60 % bruker paracetamol ved behov og 26 % 
har fått foreskrevet sterkere smertestillende. Hele 25 % er blitt henvist for vurdering hos ortoped.

Konklusjon/relevans: Majoriteten av pasientene med hofte eller kneartrose er i yrkesaktive (63 %) og har 
fått informasjon om viktigheten av fysisk aktivitet (85 %). Nesten halvparten har ikke fått noe informasjon 
om hva artrose er eller råd om hva de selv kan gjøre for å leve best mulig med sin artrose. Tjuefem prosent 
av pasientene har blitt henvist til vurdering hos ortoped. Ved å implementere internasjonale retningslinjer i 
klinisk praksis vil AktivA være et viktig bidrag for at pasienter i hele landet skal kunne tilbys et godt kunn-
skapsbasert behandlingstilbud.
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 KONVERTERING FRA KNEARTRODESE TIL KNEPROTESE  
– ET PASIENTKASUS

Per-Henrik Randsborg1, Ragbir Khaka2, Andrew Davies2

1. Akershus universitetssykehus. 2. Guys & St.Thomas Hospital, London

Innledning: Kneartrodese er en sjelden benyttet metode for å behandle ødelagte 
smertefulle knær som ikke kan rekonstrueres på annen måte. Artrodese av kneleddet  
er imidlertid plagsomt og tilfredsheten hos pasienter er lav. Forsøk på å konvertere 
kneartrodese til kneprotese kan derfor være aktuelt hos utvalgte pasienter. Vi  
presenterer et tilfelle av konvertering til kneprotese hos en 41 år gammel kvinne.

Materialer og metoder: Pasienten er en 41 år gammel kvinne som fikk utført en artrodese som 21 åring 
ved et annet sykehus. Hun har Ehler-Danlos’ syndrom, og slet med hyppige patellaluksasjoner fra tidlig  
tenår. Som 16 åring ble det utført en patellektomi og som 21 åring artrodese som tilhelte greit. Fusjonen  
har fungert, men med betydelige plager for pasienten. Sekundære muskelsmerter i hofte og rygg førte til at 
hun oppsøkte Guys hospital for å be om amputasjon. Hun ble forespeilet konvertering til protese, og dette  
ble utført.

Resultater: Pasienten ble operert i en seanse, med rekonstruksjon av patella (av en femurkondyl) og 
implantasjon av en langstammet hengslet kneprotese (S-ROM-Noiles, DePuy). Hun ble fulgt på avdelingen 
i to år. Hun gjenvant ROM 0-80 grader, og quadricepsfunskjonen kom tilbake. Hun slet med kroniske sterke 
smerter postoperativt. Det var ingen tegn til infeksjon eller løsning av protesen. Enderesultatet vises på 
høstmøtet.

Konklusjon/relevans: Konvertering av artrodese kan skje i en eller to seanser. Muskulaturen lar seg  
trene opp igjen til adekvat funksjon objektivt målt, men huden er spesielt utsatt for skade. Komplikasjonsrate 
på 65 % er beskrevet, de vanligste er hudnekrose, infeksjon, artrofibrose og amputasjon. Det er en 25 %  
revi-sjonsrate. Litteraturen gjennomgås på høstmøtet.
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KNEPROTESEINFEKSJON BEHANDLET MED 2-SEANSERS REVISJON

Øystein Høvik, Einar Amlie

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Dyp infeksjon er i flere studier den hyppigste og alvorligste komplika- 
sjonen til protesekirurgi. Ved tidlig oppdaget infeksjon (innen tre-fire uker) kan bløtdels- 
revisjon med bytte av modulære komponenter lykkes. Resultatet av våre bløtdels- 
revisjoner for primære kneproteser ble vist på Høstmøtet i 2017. Ved sen infeksjon  
har vi gjort 2-seansers revisjon og presenterer her resultatet.

Materialer og metoder: Av pasienter primæroperert i perioden fra 2008 t.o.m. 2017 har 33 pasienter  
gjennomgått 2-seansers revisjon for dyp infeksjon. Gjennomsnittlig observasjonstid er 46 måneder.  
(6-124 måneder) etter siste revisjon.

Ved 1. seanse-operasjon har pasienten fått fjernet protesen og fått satt inn en antibiotikaholdig spacer. Etter 
intravenøs antibiotikabehandling i to uker har pasienten fått per oral antibiotikabehandling de neste fire 
ukene. 2. seanse-operasjon er gjort seks til åtte uker etter 1. seanse.

Resultater: 33 pasienter gikk gjennom 1. seanse-revisjon med spacer. Alle 33 pasienter fikk også utført 
2. seanse revisjon. 29 pasienter ble infeksjonsfrie. 3 pasienter ble operert på nytt med debridement og plast-
bytte på grunn av infeksjon og deretter infeksjonsfri. 1 pasient måtte igjennom en ny 2-seansers revisjon og 
er infeksjonsfri 2,5 år etter siste operasjon.

Konklusjon/relevans: Gullstandarden for dyp proteseinfeksjon har vært 2. seansers revisjon. Resultatet av 
våre 2. seansers revisjoner synes å holde en forsvarlig standard sammenliknet med publiserte data.
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BRUK AV KRYSSBUNDET PLAST VED KNEPROTESER I NORGE

Ove Furnes1, Stein Håkon Låstad Lygre2

1. Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. 2. Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland 
universitetssjukehus

Innledning: Kryssbundet polyetylen (XLPE) i hofteproteser anbefales og brukes i  
nesten alle hofteproteser i Norge i dag. Bruken reduserer slitasje og forebygger dermed  
løsning. Det er likevel usikkert om kryssbundet plast er nødvendig i kneproteser.  
Vi har derfor undersøkt bruken og resultatene av kryssbundet plast for totale  
kneproteser i Norge.

Materialer og metoder: Vi fant 4284 totalproteser i kne som hadde XLPE plast. Den sementert Triathlon 
protesen (n=2178) ble nesten bare brukt med XLPE plast. Resultatet av denne protesen ble sammenlignet 
med sementert Triathlon med standard plast (n=194). Vi sammenlignet også Triathlon XLPE med andre  
sementerte totalproteser med standard plast (n=18474) og andre totalproteser med kryssbundet plast 
(n=605). Triathlon ble tatt i bruk i 2007 og var den første kneprotesen i Norge som benyttet XLPE plast. 
Tidsperioden som ble undersøkt var derfor 2007-2017. Kun CR proteser (korsbåndsbevarende proteser) ble 
undersøkt. Overlevelsesprosenten ble beregnet med Kaplan-Meier (KM) analyse. Cox regresjon ble benyttet 
for å sammenligne revisjonsrisiko med justering for alder, kjønn, ASA klasse og diagnose.

Resultater: I 2017 ble 35 % av kneprotesene satt inn med kryssbundet plast. Ni og 7,5 MRad stråling av 
plasten var mest brukt. Nitten sykehus hadde brukt Triathlon XLPE plast og 15 sykehus hadde bukt XLPE plast 
i andre kneproteser. Demografien var nesten lik mellom gruppene. Sementert Triathlon CR med XLPE plast 
hadde 5 og 10 års KM overlevelse på henholdsvis 94,8 % og 91,1 %. For andre kneproteser var tilsvarende 
overlevelse på hendholdsvis 95,0 % og 93,2 %. 5 års overlevelsen for andre kneproteser med XLPE plast var 
99,1 % mens det var for kort oppfølging for å oppgi 10 års overlevelse. Risk Ratio (RR) for sementert Triathlon 
XLPE versus sementerte andre kneproteser med standard plast var 1,04 (95 % CI: 0,82-1,30), p=0,8. Ingen 
Triathlon XLPE ble revidert for slitasje av plasten, 4 proteser ble revidert for løsning.

Konklusjon/relevans: Vi fant ikke forskjell i holdbarhet etter 10 år mellom Triathlon XLPE og Thriathlon 
standard plast, eller mellom Triathlon XLPE og andre proteser med standard plast. Bruk av XLPE ser ikke ut  
til å være nødvendig i kneproteser, men ser likevel ut til å være trygt å bruke i Triathlon kneprotese etter  
10 års oppfølging.
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EN NY TOTALPROTESE FOR KNE FULGT MED REPETERENDE 
MÅLINGER AV KOOS OG ROM FREM TIL 24 MÅNEDER  
POSTOPERATIVT

Erik Jansen1, Birgitte Holt Olsen2, Geir Solberg1, Tor Kjetil Nerhus1, Anne S Løtveit2, Stig Heir1

1. Ortopedisk avdeling Martina Hansens Hospital. 2. Fysioterapi avdeling Martina Hansens Hospital

Innledning: Smith & Nephew har utviklet en ny protese – Journey II BCSR – som  
gjennom eksperimentelle studier har vist gode kinematiske resultater. Lite har vært 
publisert på klinisk funksjonelle resultater. Hensikten med denne studien var å 
kartlegge de klinisk funksjonelle resultatene evaluert gjennom repeterende målinger 
med KOOS og ROM frem til 24 måneder etter operasjon.

Materialer og metoder: Åttito uselekterte pasienter <75 år ble inkludert. To pasienter ble ekskludert fra 
studien før operasjon. Pasientene ble rehabilitert etter generelle retningslinjer veiledet av lokal fysioterapeut. 
Åtti pasienter er fulgt i to år med 5 undersøkelsestidspunkt; preoperativt, 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder 
og 24 måneder postoperativt. Pasientene fylte selv ut elektronisk versjon av KOOS på nettbrett, og ROM ble 
målt av uavhengig observatør. Dataene ble analysert med mixed model analyse i SPSS med signifikansnivå 
0.05 tillagt Bonferroni-korreksjon.

Resultater: Alle de 5 subvariablene i KOOS bedret seg høysignifikant fra preoperativt til 24 måneder etter 
operasjon. Subscore ”pain” gikk fra mean 43.6 preoperativt (95 % CI 39.9-47.4) til mean 80.4 ved 24 måneder 
(95 % CI 76.8-84.0), ”Other symptoms” gikk fra 50.8 (95 % CI 46.6-55.0) til 76.1 (95 % CI 72.7-79.4),  
”Activites of Daily Life” (ADL) gikk fra 51.6 (95 % CI 48.0-55.1) til 82.9 (95 % CI 79.2-86.5), ”Sport & Recreation”  
gikk fra 17.1 (95 % CI 13.8-20.5) til 44.8 (95 % CI 39.3-50-3), og ”Quality of Life” (QoL) gikk fra mean 24.2 
(95 % CI 21.1-27.3) til mean 68.2 (95 % CI 63.8-72.6).

Mean ROM preoperativt var 124.2 grader (SD 13.7). Det var en signifikant reduksjon i ROM på 11.9 grader 
frem til 3 måneder (95 % CI -5.2 - -18.5), hvorpå ROM bedret seg høysignificant igjen frem til mean 127.5 
grader ved 24 måneder (SD 12.8).

Konklusjon/relevans: Journey II BCSR totalprotese for kne synes å gi funksjonelle resultater evaluert med 
KOOS og ROM omtrent på samme nivå som resultater tidligere registrert med LCSR totalprotese (DePuy) i 
tilsvarende studiedesign.1

Nye proteser på markedet bør følges gjennom studier for å kartlegge kliniske resultater. De kliniske resultat-
ene etter Journey II BCSR synes å være tilfredsstillende. Resultatene kan fungere som hypotesegenererende 
og ev. danne grunnlag for direkte sammenlignende studier med andre totalproteser for kne.

Referanse:  
1. Nerhus T.K. et al.: Time-dependent improvement in functional outcome following LCS rotating platform knee replacement. 

A prospective longitudinal study in 50 patients. Acta Orthop 2010; 81 (6): 727-732.
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ER CT UNDERSØKELSE PÅLITELIG NOK VED UTREDNING  
AV ROTASJONSFEIL I TIBIAKOMPONENTEN I ET PROTESEKNE?

Eirik Aunan

Ortopedisk seksjon, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Innledning: Feilrotasjon av tibiakomponenten anses som en viktig årsak til smerter og 
redusert funksjon etter TKA. Tidligere studier har konkludert med at feilrotasjon på noen 
få grader kan medføre feilsporing av patella og at revisjonsartroplastikk kan være en 
løsning på pasientens problemer selv ved svært beskjedne feilrotasjoner. Hos pasienter 
med dårlig resultat etter TKA uten kjent årsak er det vanlig å måle eventuell feilrotas- 
jon med todimensjonal CT undersøkelse (2D CT). Påliteligheten av slike CT målinger 
blir ofte karakterisert med intra-class correlation coefficient (ICC). Resultatene av våre 
rotasjonsmålinger på gruppenivå (80 knær) er tidligere presentert på høstmøtet. Hen- 
sikten med denne presentasjonen er å diskutere verdien av vanlig 2D CT ved utredning 
av feilrotasjon som årsak til smerter og redusert funksjon etter TKA på individuelt nivå.

Materialer og metoder: 80 knær ble operert konsekutivt med en bakre korsbåndsbevarende kneprotese 
med symmetrisk og fast plattform. Rotasjonsstillingen av tibiakomponenten ble beregnet med Bergers me-
tode på CT etter 3 år av to uavhengige observatører. Inter-rater reliabiliteten ble undersøkt med ICC. Graden 
av forskjell i rotasjonsmålingene mellom de to observatørene blir så vist i en frekvenstabell.

Resultater: ICC (95 % CI) for gjennomsnittsmålinger var 0.77 (0.63-0.85) (exellent) og for enkeltmålinger 
0.62 (0.46-0.74) (good). Frekvensanalysen viste ca. 35 % sannsynlighet for at forskjellen mellom to obser-
vatører er inntil 3°, 15 % sannsynlighet for en forskjell på inntil 5° og 6 % sannsynlighet for en forskjell på 
10° eller mer.

Diskusjon: Våre ICC resultater samsvarer godt med funn i tidligere undersøkelser. ICC er mye brukt i 
ortopedisk litteratur der en ønsker å undersøke reliabiliteten av ulike målemetoder, men tolkningen av ICC 
er komplisert. Det finnes minst 10 ulike varianter av ICC og resultatene kan variere betydelig avhengig av 
hvilken “modell”, “type” og “definisjon” som velges. En enklere måte å anskueliggjøre påliteligheten av en 
målemetode kan være å sette opp et histogram eller en enkel frekvenstabell. Man ser da umiddelbart at det 
er relativt stor sannsynlighet for “feilmålinger” opp til 10°. Disse funnene støttes også av en studie utført av 
Konigsberg et al. (CORR, 2014) som fant at inter- og intrarater reliabiliteten ved rotasjonsmålinger av protese-
komponentene var bekymringsfullt dårlig.

Konklusjon/relevans: Vurderingen av mulige rotasjonsfeil i protesekomponentene har stor betydning for 
pasienten, og for eventuelle medicolegale beslutninger. Rotasjonsmålinger av tibiakomponenten har stor 
feilmargin og enkeltmålinger på individuelle pasienter må tolkes med forsiktighet. Revisjonsinngrep bør 
antagelig bare utføres der flere uavhengige observatører finner store avvik og der også andre kriterier taler i 
retning av feilrotasjon.
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HØY RADIOLOGISK ALVORLIGHETSGRAD AV KNEARTORSE  
GIR STØRRE BEDRING I LIVSKVALITET ETT ÅR ETTER TKA ENN  
LAVERE ARTROSEGRAD

Yasser Rehman1, Maren Lindberg2, Kristine Arnljot3, Caryl Gay4, Anners Lerdal5, Arild Aamodt6

1. Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Universitetet i Oslo. 2. Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus, 
Universitetet i Oslo, Avdeling for Sykepleievitenskap. 3. Radiologisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. 4. Faculty of Nursing,  
Department of Family medicine, University of California, UCSF. 5. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Avdeling for 
Sykepleievitenskap. 6. Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Selv om totalprotese i kne forbedrer livskvalitet, forblir opptil 20 % av 
pasientene utilfredse etter operasjon. Preoperativ identifisering av aktuelle pasienter 
er viktig for å forbedre tilfredsheten. Vi ønsket å kartlegge hvorvidt den preoperative 
radiologiske alvorlighetsgraden av artrose er relatert til forbedringen i livskvalitet,  
målt med EuroQol-5D-3L (EQ-5D), ett år etter innsetting av totalprotese i kne.

Materialer og metoder: Vi inkluderte 203 pasienter som fikk kneprotese mellom oktober 2012 og 
september 2014. Radiologisk artrosegrad ble klassifisert ved bruk av Kellgren og Lawrence (KL) score av 
radiolog og ortoped, som begge var blindet for pasientens utfallsresultater. Ved uenighet ble en tredje 
person (radiolog) konsultert. Livskvalitet ble målt preoperativt og ved 12 måneders oppfølging med EQ-5D. 
De 5 dimensjonene i EQ-5D ble konvertert til en enkel indeks score, som ble beregnet ut ifra det europeiske 
VAS-baserte vekt settet. Indeksen er en skala fra -0,59-1. Minste kliniske relevante forskjell for EQ-5D er 
0,074 (95 % KI 0,011 0,140). I tillegg samlet vi inn American Knee Society Score (AKSS), Brief Pain Inventory 
(BPI) og Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADL) preoperativt og ett år etter operasjonen. 
Sammenhengen mellom KL grad <4 og KL grad 4 og bedring i livskvalitet ble analysert ved bruk av multippel 
lineær regresjon.

Resultater: Alle spørreskjemaene var komplette for 156 pasienter (68 % kvinner, gjennomsnittsalder 69 
år) og disse ble inkludert i analysen. Tre knær ble klassifisert som KL grad 2 (2 %), 115 knær (74 %) som KL 
grad 3 og 38 knær (24 %) som KL grad 4. Det var veldig god interobservatør enighet mellom undersøkerne 
(Cohens kappa = 0,79). De fleste pasientene (77 %) rapporterte signifikant bedring i livskvalitet ett år etter 
operasjon, uavhengig av KL grad.

Etter å ha justert for relevante kovariater (i.e. alder, kjønn, komorbiditet, tidligere kne- eller hoftekirurgi og 
preoperativ smertenivå) hadde pasienter med KL grad <4 signifikant mindre forbedring i EQ-5D indeks sam-
menlignet med pasienter med KL grad 4 (r=0,17 og p=0,03).

Begge gruppene hadde bedring som var klinisk relevant (0,22 og 0,15). Gruppen med KL grad 4 hadde 
større klinisk bedring sammenlignet med gruppen med KL grad <4. Forskjell mellom gruppene var 0,07 som 
indikerer en klinisk meningsfull forskjell. Separat analyse av dimensjonene til EQ-5D indeksen viste at disse 
endringene hovedsakelig gjaldt dimensjonene “Vanlige aktiviteter” og “Smerter/ubehag”. AKSS score og 
IADL score var imidlertid ikke forskjellige mellom gruppene.

Konklusjon/relevans: Pasienter med alvorlig artrose (KL grad 4) har signifikant større bedring i livskvalitet 
ett år etter operasjonen enn pasienter med KL grad <4.
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MISFORNØYDE KNEPROTESEPASIENTER:  
PREOPERATIVE FAKTORER

Jørgen J. Nordskar, Tina Strømdal Wik, Olav A Foss, Jomar Klaksvik, Tarjei Egeberg

St. Olavs hospital, ortopedisk avdeling

Innledning: Det settes årlig inn over 6000 primære totalproteser i kne (TKA) i Norge, 
antallet er økende. TKA er regnet som et av verdens mest vellykkede inngrep, men 
andelen misfornøyde pasienter er allikevel betydelig. I internasjonale studier oppgis 
75-92 % av de opererte å være fornøyd. I vårt kvalitetsregister har vi registrert en 
tilsvarende andel på 88 % over de siste 7 årene. Mange studier har identifisert preop-
erative risikofaktorer for dårlig resultat, men det er stor variasjon i hvilke faktorer som 
oppgis å være av betydning. Både lav grad av artrose og god funksjon i aktuelle kne er 
vist å predikere misfornøydhet og dårlig kostnadseffektivitet. Noen har også antydet at 
psykiske problemer, hvilesmerter, røyking, rus, fedme og høy grad av komorbiditet kan 
øke risikoen for dårlig resultat.

Materialer og metoder: Det er operert 1722 pasienter med TKA ved St. Olavs hospital, Trondheim og 
Orkdal mellom 2010 og 2017. Pasientene er kontrollert preoperativt, etter 2- og 12 måneder med skjema-
baserte skåringsverktøy og klinisk undersøkelse. De er spurt om de ville latt seg operere på nytt, gitt at de 
visste utfallet på forhånd. De som har svart nei er definert som misfornøyde. Det er tatt ut en kontrollgruppe 
blant de som har svart ja på samme spørsmål. Det er så foretatt en retrospektiv vurdering av preoperativt 
røntgen front, side og stående aksemål. Den laveste leddspalten i kneet (heretter leddspaltehøyde) ble målt 
i millimeter og kategorisert som høy eller lav med 1,5 mm som cut-off. Mengden osteofytter i kneet ble 
skjønnsmessig kategorisert som stor eller liten. Røntgenvurderingene er gjort av førsteforfatteren uten å vite 
hvilken gruppe hver pasient tilhørte. Chi-kvadrat test ble brukt for å undersøke fordeling av leddspaltehøyde 
og osteofyttmengde i gruppene. Det ble så gjort en logistisk regresjonsanalyse med variablene kjønn, røyke- 
vaner, BMI, preoperativ smerte, leddspaltehøyde og KOOS-PS.

Resultater: Modellen forklarte i liten grad de observerte funnene (Nagelkerke R2 = 0.17). I den mis-
fornøyde gruppen hadde 61 % høy leddspalte preoperativt mot 37 % i kontrollgruppen. Denne forskjellen 
var statistisk signifikant (p=0,003). Mengden osteofytter var ikke signifikant forskjellig i gruppene (p=0,8). 
I regresjonsanalysen var leddspaltehøyde og KOOS-PS statistisk signifikante prediktorer. Dårlig preoperativ 
KOOS-PS skår og høy leddspalte var assosiert med misfornøydhet.

Konklusjon/relevans: Vi må være varsomme med fortolkning av resultatene, da antatt viktige faktorer 
som kvaliteten på kirurgien ikke inngår i modellen. Høy leddspalte og dårlig KOOS-PS ser ut til å predikere 
misfornøydhet i vårt materiale, mens liten osteofyttmengde ikke gjorde det i samme grad.
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SAMHANDLING FOR BEDRE ARTROSEBEHANDLING.  
IMPLEMENTERING AV BEHANDLINGSRETNINGSLINJER I EN  
RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE

Nina Østerås1, Tuva Moseng1, Leti van Bodegom-Vos2, Krysia Dziedzic3, Øyvor Andreassen4,  
Ibrahim Mdala5, Bård Natvig5, Jan Harald Røtterud6, Unni-Berit Schjervheim7, Thea Vliet Vlieland2, 
Kåre Birger Hagen1

1. Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus. 2. Leiden University Medical Center,  
Nederland. 3. Keele University, UK. 4. Revma pasientråd, Diakonhjemmet sykehus. 5. Universitetet i Oslo. 6. Akershus universitets- 
sykehus. 7. Nes kommune

Innledning: Norske studier har vist at personer med kne- og hofteartrose i mange 
tilfeller ikke mottar anbefalt behandling. For å adressere denne problemstillingen  
ble SAMBA modellen utviklet. Modellen er basert på internasjonale behandlings- 
anbefalinger for kne- og hofteartrose, og skal sikre at pasienter får anbefalt behandling 
til rett tid. Målet med denne studien var å undersøke effekt og anvendbarhet av å  
implementere SAMBA modellen i primærhelsetjenesten.

Materialer og metoder: En klynge-randomisert kontrollert studie med trappetrinns design ble gjennom-
ført i seks kommuner (klynger) på Øvre Romerike. Implementeringen innebar at kommunene endret fra vanlig 
praksis til SAMBA modellen i en randomisert rekkefølge. Implementeringsstrategien bestod av interaktive 
workshops for fastleger og fysioterapeuter og bruk av samarbeidsmøter mellom fastleger, fysioterapeuter 
og ortoped. I disse møtene ble tema som behandlingsretningslinjer, indikasjon for henvisning til ortoped og 
organisering av behandlingstilbudet i den aktuelle kommunen adressert og diskutert. Modellen fasiliterte 
både tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten og samarbeid på tvers av tjenestenivåer. Fysioterapeuten 
hadde ansvar for intervensjonen som bestod av artrosekurs og trening (8-12 uker) i samarbeid med Aktiv med 
Artrose (AktivA). Primærutfallsmålet var pasientrapportert behandlingskvalitet (kvalitetsindikatorer – OAQI) 
etter 6 måneder. Utvalgte sekundærutfallsmål inkluderte antall henvisninger til fysioterapi, MR og ortoped. 
Dataene ble analysert med flernivå mixed-model analyser.

Resultater: 40 av 79 inviterte fastleger og 37 av 74 fysioterapeuter deltok i prosjektet. Av 531 aktuelle 
pasienter fylte 393 inklusjonskriteriene og ble inkludert i enten intervensjon (n=284) eller kontrollgruppen 
(n=109). Det ble arrangert 9 tverrfaglige opplæringsmøter for helsepersonell. Fysioterapeutene arrangerte 
27 artrosekurs og treningsgrupper. Intervensjon- og kontrollgruppen rapporterte lik oppfyllelse av kvalitet-
sindikatorene ved baseline (39 % vs. 37 %). Ved 6 måneders oppfølging rapporterte intervensjonsgruppen en 
signifikant høyere oppfyllelse av kvalitetsindikatorene (60 % vs. 40 %) sammenlignet med kontrollgruppen  
(B: 20.6 95 % CI 14.4, 26.8), som indikerer bedre kvalitet i behandlingen. I intervensjonsgruppen ble også flere  
henvist til fysioterapeut ved tre måneder (OR 2.8 95 % CI 1.2, 6.8), og en lavere andel ble henvist til ortoped 
ved seks måneder (OR 0.2 95 % CI 0.1, 0.8). Andelen pasienter som ble henvist til MR og andelen overvektige 
pasienter var ikke forskjellig mellom gruppene på oppfølgingstidspunktene. Intervensjonsgruppen var signifi-
kant mer fornøyd med behandlingen (X2: 54.1, p<0.001) og en større andel møtte anbefalingene for fysisk 
aktivitet (OR 10.5 95 % CI 3.1, 35.5) sammenlignet med kontrollgruppen ved seks måneders oppfølging.

Konklusjon/relevans: Implementering av SAMBA modellen i primærhelsetjenesten førte til forbedret 
kvalitet i behandlingen, færre henvisninger til ortoped, høyere pasient tilfredshet og høyere grad av fysisk 
aktivitet blant pasientdeltagerne.
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RESULTATER ARTROSESKOLEN – ST. OLAVS HOSPITAL

Tone Gifstad1, Monika Engdal2, Tarjei Egeberg1, Olav A Foss3

1. St. Olavs hospital, Ortopedisk avdeling. 2. St. Olavs hospital, Avdeling fysioterapi. 3. St. Olavs hospital, Ortopedisk forskningssenter

Innledning: Et utvalg artrosepasienter henvist til ortopedisk poliklinikk ved St. Olavs 
hospital har siden 2016 fått tilbud om å delta på artroseskole. Pasientene har blitt valgt 
ut etter følgende kriterier: Alder >60 år, lette til moderate plager, radiologisk verifisert  
artrose i hofte/kne og lite/ingen informasjon om konservative behandlingsforsøk 
beskrevet i henvisningen. Skolen har bestått av to timer tverrfaglig undervisning fra 
fysioterapeut, farmasøyt og ortoped.

Materialer og metoder: I 2017 har artroseskoletilbudet hatt prosjektstatus. Pasientene har fylt ut Patient 
Activation Measure (PAM, norsk versjon) før skoledeltagelse og 4 måneder etter, og endring i score ble valgt 
som hovedutfallsmål. I tillegg har pasientene besvart EQ-5D og Hip disability and Osteoarthritis Outcome 
Score – Physical function Shortform (HOOS-PS) eller Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score – Physical 
function Shortform (KOOS-PS) avhengig av artrose i hofte eller kne. Spørreskjema inkluderte også kartlegging 
av gjennomføring av treningsterapi veiledet av fysioterapeut og i hvilken grad pasientene benyttet det de 
hadde lært på artroseskolen. Endring i de ulike scorene ble analysert i SPSS med Mixed Models analyse, med 
diagnose (hofte- eller kneleddsartrose) inne som kovariat i analysen for PAM og EQ-5D.

Resultater: Totalt 280 pasienter har deltatt og levert hele eller deler av scorings- og evalueringsskjema-
ene, i overkant av 60 % besvarte skjemaene ved oppfølging etter 4 måneder. Gjennomsnittlig alder var 70 
år og 62 % av deltagerne var kvinner. Fordelingen mellom hofteartrose og kneprotese som hovedproblem 
var 40 % vs. 60 %. Pasientfornøydhet med undervisningen rapportert på en skala fra 0 til 10 med 10 som 
beste score var gjennomsnittlig 8,2 (standardavvik 1,6). PAM viste en statistisk signifikant forbedring fra før 
skoledeltagelse til 4 måneder etter på 6,5 poeng (p<0,001) (gjennomsnitt 65,5 før (95 % konfidensintervall 
(KI) 63,5-67,5) til gjennomsnitt 72,0 etter (95 %KI 69,7-74,4). Statistisk signifikante forbedringer ble også fun-
net for EQ-5D (0,041, p=0,011), HOOS-PS (4,7 poeng, p=0,048) og KOOS-PS (4,6 poeng, p=0,001). Totalt 86 % 
av de som har svart benytter det de har lært på artroseskolen, mens 34 % av de som ikke allerede var i gang 
med veiledet treningsterapi hos fysioterapi rapporterer at de har startet etter skoledeltagelse. Totalt 23 % av 
pasientene har innenfor oppfølgingsperioden på 4 måneder blitt henvist på nytt til ortopedisk poliklinikk.

Konklusjon/relevans: Vi har tidligere vist at Artroseskolen – St. Olav gir et raskt tilbud til målgruppen,  
resultatene nå viser at pasientene har nytte av undervisningen som tilbys. En pågående studie ser på 
resultatene 12 måneder etter skoledeltagelse. Artroseskolen – St. Olav er nå en del av vårt ordinære 
behandlingstilbud.



168 Høstmøteboken  •  2018

Protese
Abstrakt

513

HVORDAN GÅR DET MED PASIENTENE VÅRE? SYSTEMATISK  
INNFØRING AV PASIENTRAPPORTERTE RESULTATMÅL (PROM)  
I KLINISK PRAKSIS

Aksel Paulsen, Knut Harboe, Lars Fosse

Ortopedkirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus, Frakturregisteret i Helse Vest (FRHV), Helse Vest RHF

Innledning: Pasientrapporterte resultatmål (PROM) blir brukt i økende grad i ortoped-
kirurgisk forskning og klinisk praksis, og er viktige resultatmål i ortopedisk behandling. 
Det kan være praktiske, økonomiske og juridiske utfordringer med å systematisk 
innføre og bruke PROM hos ortopediske pasienter. Ortopedisk avdeling ved Stavanger 
universitetssjukehus (SUS) har i flere år hatt stort fokus på PROM og innført oppfølg-
ning med PROM hos flere pasientgrupper, og ønsker å dele de erfaringer vi har gjort oss 
i forbindelse med systematisk innføring av PROM i vår kliniske praksis.

Materialer og metoder: Pasientene får skriftlig informasjon/PROM instruksjon, og besvarer både generisk 
(EQ-5D-5L) og spesifikt PROM. Av spesifikke PROM brukes: HOOS (hofte), KOOS (kne), MOxFQ (fot, ankel), 
QuickDASH (overekstremitet). Pasientene svarer også på ankerspørsmål (retrospektivt spørsmål om endring/
opplevd forbedring, og spørsmål om pasienten aktuelt mener at han/hun har det bra), slik at Minimal Clini-
cally Important Improvement (MCII)/Patient Acceptable Symptom State (PASS) kan estimeres. Papirskjema 
skannes med automatisk skjematolkning. Sykepleiere og helsesekretærer tar seg av PROM innsamlingen. For 
protesepasientene oppretter helsesekretærer et poliklinisk autogenerert notat med gjennomgang av operas-
jon, aktuell status, røntgen, komplikasjoner, PROM resultat og tilfredshet (ankerspørsmål), som går til pasient 
og fastlege. Avdelingen deltar aktuelt i utviklingen av elektroniske PROM versjoner i samarbeid med HEMIT 
(Helse Midt-Norge IKT).

Resultater: PROM oppfølgning preoperativt og 6-8 uker postoperativ ble innført for elektive kne- og  
hofteproteser i 2014, og 1 år postoperativt i 2017. PROM oppfølgning preoperativt, 2 og 6 uker postoperativ 
ble innført for hallux valgus pasienter i 2017. 2 og 6 uker postoperativ PROM oppfølgning ble innført i 2017 
for alle ankelbrudd, og med 1 års kontroll fra 2018. For Lisfranc skader ble det innført 2, 6 uker og 1 år post-
operativ PROM oppfølgning fra 2018. Postoperativ PROM er registrert 2, 6 uker og 1 år postoperativ for alle 
frakturer i lange rørknokler siden 2017.

Konklusjon/relevans: Det bør etableres lokal prosedyre som styrer bruken av PROM (nødvendighet, 
lisensforhold, språkversjoner, måleegenskaper). Kliniske PROM data er journaldata og lagres i journal som 
andre kliniske data. Innsamling av kliniske PROM data gir også mulighet for senere uttak til forskningsformål 
og virksomhetsintern kvalitetssikring. PROM oppfølgning per post kan være et supplement til tradisjonell 
poliklinisk kontroll, som ledd i avdelingens kliniske rutine etter beslutning fra avdelingsledelsen. Oppfølgning 
med PROM kan innføres som klinisk rutine uten bruk av legeressurser. Etablering av kliniske cut-off PROM 
verdier (MCII/PASS) kan gi viktige framtidige medisinske kvalitetsindikatorer.
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EFFEKTEN AV SONIKERING SOM METODE FOR Å LØSRIVE  
BIOFILMDANNENDE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS IN VITRO

Erik Thorvaldsen Sandbakken1, Eivind Witsø1, Kåre Bergh2, Olav A Foss1, Jomar Klaksvik1,  
Geir Bjerkan1, Bjørnar Sporsheim3

1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital Universitetssykehuset i Trondheim. 2. Mikrobiologisk avdeling, St. Olavs hospital,  
Universitetssykehuset i Trondheim. 3. Cellular and Molecular Imaging Core Facility, CMIC, NTNU

Innledning: Infeksjon er en alvorlig komplikasjon ved protesekirurgi. Til tross for tiltak 
for å redusere forekomsten av proteseinfeksjoner er proteseinfeksjoner økende problem 
på verdensbasis. Vevsprøver til dyrkning er fortsatt gullstandard for å påvise protese-
infeksjon, men metoden har utilstrekkelig sensibilitet og gir negative dyrkningssvar 
i 20-30 % av tilfellene. Det antas at sonikering av proteser og dyrkning av sonikatet 
øker sensitiviteten. I hvilken grad biofilmdannende bakterier lar seg løsrive ved hjelp 
av sonikering er så vidt vi vet ikke klarlagt. Vi undersøkte effekten av sonikering som 
metode for å løsrive biofilmdannende Staphylococcus epidermidis in vitro.

Materialer og metoder: 46 stålplater (5x5x1 mm) ble kolonisert med biofilmdannende S. epidermidis 
ATCC 35984 i TSB (tryptic soy broth) med 1 % glukose under aerobiske betingelser og 37 °C i 24 timer. For 
å fjerne ikke-adherente bakterier ble hver plate skylt og vortex-mikset på 400 rpm i NaCl tre ganger før 
mikroskopering. Biofilmen ble farget med LIVE/DEAD ™ BacLight™ Bacterial Viability Kit og visualisert under 
levende forhold med EVOS™ FL Auto 2 Imaging System (epifluorescens) og et inverst konfokalt laserskanning 
mikroskop LSM510 (CLSM). Alle platene ble mikroskopert med epifluorescens-mikroskop både før og etter 
sonikering. Fire plater med gjenværende biofilm etter sonikering ble fiksert for skanning elektron-mikroskopi 
(SEM). CLSM og SEM ble brukt for å verifisere gjenværende bakterier på platene. Bilder tatt med epifluorescens- 
mikroskop ble analysert ved hjelp av en makroapplikasjon i Fiji (ImageJ) og data ble utrykt som prosentvis 
dekning av biofilm på platene (biofilm coverage rate, BCR). Sonikeringen ble gjort med en BactoSonic®  
Bandolin sonikator og den anvendte effekten i hvert reagensrør (40 kHz, 800W) ble målt med en Bruel og 
Kjær 8103 hydrofon. Mengden bakterier i sonikatet ble kvantifisert ved å telle koloniformende enheter (CFU).

3 stålplater fungerte som negativ kontroll.

Resultater: Alle platene ble eksponert for lik energimengde. Biofilmen ble fullstendig fjernet fra et flertall 
av platene, men etter sonikering hadde mange av platene fortsatt biofilm på overflaten, 6 av 46 plater hadde 
en dekning (BCR) på 50 % eller mer.

Det var ingen korrelasjon mellom arealreduksjon av biofilm og CFU i sonikatet (Pearson korrelasjon -0,2, 
p=0,191).

Konklusjon/relevans: Vår konklusjon er at sonikering som metode for å løsrive biofilmdannende  
S. epidermidis in vitro ikke er så effektiv som man hittil har trodd. På et betydelig antall plater blir biofilmen 
værende i varierende mengde etter sonikering. Det gjenstår å vise om våre funn kan reproduseres in vivo.
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ET NYTT ANTIBAKTERIELT PEPTID INHIBERER RESISTENSUTVIKLING 
OG BAKTERIEVEKST AV STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS

Synnøve Brandt Ræder1, Erik Thorvaldsen Sandbakken2, Kirsti Løseth1, Kåre Bergh1, Eivind Witsø2, 
Marit Otterlei1

1. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), Trondheim, Norge.  
2. Ortopedisk operasjonsavdeling, St. Olavs universitetssykehus, Trondheim, Norge

Innledning: Antibiotikaresistente bakterier er et stort og økende problem verden over. 
Bruk av antibiotika i seg selv stresser bakteriene og fører til økt resistensutvikling via 
en prosess der den replikative polymerasen byttes ut med såkalte translesion poly-
meraser. Disse polymerasene gjør oftere feil, noe som resulterer i økt mutagenese, og 
dermed økt antibiotikaresistens. Vi har utviklet et nytt antibakterielt peptid som både 
har antibakteriell og antimutagen effekt. Peptidet blokkerer mutagenese ved doser 
lavere enn MIC, i tillegg til at det reduserer biofilmdannelse. Ved høyere doser hindrer 
den all bakterievekst i flere ulike bakteriestammer.

Materialer og metoder: For å studere effekten av en eventuell bruk av peptidet i kirurgisk sement, har vi 
brukt en multiresistent Staphylococcus epidermidis stamme og en rottemodell der beinimplantater fylt med 
kirugisk sement med og uten innblandet gentamicin, antibaktierielt peptid eller en kombinasjon av disse, 
transplanteres inn ved ryggmuskelen. For å undersøke den antimutagene effekten av peptidet har vi dyrket 
en gentamicin-sensitiv S. epidermidis stamme i nærvær av lave doser gentamicin og peptid (50 % MIC) over 
tid, og bestemt frekvensen av gentamicinresistente bakterier.

Resultater: Rotteforsøkene viste en signifikant reduksjon av bakterievekst i beinimplantater med sement  
som inneholdt kombinasjon av peptid og gentamicin; 6/8 (75 %) av beinimplantatene hadde ingen 
bakterievekst i denne gruppen sammenlignet med 2/8 (25 %) i gruppen med sement som inneholdt bare 
gentamicin. Mutageneseforsøkene viste at en kombinasjon av peptid og gentamicin reduserte utviklingen  
av gentamicinresistense bakterier opptil 70 ganger.

Konklusjon/relevans: Våre data indikerer derfor at peptidet kan være en lovende kandidat i kampen mot 
resistente bakterier da det både inhiberer bakterievekst og hindrer utvikling av nye resistente bakterier når 
det brukes i kombinasjon med antibiotika.

Referanser: 
1. Witsø E, Persen L, Løseth K, Benum P, Bergh K. Cancellous bone as an antibiotic carrier. Acta Orthop Scand 2000; 71(1): 80-84 
2. Witsø E, Persen L, Benum P, Bergh K. Cortical allograft as a vehicle for antibiotic delivery. Acta Orthop. 2005 Aug; 76(4): 481-6.
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OCCURRENCE AND RISK FACTORS FOR INTRAOPERATIVE  
PROXIMAL FEMORAL FRACTURES DURING PRIMARY TOTAL  
HIP ARTHROPLASTY

Heinrich Brüggemann1, Geir Hallan2, Anne Marie Fenstad3, Ingvild Dalen4, Lena Kristin Bache-
Mathiesen4, Lars Fosse1

1. Department of Orthopaedic Surgery, Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway. 2. Department of Orthopaedic Surgery,  
Haukeland University Hospital, Bergen, Norway; The Norwegian Arthroplasty Register, Bergen, Norway; Department of Clinical  
Medicine, Faculty of Medicine, University. 3. The Norwegian Arthroplasty Register, Bergen, Norway. 4. Department of Research,  
Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway

Innledning: The purpose of this study was to determine risk factors for intraoperative 
proximal femoral fractures (IPFF) during primary total hip arthroplasty (THA). We  
analysed information reported to The Norwegian Arthroplasty Register (NAR) from  
the last 30 years to find changes in the occurrence and magnitude of risk factors.

Materialer og metoder: 190,167 THA’s were reported to the registry (NAR) in the period 1987-2017. We 
excluded those with missing information regarding perioperative complications (n=1243). Among the result-
ing 188,924 patients, 68 % were female; the average age was 69 years. The following factors were analysed: 
sex, age, previous operations on the hip, diagnosis, side, year of surgery, surgical approach, and fixation 
technique of the femoral stem. Associations with the risk of IPFF were assessed using Poisson regression with 
standard errors allowing for clustering of observations within hospitals, from which we report relative risks 
(RR) with 95 % confidence intervals (CI).

Resultater: Intraoperative complications were recorded in 5313 THAs, and the nature of the complica-
tion was specified in 4964. IPFF was the most frequent complication and occurred in 2036 patients (1.1 % of 
188,924) and constituted 41 % of all specified complications. The risk of IPFF was independently associated 
with sex, age, previous surgery, diagnosis, surgical approach and fixation technique (all p<0.001). Women 
had 79 % increased risk of IPFF (adjusted RR 1.79, 95 % CI 1.59 to 2.04). Patients older than 80 years and 
especially those older than 90 were found to be at increased risk (adjusted RR 1.36 and 1.99 as compared 
to patients 60-70 years of age) Having had a previous operation on the same side increased the risk of IPFF 
(adjusted RR 1.71, 95 % CI 1.48 to 1.97). Primary osteoarthritis had a lower risk compared to other diagnoses 
(adjusted RR 0.53, 95 % CI 0.46 to 0.63). The anterior approach (adjusted RR 1.48, 95 % CI 1.10 to 1.98) and 
lateral approach (adjusted RR 1.60, 95 % CI 1.24 to 2.06) had higher risks of IPFF compared to the posterior 
approach. Finally, uncemented fixation was associated with 2.77 times the risk of IPFF as compared with 
cemented fixation (RR 2.77, 95 % CI 2.19 to 3.50).

Konklusjon/relevans: Intraoperative proximal femoral fractures (IPFF) was the most frequent intra- 
operative complication and occurred in 1.1 % of all primary THA. The most pronounced risk factors were  
uncemented fixation of the stem, female sex, high age, and diagnosis other than osteoarthritis.
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ØKT FOREKOMST AV LUKSASJONER VED HEMIPROTESER  
ETTER INNFØRING AV CPT

Salil Sharma, Paolo Rossi, Arne Runde

Ortopedisk avdeling, Skien STHF

Innledning: I Norge er retningslinjer rundt behandlingen av dislokerte lårhalsbrudd hos 
den eldre populasjonen klare. Ifølge tall fra hoftebruddsregisteret blir ca. 90 % behand-
let med hemiprotese. Denne populasjonen skal ha en operasjon med lav komplikasjons- 
rate. Luksasjon og infeksjon er komplikasjoner som fører til økt mortalitet i denne 
allerede utsatte gruppen. Etter innføring av CPT protesen har vi hatt inntrykk av økt 
forekomst av luksasjoner. Vi ønsket derfor å gå igjennom våre tall for å finne en mulig 
årsak til dette. Generelt sett er det to typer risikofaktorer; pasientrelaterte og kirurgisk 
relaterte. Vi bruker direkte lateral tilgang for å unngå økt forekomst av luksasjoner. 
Gluteus medius substansen og den kognitive evnen er varierende.

Materialer og metoder: Vi har gått gjennom våre hemiproteser som er implantert i tidsrommet mai 2017 
(tidspunkt for introduksjon i henhold til anbud HSØ) til august 2018. Parametre en målte var alignment av 
protesen (varus/valgus), globalt offset, CE-vinkel og operatørsammensetning. Målingene ble utført med 
Impax Orthopedic Tools.

Resultater: 125 CPT hemiproteser ble implantert ved Skien, STHF, i denne perioden. 7 ble ekskludert 
grunnet manglende post-operativt bilde/umålbare bilder. 7 av 125 CPT hemiproteser lukserte. 6 av 7 lukserte 
hemiproteser var CPT STANDARD proteser.

25 % av femurstammene ble plassert i >3° varus. 8 % av stammene ble plassert i over >3° valgus. I 8 % 
ble det globale offset økt med >10 mm, og i 17 % redusert med >10 mm. Median CE vinkel i de lukserte 
hoftene var på 34 grader. Rundt 75 % av operasjonene ble utført av LIS som hovedoperatør. Vi registrerte 
4 peroperative frakturer. Vi utførte 3 Girdlestone operasjoner året før (mai 2016 - mai 2017) med Exeter til 
sammenligning.

Konklusjon/relevans: Vi finner valgus feilstilling i 2/7 proteser som lukserte. Ingen andre parametre slår 
ut. Vi fant hofter med økt og redusert globalt offset som ikke har luksert. Protesetype, som vi har opplevd 
i vårt tilfelle kan være en annen risikofaktor. Andre faktorer kan være anteversjonen på protesen under 
implantasjon eventuelt også andre biomekaniske faktorer med CPT protesen som ikke er målbar på et vanlig 
konvensjonelt røntgen.

Tallene er så små at vi ikke kan trekke sikre konklusjoner av denne gjennomgangen. Vi opplevde en luksa- 
sjonsrate på litt over 5 %. Dette er ikke så ulikt Parker et al og Dolatowski et al sine studier. Vi har likevel 
blitt ekstra oppmerksom på luksasjoner, og vil følge dette opp videre dersom trenden vedvarer.
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RESTRIKSJONER FOR PASIENTER OPERERT MED TOTALPROTESE  
I HOFTE VED SYKEHUS I HELSE VEST

Irma Brandeggen Blaker1, Rune Bjørnevoll2

1. Hillevåg fysioterapi og trening, Stavanger/FYSIOPRIM Universitetet i Oslo. 2. Byen fysikalske senter, Stavanger

Innledning: Tall fra Nasjonalt register for leddproteser fra 2018 viste at det ble  
foretatt i overkant av 10 000 hofteproteseoperasjoner i 2017, hvorav 9086 var primær-
operasjoner. Av disse ble 1629 operert i Helse Vest, fordelt på åtte offentlige og to 
private sykehus. De fleste pasientene går til postoperativ opptrening hos fysioterapeuter  
i primærhelsetjenesten. Vi erfarer at sykehusene opererer med ulike restriksjoner og 
aktivitetsråd for pasientgruppen.

Materialer og metoder: Vi har innhentet skriftlig informasjon som gis til pasienter etter hofteprotese- 
kirurgi ved samtlige sykehus i Helse Vest som utfører disse operasjonene. Vi har sett på hva forskningen sier 
om restriksjoner og aktivitetsråd.

Resultater: Den skriftlige informasjonen gitt til pasientene om restriksjoner med hensyn til aktivitetsråd 
og hoftens stilling i daglige aktiviteter postoperativt var sprikende og lite konsistent. Det er sparsomt med 
forskning på området, men tidligere forskning har vist at pasienter som får få eller ingen restriksjoner er mer 
aktive og har ikke større fare for luksasjon enn pasienter som får flere restriksjoner. Enkelte av restriksjonene 
har også samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Konklusjon/relevans: Det er nødvendig å utarbeide nasjonale kunnskapsbaserte fagprosedyrer for opp-
trening og aktivitetsråd for denne pasientgruppen. Det er usikkert hvilken kunnskap rådene som gis i dag er 
basert på. De restriksjoner som eventuelt gis må faglig begrunnes.

Referanser:
1.  Gromov K, Troelsen A, Stahl Otte K, Ørsnes T, Ladelund S, Husted H (2015): Removal of restrictions following primary THA with  

posterolateral approach does not increase the risk of early dislocation. Acta Orthopedica 86;4, 463-468.
2.  Kornuijt A, Das D, Sijbesma T, van der Weegen W (2016): The rate of dislocation is not increased when minimal precautions are  

used after total hip arthroplasty using the posterolateral approach: a prospective, comparative safety study.  
Bone Joint J May;98-B(5): 589-94.

3.   Lee GRH, Berstock JR, Whitehouse MR, Blom AW (2017): Recall and patient perceptions of hip precautions 6 weeks after total hip 
arthroplasty. Acta Orthopedica 88 (5); 496-499.
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KOMPONENTPLASSERING VED BRUK AV FREMRE SAMMENLIGNET 
MED DIREKTE LATERAL TILGANG TIL HOFTELEDDET.  
RESULTATER FRA EN RCT

Helge Norheim Sund1, Ole-Christian Brun1, Lars Nordsletten1, Stefan Röhrl1, Knut Erik Mjaaland2

1. Oslo Universitetsykehus Ullevål. 2. Sørlandets Sykehus Arendal

Innledning: Det er en pågående diskusjon om ulike tilganger ved totale hofteproteser 
gir forskjellig resultat. Skeptikerne til “miniinvasive” tilganger hevder at redusert 
oversikt kan gi en dårligere komponentplassering. Det er lite data som bekrefter dette. 
Vår hypotese var således at direkte lateral tilgang gir bedre komponentplassering enn 
fremre tilgang til hofteleddet.

Materialer og metoder: Vi studerte komponentplasseringen hos 163 pasienter operert med enten fremre 
(n=83) eller direkte lateral tilgang (n=80) som del av en randomisert studie.1 Alle pasientene ble operert 
med omvendt hybrid totalprotese, sementert kopp (Marathon) og usementert stamme (Corail). Vi målte 
sementtykkelse i sone 1-3. Plassering av acetabulumkomponenten ble vurdert med måling av inclinasjon 
og anteversjon og deretter om plasseringen var innenfor Lewinnek’s “safe-zone”. Femurstammens posisjon 
ble kartlagt med valgus/varus av stamme, samt stammeposisjon i sideplan (THA index). Benlengde ble målt 
og definert som lik ved mindre enn 5 mm forskjell. Det ble også målt acetabulær -og femoral offset pre- og 
postoperativt (offset restoration)

Resultater: Fremre tilgang viste økt antall kopper plassert i “safe-zone” (n=35 mot n=27 i direkte lateral 
tilgang) men ikke signifikant flere enn ved direkte lateral tilgang.

Vi fant ingen forskjell på femurs komponentplassering.

73 pasienter i fremre gruppen hadde “uendret benlengde”, mot 65 i gruppen med direkte lateral tilgang.  
Heller ikke her var det signifikant forskjell mellom gruppene.

Konklusjon/relevans: Fremre og direkte lateral tilgang ga samme komponentplassering for så vel kopp 
som stamme. Dette tyder på at man får adekvat oversikt i operasjonsfeltet ved fremre og direkte lateral 
tilgang. Dette tyder på at langtidsresultatene for fremre tilgang ikke vil være dårligere enn ved direkte  
lateral tilgang.

Referanse:
1.  Mjaaland, K.E., et al., Comparison of markers for muscle damage, inflammation, and pain using minimally invasive direct  

anterior versus direct lateral approach in total hip arthroplasty: A prospective, randomized, controlled trial.  
J Orthop Res, 2015. 33(9): p. 1305-1
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HØYERE VERDIER AV MUSKELSKADE BIOMARKØRER I DEN  
ANTEROLATERALE TILGANGEN: INGEN KORRELASJON TIL  
KLINISKE UTFALLSMÅL

Terje Ugland1, Glenn Haugeberg2, Svein Svenningsen3, Stein Ugland1, Øystein Berg1, Are Hugo Pripp4,  
Lars Nordsletten4

1. SSHF Kristiansand Ortopedisk avdeling. 2. SSHF Kristiansand Reuma avdeling. 3. SSHF Arendal Ortopedisk avdeling.  
4. Oslo universitetssykehus

Innledning: I den senere tid har de muskelsparende tilgangene til hofteleddet fått økt 
oppmerksomhet. Blant metodene som har vært benyttet for å vurdere hvor invasive 
disse kirurgiske tilgangene er finner vi monitorering av muskelskade biomarkører. Det 
er uklart i hvilken grad eleverte serum nivåer av biomarkører predikerer det kliniske 
utfallet. I denne studien sammenlignet vi derfor økning i serumkreatinkinase (CK) og 
dets tilknytning til funksjonelle utfallsmål mellom den muskelsparende anterolaterale 
tilgangen og den direkte laterale tilgangen til hofteleddet hos eldre pasienter med 
dislokerte lårhalsbrudd.

Materialer og metoder: I denne randomiserte studien inkluderte vi 150 pasienter mellom 70 og 90 år 
med dislokerte lårhalsbrudd. Pasientene ble allokert til en usementert hemiprotese i en direkte lateral tilgang 
eller en anterolateral tilgang. Gjennomsnittlig alder var 81 (69-90); 109 (73 %) var kvinner. Endepunkter var 
økning i CK etter 24 og 48 timer fra baseline og korrelasjon til kirurgiske parametere, Timed up og Go Test 
(TUG), Harris Hip Score (HHS) og tilstedeværelse av Trendelenburgs tegn.

Resultater: Etter 24 timer var det en gjennomsnittlig økning fra baseline i total CK på 228 U / L (95 % CI 
187 til 269; p<0,001). Det var en forskjell mellom grupper etter 24 timer i CK økning med høyere nivåer i den 
anterolaterale gruppen (gjennomsnittlig forskjell 80 U / L (95 % CI - 0,5 til 162; p=0,05). Etter 48 timer var 
det en gjennomsnittlig forskjell på 117 U / L (95 % CI 22 til 212; p=0,01). Ingen korrelasjon ble funnet  
mellom CK-verdier og funksjonelle utfallsmål.

Konklusjon/relevans: Sammenlignet med den direkte laterale tilgangen gav den anterolaterale tilgangen 
høyere nivåer av postoperativ CK. Det var imidlertid ingen korrelasjon mellom nivåer av CK og funksjonelle 
utfallsmål.
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ATROFI OG FETTINFILTRASJON I GLUETUS MINIMUS  
OG MEDIUS HOS PASIENTER MED UTTALT COXARTROSE OG 
MATCHEDE KONTROLLER

Kjetil Kivle1, Elisabeth Lindland2, Knut Erik Mjaaland2, Svein Svenningsen2, Lars Nordsletten1

1. Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 2. Sørlandet sykehus, Arendal

Innledning: Gluteus minimus og medius er viktige aktive stabilisatorer i hofteleddet. 
Ved coxartrose kan det forekomme atrofi og fettinfiltrason i nærliggende musklatur, og 
affeksjon av gluetus minimus og medius er da sannsynligvis av særlig betydning. Ikke 
alle pasienter som opereres med totalprotese i hoften kommer tilbake til et optimalt 
funksjonsnivå, og irreversible muskulære forandringer som var tilstede før kirurgi kan 
trolig delvis forklare dette. Av denne grunn ønskert vi å kartlegge dette før kirurgi 
hos pasienter med uttalt coxartrose sammenlignet med en kontrollgruppe med friske 
individer. Vi har tidligere publisert god intra- og interobsever reliabilitet ved en semi-
kvantitativ metode for vurdering av fettinfiltrasjon samt tverrsnittsareal av muskulatur 
for vurdering av atrofi.

Materialer og metoder: Vi inkluderte prospektivt 41 pasienter med coxartrose som skulle opereres med 
totalprotese i hoften. Totalt 39 pasienter (26 kvinner og 13 menn, alder gj.snitt 66 år) fikk utført MR preopera-
tivt. I tillegg inkluderte vi 12 pasienter (8 kvinner og 4 menn, alder 68 år) i en matched kontrollgruppe med 
friske individer. Disse fikk utført tilsvarende MR-undersøkelse. Vi vurderte deretter tversnittsareal av gluteus 
minimus og medius på T1-vektede bilder, og fettinfiltrasjon med et semi-kvantitativt graderingssystem. Alle 
målinger ble gjort av to uavhengige observatører med påfølgende konsensus. Vi har benyttet chi-kvadrat test 
for kategoriske data og uavhengig t-test for de numeriske data.

Resultater: Tverrsnittsarealet av gluteus minimus var i gjennomsnitt 1046 mm2 i coxartrosegruppen, sam-
menlignet med 1481 mm2 i kontollgruppen (p=0,002). Det var signifikant større grad av fettatrofi for fremre 
del av gluteus minimus i coxartrose gruppen (p=0,003), men ingen klar forskjell for midtre og bakre del.

For gluetus medius var tverrsnittsarealet i gjennomsnitt 3425 mm2 i coxartrosegruppen og 3225 mm2 for 
kontrollgrupen (ns). Det var signifikant økt fettatrofi i fremre (p=0,01) og midtre del (p=0,02) i coxartrose- 
gruppen sammenlignet med kontrollgruppen, men ingen klar forskjell for bakre del.

Konklusjon/relevans: Coxartrose synes i stor grad å medføre atrofi av gluteus minimus sammenlignet 
med en frisk kontrollgruppe, selv om kausaliteten ikke sikkert kan fastslås. Det synes som fremre del av 
gluteus minimus blir påvirket i særlig grad. Den fremre delen av gluteus minimus er særlig aktiv ved maksi-
mal ekstensjon i hoften, og det er kjent at coxartrose kan medføre redusert skrittlengde og hastighet. Det er 
dermed trolig at den fremre delen av gluteus minimus blir stimulert i mindre grad ved coxartrose, og at dette 
kan medføre fettinfiltrasjon og atrofi. I tillegg kan selve artrosesykdommen også påvirke minimus siden den 
ligger direkte an mot leddkapselen.
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MINDRE PERIPROSTETISK BENTAP I DEN ANTEROLATERALE  
TILGANGEN TIL HOFTELEDDET SAMMENLIGNET MED DEN  
DIREKTE LATERALE

Terje Ugland1, Glenn Haugeberg2, Svein Svenningsen3, Stein Ugland1, Øystein Berg1, Are Hugo Pripp4,  
Lars Nordsletten4

1. SSHF, Kristiansand Ortopedisk avdeling. 2. Reumatologisk avd SSHF. 3. SSHF, Arendal Ortopedisk avdeling. 
 4. Oslo universitetssykehus

Innledning: Tap av benmasse i øvre del av femur etter implantering av protese kan 
være en medvirkende årsak til den rapporterte økte bruddrisikoen rundt usemen-
terte stammer. Vi studerte effekten av den kirurgiske tilgangen til hofteleddet på den 
periprostetiske bentettheten hos pasienter med dislokerte lårhalsbrudd operert med 
usementert hemiprotese.

Materialer og metoder: Dette var en planlagt subgruppeanalyse (n=51) i en større randomisert studie 
(n=150) hos pasienter med dislokerte lårhalsbrudd. Deltakere ble allokert til en usementert hemiprotese satt 
inn i en direkte lateral (Hardinge) tilgang eller en anterolateral (modifisert Watson-Jones) tilgang. Pasienter 
ble skannet med DXA (postoperativt, 3 og 12 måneder) for å vurdere endringer i bentetthet (BMD) rundt 
protesestammen. Gjennomsnittlig alder i DXA-undergruppen var 82,7 år (70 til 90), 33 (64 %) var kvinner. 
Hoveddelen av pasienter var ASA II (29 %) og ASA III (58 %) med en gjennomsnittlig BMI på 23 (15-33).

Resultater: Vi fant en kontinuerlig reduksjon i total periprostetisk BMD over 12 måneder (5.8 %, CI 3,3-
8,3; p<0.001). Bentap etter 12 måneder var i gjennomsnitt 3,3 % for den anterolaterale gruppen mot 8,1 % 
i Hardinge gruppen (4,8 %, 95 % CI 0,0 til 9,6, p=0,05). DXA etter 3 måneder viste BMD-tap i de proksimale 
Gruen-sonene i den laterale gruppen sammenlignet med den anterolaterale gruppen. Sone 1 (-5,0 % mot 
2,7 %), sone 2 (-4,3 % vs. 4,1 %), sone 6 (-6,5 % vs. 0,0 %) og sone 7 (-11,2 % vs. -2,4 %), alle grupper p<0,05.

Konklusjon/relevans: Denne studien viser at den kirurgiske tilgangen til hofteleddet kan påvirke den 
periprostetiske benremodelleringen.
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INTRAMEDULLÆR NAGLE ELLER RING FIKSATØR  
VED LUKKEDE TIBIA BRUDD. EN RANDOMISERT STUDIE  
MED 63 PASIENTER

Geir Stray Andreassen1, Mikael Sundfeldt2, Jan Erik Madsen1, Gunnar Birkeland Flugsrud1,  
Joakim Stray Andreassen1, Frede Frihagen1

1. Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 2. Ortopedisk avdeling, Sahlgrenska Universitet, Gøteborg

Innledning: Intramedullær nagling er den vanligste operative behandlingen for tibia 
skaftfrakturer. Ringfiksasjon er et alternativ som kan ha visse fordeler, for eksempel 
mindre fremre knesmerter og muligheten for å justere stillingen av frakturen under 
behandlingen. Hensikten med vår studie var å vurdere om ringfiksasjon kan gi et bedre 
klinisk resultat enn en intramedullær nagling ved lukkede tibia skaftfrakturer.

Materialer og metoder: Vi utførte en randomisert studie hvor ringfiksasjon ble sammenlignet med rimet 
intramedullær nagle på lukkede diafysære leggbrudd. Pasientene ble inkludert på to ulike sykehus og var 
mellom 18 og 70 år. De ble kontrollert etter 6 uker, 3, 6, 12 og 24 måneder postoperativt. Hovedendepunkt 
var helserelatert livskvalitet målt ved fysisk funksjon subscore (PFS) SF-36 etter to år. Sekundære ende- 
punkter var kne- og ankelsmerter (VAS-skala), bevegelsesutslag i ankel/kne (ROM) og komplikasjoner.

Resultater: 65 pasienter ble randomisert. En pasient i hver gruppe trakk seg fra studien mellom randomi- 
sering og kirurgi. 31 pasienter i ringfiksasjonsgruppen og 32 i den intramedullære gruppen ble fulgt opp med 
kontroller. 1/3 av pasientene var kvinner. Gjennomsnittsalder var 43 år. Det var 23 % røykere i ringfiksatør-
gruppen og 6 % røykere i naglegruppen.

Ved 6 måneder kontroll var PFS 63 i ringfiksasjonsgruppen og 76 i naglegruppen. Ved 12 og 24 måneder var 
det ingen signifikante forskjell mellom gruppene ved SF36 subscore. Ved oppfølgingene var det ingen signifi-
kante forskjeller i smerter rundt ankelen eller smerter over bruddstedet. Pasientene i rammegruppen hadde 
signifikant mindre knesmerter på alle oppfølginger unntatt etter to år (6 uker: 2,7 mot 0,4; 3 måneder: 2,5 
vs 0,6; 12 måneder: 2,4 vs 0,6. Etter 24 måneder var det 1,5 vs 0,8. Det var ikke klinisk relevante forskjeller i 
ROM i ankel eller kne.

Ved 3 måneder var 81 % av frakturene i naglegruppen og 43 % av frakturene i rammegruppen tilhelet 
(p<0,001). Median behandlingstid med ramme var 6 måneder. Alvorlige komplikasjoner, reinnleggelser og 
reoperasjoner var likt fordelt i gruppene.

Det var 71 % pasienter i rammegruppen og 4 13 % i naglegruppen som ble antibiotikabehandlet for over-
fladiske infeksjoner (p<0,001). Ringfiksasjonsgruppen hadde gjennomsnittlig 4,7 ekstra kontroller hos lege  
og 3,1 ekstra kontroller hos sykepleier, mens i naglegruppen var det henholdsvis 0,8 og 0,7 kontroller  
(henholdsvis p<0,001 og p=0,04).

Konklusjon/relevans: Hovedendepunktet (PFS SF 36 etter 2 år) viste ingen forskjell mellom gruppene.

Ringfiksasjon er et godt alternativ i behandling av skaftbrudd i tibia. I våre avdelinger er intramedullær na-
gling fortsatt standardbehandling ved operativ behandling av diafysære tibiafrakturer. Ringfiksatør er  
ressurskrevende og er kun reservert for spesielle tilfeller.



Høstmøteboken  •  2018 179

Traume602
Abstrakt

KIRURGISK BEHANDLING AV HANDLEDDSBRUDD  
– EKSTERN FIKSASJON ELLER VOLAR PLATE?  
EIN RANDOMISERT MULTISENTERSTUDIE

Trine Ludvigsen1, Kjell Matre2, Rakel Gudmundsdottir3, Yngvar Krukhaug2, Eva Dybvik4,  
Jonas Meling Fevang2

1. Voss sjukehus, Universitetet i Bergen. 2. Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen. 3. Haukeland universitetssjukehus. 
4. Nasjonalt register for leddprotese

Innledning: Kvart år pådrar over 15000 nordmenn seg brudd i handleddet og det er 
såleis den vanlegaste bruddskaden i Noreg. Ein reknar med at meir enn 20 % av dei vil 
bli kirurgisk behandla. Dei 2 mest brukte operasjonsmetodane i dag er anten ekstern 
fiksasjon eller volare anatomiske låseplater. Ein metaanalyse frå 2012 som tok utgangs- 
punkt i 6 randomiserte studier, der ein samanlikna desse 2 behandlingsalternativa, 
konkluderte med at ein manglar studiar med stort nok pasientgrunnlag og lang nok 
oppfølgingstid. Hausten 2013 var oppstart for ein ny randomisert multisenterstudie der 
me ville samanlikne dei to operasjonsmetodane hjå pasientar i alderen 18-70 år med 
dislokerte, ekstraartikulære distale radiusfrakturar AO type A3.

Materialer og metoder: 163 pasientar vart i løpet av 3,5 år randomisert til anten ekstern fiksasjon eller 
volar låseplate. Pasientane blei kontrollert etter 6 veker, 3 månader og 1 år. 141 pasientar (87 %) fullførte 
1-årskontroll og av dei blei 72 operert med ekstern fiksasjon og 69 med volar låseplate. Me valgte Kvikk-
DASH ( Disability of the Albow, Shoulder and Hand), PRWHE (Patient Rated Wrist and Hand Evaluation) og 
VAS (Visual Analoge Score) smertescore som primærutfall. Det vart utført objektive målingar med omsyn til 
bevegelegheit, gripestyrke og fingerstivheit. Komplikasjonar og reoperasjonar vart også registrert.

Resultater: 127 kvinner (90 %) og 14 menn (10 %) fullførte studien. Gjennomsnittsalder var 56 år. Van-
legaste skademekanisme var fall utandørs (56 %) etterfølgt av fall inne (20 %) og uorganisert idrett (13 %). 
Etter 6 veker og 3 månader var det signifikant forskjell i Kvikk-DASH og PRWHE i favør av volar plate. Det 
var lågare VAS (smertescore ved aktivitet) i plategruppa ved 3 månaderskontroll. Etter 1 år var skilnadane 
utjamna og ein fann då ingen forskjell mellom gruppene i VAS smertescore, Kvikk-DASH og PRWHE. Det var 
signifikant dårlegare bevegelsesutslag og gripestyrke i heile studieperioden i gruppa med ekstern fiksasjon. 
Det var ingen signifikant forskjell i registrerte komplikasjonar i dei 2 gruppene. To pasientar i gruppa med 
ekstern fiksasjon blei reoperert og 7 i gruppa med volar plate, av dei 5 platefjerningar.

Konklusjon/relevans: Behandlingsresultatet etter 3 månader var betre hjå pasientar operert med  
volar plate. Skilnaden i Kvikk-DASH og PRWHE vart utjamna 1 år postoperativt medan gjennomsnittleg  
bevegelsesutslag og gripestyrke vart noko redusert i gruppa som fekk ekstern fiksasjon. Denne studien  
talar for å bruke volar plate som fyrsteval ved dislokerte ekstraartikulære distale radiusfrakturar.
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LANG VENTETID FRA BRUDD TIL OPERASJON ØKER  
MORTALITET ETTER HOFTEBRUDD FOR PASIENTER MED  
ALVORLIG KOMORBIDITET

Jan-Erik Gjertsen1, Eva Dybvik1, Ove Furnes1, Torbjørn Kristensen2, Sunniva Leer-Salvesen3,  
Lars B Engesæter1

1. Nasjonalt kompetansesenter for leddproteser og hoftebrudd. 2. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.  
3. Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen

Innledning: Mortalitet etter hoftebrudd er høy. Lang ventetid til kirurgi har i flere 
studier blitt funnet å kunne øke mortalitet etter hoftebrudd, mens andre studier ikke 
har kunnet påvise noen slik effekt. Nasjonal kvalitetsindikator er operasjon innen  
48 timer etter innleggelse. Nye tverrfaglige retningslinjer anbefaler operasjon innen  
24 timer etter bruddet. Vi ønsket, ved hjelp av data i Nasjonalt Hoftebruddregister 
(NHBR) å undersøke hvordan preoperativ ventetid påvirker mortalitet etter hoftebrudd.

Materialer og metoder: Fra 2005-2016 ble det registrert 96 673 pasienter med Hoftebrudd i NHBR. Vi 
inkluderte kun pasienter med nøyaktig preoperativ ventetid (fra brudd til operasjon). Etter eksklusjon av pato- 
logiske brudd, pasienter under 50 år, pasienter som ventet lengre enn 7 dager og pasienter med manglende 
data i NHBR ble 45098 pasienter inkludert i videre analyser. 30 dagers og 180 dagers mortalitet ble beregnet. 
Risiko for død ble beregnet med Cox regresjonsanalyser med justering for alder, kjønn, ASA og operasjons- 
metode. Operasjon innen 24 timer ble valgt som referanse. Subanalyser for ASA klasse og ulike aldersgrupper 
ble utført.

Resultater: 26 831 (59 %) ble operert innen 24 timer og 41 166 (91 %) ble operert innen 48 timer. 4932 
pasienter (9 %) ble operert etter 48 timer. Gjennomsnittsalder var 81 år og 71 % var kvinner. For hele mate-
rialet fant vi ingen effekt av preoperativ ventetid på 30 dagers og 180 dagers mortalitet. Pasienter med ASA 3 
eller høyere og mer enn 48 timer preoperativ ventetid hadde en doblet 30 dagers mortalitet (RR: 2,0; 95 %  
KI: 1,8-2,2; p<0,001) og en liten øket 180 dagers mortalitet (RR: 1,1; 95 % KI: 1,1-1,2; p=0,001) sammenlignet 
med ventetid <24 timer. Subanalyser for ulike aldersgrupper viste ingen signifikant påvirkning av preoperativ 
ventetid og mortalitet.

Konklusjon/relevans: Hoftebruddpasienter med alvorlig komorbiditet har en øket mortalitet ved ventetid 
over 48 timer. Det er derfor viktig å prioritere hoftebrudd pasienter for operasjon. Alle sykehus bør tilstrebe å 
operere hoftebrudd innenfor tidsrammen til den nasjonale kvalitetsindikatoren på 48 timer.
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PROM-DATA, REOPERASJON OG MORTALITET VED  
SEMENTERTE OG USEMENTERTE HEMIPROTESER I NASJONALT  
HOFTEBRUDDREGISTER 2005-2016

Torbjørn Kristensen, Eva Dybvik, Målfrid Kristoffersen, Ove Furnes, Lars B Engesæter,  
Jan-Erik Gjertsen

Nasjonalt Hoftebruddregister, Ortopedisk avdeling, Haukeland univeristetssjukehus

Innledning: Hemiprotese er den vanligste behandlingen for dislokerte lårhalsbrudd  
hos eldre i Norge. Flere publikasjoner har vist bedre overlevelse ved sementerte  
hemiproteser sammenlignet med usementerte og nye norske retningslinjer anbefaler 
sementering av hemiprotesene. I 2017 var 13,6 % av hemiprotesene i Norge usementert 
og tallet er synkende. Kortere operasjonstid og risiko for alvorlige sementreaksjoner, 
som peri-operativ død, kan være årsak til at usementerte proteser fremdeles blir brukt 
ved en del sykehus.

Pasient rapportert smerte, nedsatt livskvalitet og dårlig tilfredshet (PROM-data) kan være tilstede uten at 
man blir re-operert og resultatet av en operasjon kan således være dårlig. Få studier har sammenlignet  
sementerte og usementerte hemiproteser med tanke på dette. Vi ønsket å bruke data fra Nasjonalt Hofte-
bruddregister (NHBR) til å sammenligne PROM data, mortalitet og reoperasjon for sementerte og usementerte 
hemiproteser for lårhalsbrudd.

Materialer og metoder: Fra tidsperioden 2005-2017 ble det inkludert 22633 sementerte og 7538 use-
menterte bipolare hemiproteser hos pasienter over 70 år fra NHBR. Kaplan-Meier estimat og Cox regresjons- 
analyser justert for aldersgrupper, kjønn, ASA klasse og kirurgisk tilgang ble benyttet til å beregne Hazard 
Risk Ratio (HRR) for mortalitet og reoperasjon.

PROM data (Smerte, tilfredshet og livskvalitet) ble analysert og sammenlignet for sementerte og usementerte 
stammer etter 1 år.

Resultater: Operasjon med bakre tilgang var hyppigere (17,0 % vs. 8,0 %) og operasjonstiden var kortere 
(61 vs. 80 min) for usementerte sammenlignet med sementerte hemiproteser.

Pasienter operert med usementerte hemiproteser hadde redusert mortalitet dag 0 og 1 (HRR 0,45 (CI 
0,32-0,63)) sammenlignet med pasienter operert med sementerte hemiproteser. Ingen forskjell ble funnet i 
mortalitet dag 2-7, 8-30, 31-365 og >1år eller for total mortalitet.

Det var høyere risiko for reoperasjon for alle årsaker ved usementerte hemiproteser sammenlignet med 
sementerte hemiproteser (HRR1,49 (CI: 1,3-1,7)). Det var også høyere risiko for reoperasjon på grunn av 
periprostetisk fraktur (HRR4,73 (CI: 3,4-6,7)) og infeksjon (HRR1,30 (CI: 1,1-1,6)) ved usementerte stammer.  
Vi fant ingen forskjeller når vi sammenlignet PROM data (smerte, tilfredshet og livskvalitet) etter 1 år.

Konklusjon/relevans: Lårhalsbrudd hos eldre er en alvorlig diagnose hos en utsatt gruppe pasienter. Hos 
disse pasientene bør man bruke sementert fiksasjon når man opererer hemiproteser for å unngå reoperasjon 
som vil kunne ha stor innvirkning på helse og livskvalitet.
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OPPDATERING FRA OSLOPOROSE – EN UNDERSTUDIE AV  
THE NORWEGIAN CAPTURE THE FRACTURE® INITIATIVE

Ida Lund1, Frede Frihagen1, Ruth Aga1, Knut Melhuus1, Trude Basso2, Tone K Omsland3,  
Tove T Borgen4, Ellen Apalset5, Wender Figved6, Jens M Stutzer7, Gunhild Hagen8, Torbjørn Wisløff9,  
Åshild Bjørnerem10, Erik F Eriksen11, Lars Nordsletten11, Lene B Solberg1

1. Oslo universitetssykehus. 2. St. Olavs hospital. 3. Universitet i Oslo. 4. Drammen sykehus. 5. Haukeland universitetssykehus.  
6. Bærum sykehus. 7. Molde sykehus. 8. Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet. 9. Folkehelseinstituttet.  
10. Universitetet i Tromsø. 11. Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Innledning: Oslo er på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. På tross av dette 
foregår det en utstrakt underbehandling av osteoporose i Oslo og Norge. Oslo skade- 
legevakt (Skadelegevakten), Oslo universitetssykehus, er Europas største skadelegevakt 
og behandler årlig nærmere 12 000 brudd. Skadelegevakten er del av den nasjonale 
multisenterstudien Norwegian Capture the Fracture Initiative (NoFRACT) som startet 
opp i 2015. NoFRACT har som mål å tilby en standardisert utredning og behandling 
(SIP) for osteoporose til alle pasienter over 50 år med et nytt lavenergibrudd. 

Osloporose er en understudie av NoFRACT. Vi vil blant annet kartlegge hvor stor andel av pasientene over 
50 år med lavenergibrudd ved Skadelegevakten som har osteoporose, og hvordan diagnosen osteoporose 
fordeler seg blant ulike brudd.

Materialer og metoder: Osloporose er en prospektiv studie med mål om å inkludere nærmere 10 000 
pasienter i Oslo fra 4. mai 2015 - 4. mai 2018. Oppfølgingstid er 1 år. Pasientene tilbys utredning og behand-
ling i henhold til SIP. For å sikre at dette foregår etter intensjonen og for å følge behandlingsetterlevelse, er 
det opprettet et kvalitetsregister ved Skadelegevakten som brukes i Osloporose.

Resultater: Preliminære resultater fra Osloporose vil bli presentert. Fra 4.mai 2015 til 16.februar 2018 er 
8939 pasienter registrert med 9562 brudd, hvorav 6809 (71 %) er kvinner. Av disse ble 3852 (40 %) tilbudt 
oppfølging med bentetthetsmåling (DXA) og sykepleierkonsultasjon. 2603 (27 %) ble innlagt på sykehus, 
henvist til spesialist eller fastlege for videre oppfølging. 951 (10 %) var turister eller tilhørte andre helsere-
gioner, 637 (7 %) ble overført til kommunal omsorg (KAD og sykehjem), 598 (7 %) ble ikke fanget opp, mens 
894 (9 %) pasienter hadde ingen oppfølging ved Skadelegevakten og ble derfor ikke inkludert. 2259 (59 %) 
gjennomførte DXA og av dem hadde 1729 (76 %) T-score <-1,5. Av 969 pasienter med håndleddsbrudd hadde  
784 (82 %) T-score <-1,5 og 397 (41 %) T-score <-2,5. Tilsvarende tall for de 371 med proximal humerus-
fraktur var 297 (80 %) og 141 (38 %); av 100 pasienter med metacarpfraktur: 67 (67 %) og 28 (28 %); av 248 
med ankelfraktur: 154 (62 %) og 62 (25 %); av 50 med patellafraktur: 40 (80 %) og 20 (40 %).

Konklusjon/relevans: Preliminære data fra vår studie viser at andelen pasienter med osteoporose er høy. 
Fordelingen av lav T-score blant ulike bruddtyper varierer, men ingen av de undersøkte bruddtypene ser ut til 
å ha så lav forekomst av osteoporose at de kan utelukkes fra SIP.
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BEHANDLING AV HOFTEBRUDDPASIENTER MED DEMENS,  
BASERT PÅ DATA FRA NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER

Målfrid Kristoffersen1, Eva Dybvik2, Ole Martin Steihaug3, Torbjørn Kristensen1,  
Lars B Engesæter2, Anette Hylen Ranhoff4, Jan-Erik Gjertsen2

1. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen. 2. Nasjonalt Hoftebruddregister, Haukeland universitetssjukehus, 
Bergen. 3. Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen. 4. Klinisk Institutt I, Universitetet i Bergen, Bergen

Innledning: En fjerdedel av alle hoftebruddpasienter har demens. Disse pasientene er 
skjøre og mer utsatt for både kirurgiske og medisinske komplikasjoner. Hoftebrudd-
pasienter med demens har oftere dårlig compliance, vanskeligere for å uttrykke smerte 
og kan ikke følge restriksjoner eller avlaste på samme måte som hoftebruddpasienter 
uten demens. Basert på data fra Nasjonalt Hoftebruddregister (NHBR) ønsket vi å under-
søke om det er ulikheter i kirurgisk behandling og risiko for reoperasjon hos hoftebrudd-
pasienter med og uten demens.

Materialer og metoder: I perioden 2005-2017 ble 104980 hoftebruddoperasjoner rapportert til NHBR. I 
denne studien er patologiske frakturer og pasienter under 65 år ekskludert. I tillegg er data der man ikke har 
informasjon om kognitiv status eller frakturtype selektert bort. Data fra 87573 hoftebruddpasienter er analy-
sert. Pasientkarakteristika og operasjonsmetoder for ulike typer hoftebrudd ble sammenliknet for pasienter 
med og uten demens. Risiko for reoperasjon er beregnet ved hjelp av Cox regresjonsanalyser med justering 
for alder, kjønn og ASA klasse.

Resultater: I NHBR var 27 % av pasientene registrert med demens. Disse pasientene var eldre (85,5 vs. 
82,0 år) og hadde høyere ASA-klasse enn pasienter uten demens. Det ble ikke funnet forskjell hverken i 
frakturtype eller i operasjonsmetode for de ulike frakturtypene. Totalt ble 7,5 % av alle pasienter reoperert. 
Pasienter med demens hadde totalt sett færre reoperasjoner (4,7 % vs. 8,9 %) enn pasienter uten demens 
(RR: 0,71; 95 % CI: 0,66-0,76; p<0,001), men lett økt risiko for reoperasjon etter hemiprotese (RR: 0,58; 95 % 
CI: 1,06-1,36; p=0,004) og redusert risiko for reoperasjon etter osteosyntese (RR: 0,58; 95 % CI: 0,53-0,63; 
p<0,001). Pasienter med demens som var primæroperert med hemiprotese hadde en økt risiko for reoperasjon 
grunnet luksasjon sammenliknet med pasienter uten demens (1,5 % vs. 1,0 %). Av alle pasienter operert med 
osteosyntese ble 9,4 % reoperert (11,6 % av pasientene uten demens og 4,9 % av pasientene med demens). 
Etter primær osteosyntese ble 4,6 % av pasientene uten demens reoperert med totalprotese, mens 0,5 % av 
pasientene med demens var reoperert med totalprotese. Det var ingen signifikante forskjeller i reoperasjons-
rate på grunn av infeksjon.

Konklusjon/relevans: Hoftebruddpasienter med og uten demens får samme kirurgiske primærbehandling. 
Pasienter med demens ble reoperert sjeldnere enn pasienter uten demens, men noe oftere etter hemiproteser 
(på grunn av luksasjon) og sjeldnere etter osteosyntese.
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ETTERLEVELSE AV NASJONALE RETNINGSLINJER FOR ANTIBIOTIKA-
PROFYLAKSE HOS HOFTEBRUDDPASIENTER

Tom Lian1, Eva Dybvik2, Lars Nordsletten3, Jan-Erik Gjertsen4, Marianne Westberg3, Håvard Dale4, 
Wender Figved1

1. Bærum sykehus. 2. Nasjonalt kompetansesenter for leddproteser og hoftebrudd. 3. Oslo universitetssykehus, Ullevål.  
4. Haukeland universitetssykehus

Innledning: I 2013 ble nye nasjonale retningslinjer for antibiotikaprofylakse ved  
ortopedisk kirurgi publisert av Helsedirektoratet. Cefalotin eller klindamycin anbefales  
som profylakse ved innsetting av proteser. I kvalitetsforbedringsarbeid er evaluering  
av etterlevelse av innførte prosedyreendringer sentralt. Vi ønsket derfor å undersøke 
etterlevelsen av de nye retningslinjene ved norske sykehus.

Materialer og metoder: Vi evaluerte data fra alle hemiproteser ved hoftebrudd registrert i Nasjonalt 
Hoftebruddregister (NHBR) i perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2016. Totalt var 19 106 primære hemi-
proteser rapportert til NHBR i denne perioden. Operasjoner uten tilstrekkelig informasjon om gitt profylakse 
ble ekskludert. Til sammen 13 328 hemiproteser ble inkludert i videre analyser. Av disse hadde 12 229 fått 
cefalotin og 536 fått klindamycin som antibiotikaprofylakse. 563 hadde fått andre typer antibiotikaprofylakse. 
4 doser cefalotin gitt over 6 timer eller mindre, og 3 eller 4 doser klindamycin gitt over tidsrom innenfor 12 
til 24 timer, ble definert som korrekt bruk av profylakse. Profylaksebruken over tid og etterlevelse ved univer-
sitetssykehus og øvrige sykehus ble undersøkt.

Resultater: Andelen pasienter som fikk korrekt type antibiotika brukt som profylakse (enten cefalotin eller 
klindamycin) økte gradvis fra 86 % til 99 %. Riktig administrasjon av cefalotin økte også i perioden, særlig 
etter 2014, men det var likevel kun 59 % av pasientene som fikk cefalotin med riktige intervaller mot slutten 
av 2016. 2 av 6 universitetssykehus endret til korrekt bruk i løpet av måneder etter at retningslinjene ble 
publisert. To universitetssykehus brukte noe lengre tid, men endret gradvis til etterlevelse av retningslinjene, mens 
ett av universitetssykehusene ikke fulgte de nye retningslinjene. Det siste universitetssykehuset hadde for 
dårlig rapportering til NHBR slik at vi ikke kunne undersøke deres doseintervaller. Vi fant at både universitets-
sykehusene og øvrige sykehus økte etterlevelsen gradvis, men at de øvrige sykehusene brukte noe lengre tid.

Konklusjon/relevans: Hovedfunnet er at de fleste sykehus i økende grad gir riktig type antibiotikaprofy-
lakse i henhold til retningslinjene, men når det gjelder intervallet mellom antibiotikadosene er etterlevelsen 
svakere. Dette er uheldig, da lengre doseringsintevaller enn anbefalt gir for lave antibiotikakonsentrasjoner 
og dermed lavere effekt.

Universitetssykehus bør være foregangssykehus når det gjelder etterlevelse av nasjonale retningslinjer. Ett av 
universitetssykehusene fulgte fortsatt ikke de nasjonale retningslinjene ved studiens slutt. Riktig antibiotika-
profylakse er det viktigste infeksjonsforebyggende tiltaket vi har. Vi oppfordrer derfor alle sykehus til å følge 
de gjeldende nasjonale retningslinjene.
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ER DET EN “WEEKENDEFFEKT” VED HOFTEBRUDDKIRURGI  
I NORSKE SYKEHUS?

Andrea Boutera1, Eva Dybvik2, Jan-Erik Gjertsen3

1. Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. 2. Nasjonalt kompetansetjeneste for leddprotese og hoftebrudd.  
3. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Innledning: Fra slutten av 1970-tallet har begrepet “weekend effekt” blitt brukt i  
litteraturen for å beskrive forskjell i utfall mellom pasienter som innlegges eller  
behandles i helg kontra i ukedager. Hoftebrudd er forbundet med høy morbiditet og 
mortalitet. I helgene er det mindre bemanning, lengre ventetid og færre erfarne  
kirurger på vakt enn på ukedager. Vi ønsket derfor å undersøke om det finnes en  
“weekend effekt” for risiko for reoperasjon og mortalitet etter hoftebruddkirurgi ved 
norske sykehus.

Materialer og metoder: Siden 2005 har Nasjonalt Hoftebruddregister samlet inn data fra om lag 105 000 
hoftebruddoperasjoner. Pasienter under 60 år, pasienter med patologiske brudd samt pasienter med mang-
lende opplysninger om bruddato, ASA klasse, bruddtype, operasjonsmetode og tid fra brudd til operasjonsdato 
ble ekskludert. Cox survival analyser med justering for alder, kjønn, ASA, bruddtype, operasjonsmetode og 
ventetid fra brudd til operasjon ble benyttet for å beregne risiko for reoperasjon og død ved operasjon i løpet 
av en helg sammenlignet med operasjon på en ukedag samt risiko for reoperasjon og død for bruddtidspunkt.

Resultater: Av 74 410 inkluderte hoftebrudd hadde 55 406 pasienter pådratt seg et brudd på en ukedag 
(mandag til fredag) og 21 004 i løpet av en helg (lørdag-søndag). 49 724 pasienter var operert på en ukedag 
og 26 686 var operert i løpet av en helg (lørdag og søndag). Gjennomsnittsalder for alle pasientene var  
82,4 år og 71 % av pasientene var kvinner.

Pasienter som pådro seg et hoftebrudd i en helg hadde en høyere dødelighet etter 30 dager (RR: 1,07 (95 % 
KI: 1,01-1,14), p=0,026), 180 dager (RR: 1,05; 95 % KI: 1,02-1,10; p=0,007) og 365 dager (RR: 1,05; 95 % KI: 
1,02-1,09; p=0,002) sammenlignet med pasienter som fikk et hoftebrudd på en ukedag. Det var imidlertid 
ingen forskjell i død fra 60 dager til 365 dager postoperativt (RR: 1,03; 95 % KI: 0,98-1,08; p=0.27). Det 
var ingen forskjell i mortalitet mellom pasienter som ble operert i en helg sammenlignet med ukedager. 
Det var ingen forskjeller i risiko for reoperasjon mellom ukedag og helg hverken for bruddtidspunkt eller 
operasjonstidspunkt.

Konklusjon/relevans: Pasienter som pådrar seg et hoftebrudd i løpet av en helg har noe høyere døde-
lighet de to første månedene postoperativt. I midlertidig finner vi ingen “weekendeffekt” for mortalitet eller 
risiko for reoperasjon når vi ser på operasjonstidspunkt for hoftebrudd. Ut fra vår studie virker det derfor å 
være like trygt å bli operert for hoftebrudd i helger som på ukedager.
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FLERE REOPERASJONER OG PERIPROSTETISKE FRAKTURER  
ETTER HEMIPROTESE MED EXETER OG CPT STAMME VED  
DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD

Torbjørn Kristensen, Eva Dybvik, Ove Furnes, Lars B Engesæter, Jan-Erik Gjertsen

Nasjonalt Hoftebruddregister, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Innledning: De fleste dislokerte lårhalsbrudd hos pasienter over 70 år opereres i dag 
med sementerte hemiprotese. Sementering er også anbefalt i Norske retningslinjer for 
tverrfaglig behandling av hoftebrudd (2018). Formålet med denne registerstudien var 
å sammenligne proteseoverlevelse og se på reoperasjonsårsaker for de mest brukte 
sementerte hemiprotesestammene i Norge.

Materialer og metoder: Fra tidsperioden 2005-2016 ble det inkludert 20529 sementerte bipolare hemi-
proteser for lårhalsbrudd hos pasienter over 70 år fra Nasjonalt Hoftebruddregister (NHBR).

Kileformete stammer (n=12064) (Exeter og CPT), rette stammer (n=5543) (Charnley, Charnley Modular og 
Spectron EF), og anatomiske stammer (n=2922) (Lubinus SP2) ble inkludert. Kaplan-Meier estimat og Cox 
regresjons analyser justert for alder, ASA klasse, demens og kirurgisk tilgang ble benyttet til å beregne Hazard 
Risk Ratio (HRR) for protesestammene med reoperasjon som endepunkt.

Resultater: Vi fant mindre reoperasjoner for rette stammer (HRR=0,66 (95 % CI 0,55-0,79), p<0,001) og 
anatomiske stammer (HRR=0,74 (95 % CI 0,59-0,93), p=0,010) sammenlignet med kileformete stammer.

1 års KM proteseoverlevelse var 96,0 % (CI 95,6-96,4) for Exeter stammen, 97,0 % (CI 96,4-97,6) for Lubinus 
SP2 stammen, 97.6 % (CI 97,0-98,2) for Charnley stammen, 98,1 % (CI 97,3-98,9) for the Spectron EF  
stammen, 96,4 % (CI 95,6-97,2) for Charnley Modular stammen. HRR for reoperasjon etter 1 år var lavere  
for Lubinus SP2 (HRR 0,77 (CI 0,60-0,97)), Charnley (HRR 0,64 (CI 0,48-0,86)) og Spectron EF stammen 
(HRR 0.44 (CI 0,29-0,67)) sammenlignet med Exeter stammen. CPT stammen hadde sammen høye risiko for 
reoperasjon, selv med kort oppfølgingstid (HRR 1,21 (95 % CI 0,86-1,70) sammenlignet med Exeter stammen). 
Reoperasjon med periprostetisk fraktur som årsak skjedde nesten utelukkende etter operasjon med kileformet 
stamme (n= 44) sammenlinet med rett stamme (n=3) og anatomisk stamme (n=1).

Konklusjon/relevans: Resultatene for sementerte hemiproteser ved lårhalsbrudd er gode, men best for 
proteser med rett og anatomisk design sammenlignet med kileformet design, som har en høyere risiko for 
reoperasjon og periprostetisk fraktur. Kileformete protesestammer bør trolig unngås hos eldre og osteoporo-
tiske pasienter.



Høstmøteboken  •  2018 187

Traume
Abstrakt

610

HØY MORBIDITET HOS PASIENTER MELLOM 55 OG 70 ÅR MED  
DISLOSERT LÅRHALSBRUDD (FNF). EN CASE-CONTROL STUDIE

Stefan Bartels1, Jan-Erik Gjertsen2, Frede Frihagen3, Cecilia Rogmark4, Stein Erik Utvåg5

1. Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus; Campus Ahus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.  
2. Norsk Hoftefrakturregister, Ortopedisk avdeling, Haukland universitetssykehus; Avdeling for klinisk videnskap, Universitetet i Bergen. 
3. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. 4. Ortopedisk avdeling, Skåne universitetssykehus, Lund universitet, Malmø.  
5. Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus; Campus Ahus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Innledning: Behandling av pasienter med lårhalbrudd (FNF) hos pasienter over 70 år er 
studert nøye, mens behandlingen av yngre pasienter mellom 55 og 70 år med FNF er 
fremdelses kontroversiell. Det er videre ønskelig og nøvendig å inndele disse brudd i 
disloserte og ikke-disloserte og vurdere grad av bakre tilt av bruddet på side/innskutt 
bilde. De fleste FNF hos disse relativt yngre pasienter opptrer som resultat av lavenergi 
traume og pasientene har ofte andre tilstander og sykdommer og medisiner (steroider, 
antiepileptisk medisin), røyk, alkoholmisbruk og osteoporose som kan øke risikoen for 
reoperasjon. Det er 2 ulike operasjoner som er aktuelle for FNF, lukket reposisjon og 
intern fiksasjon, og proteseoperasjon i form av hemiprotese eller totalprotese.

Målsettingen med vår studie var å kartlegge den medisinske tilstand til 50 pasienter med dislosert FNF  
mellom 55 og 70 år sammenlignet med en kontrollgruppe på 150 uten FNF.

Materialer og metoder: Studiekohorten består av en alders- og kjønnsmatsjet populasjon av 200 
deltakere mellom 55 og 70 år. For alle deltakerne ble det innhentet demografiske data og hoftefunksjon og 
“dual energi x-ray absorptiometry” (DXA) ble utført. Data fra 50 pasienter med dislosert FCF ble samlet inn 
under innleggelse for dislosert FNF og 150 deltakere uten FNF ble innkalt og undersøkt poliklinisk.

Resultater: Det var flest kvinner i studiekohorten (over 75 % i begge grupper) og gjennomsnittsalder var 
64.5 år i FNF gruppen og 65.1 i kontrollgruppen. I FNF gruppen var det 48 % røykere, mens 10 % i kontroll- 
gruppen. FNF gruppen var signifikant sykere målt ved Charson komorbiditetsskår og ASA, mens BMI var 
signifikant lavere i FNF gruppen. Vi fant ingen klinisk relevant forskjell i hofteskår mellom gruppene (målt 
med preinjury skår i FNF gruppen). Alle resultater for DXA målt med T- og Z-skår for total rygg, total hofte og 
lårhals viste statistisk signifikante forskjeller med økt osteoporose i FNF gruppen.

Konklusjon/relevans: Studien viser at pasienter mellom 55 og 70 år innlagt ved Ortopedisk avdeling, 
Ahus med dislosert FNF har flere komorbiditeter, høyrere antall røkere og var mer osteoporotisk målt ved DXA 
sammenlignet med en normal populasjon.

Pasienter med dislosert FNF var signifankt sykere og mer osteoporotisk hvilket bør vurderes nøye ved valg av 
kirurgisk behandlingmodalitet hos pasienter mellom 55 og 70 år med dislosert FNF.
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UFORANDRET MORTALITET ETTER INNFØRING AV “FAST TRACK”  
FOR HOFTEBRUDDPASIENTER – EN OBSERVASJONSSTUDIE  
AV 2230 PASIENTER

Christian Pollmann1, Jan Harald Røtterud2, Jan-Erik Gjertsen3, Fredrik Dahl4, Olav Lenvik5,  
Asbjørn Årøen1

1. Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Campus Ahus, Universitetet i Oslo. 2. Ortopedisk 
klinikk, Akershus universitetssykehus. 3. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser, Bergen og Klinisk institutt 1, Universitetet i 
Bergen. 4. Klinikk for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus. 5. Analyseavdelingen, Akershus universitetssykehus

Innledning: Hoftebruddpasienter er skjøre og har høy mortalitet.1 Vi undersøkte  
om innføring av en fast track behandlingslinje2 reduserte 30-dagers mortalitet  
etter hoftebrudd.

Materialer og metoder: Behandlingslinjen ‘fast track hoftebrudd’ ble etablert ved Akershus univer-
sitetssykehus i oktober 2013. Data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og fra elektronisk pasientjournal ble 
koblet sammen for 2230 hoftebruddpasienter operert ved Akershus universitetssykehus f.o.m. januar 2012 
t.o.m. desember 2015. 1090 av disse pasientene ble operert før (konvensjonell gruppe) og 1140 ble operert 
etter innføring av fast track behandlingslinjen (fast track gruppe). Pasienter i fast track gruppen, som brukte 
mindre enn 60 minutter fra ankomst på sykehus til ankomst på ortopedisk sengepost (fast track innkomst 
gruppe), ble analysert i en subgruppe analyse.

Resultater: Det var ingen signifikant forskjell i 30-dagers, 90-dagers eller 1-års mortalitet mellom den 
konvensjonelle gruppen og fast track gruppen. Sammenlignet med den konvensjonelle gruppen var median 
tid til ankomst sengepost signifikant kortere i fast track gruppen (1,1 time (interquartile range (IQ-range): 
2,6) vs. 3,9 timer (IQ-range: 2,3), p<0,001) og median ventetid til operasjon var signifikant kortere i fast track 
gruppen (23,6 timer (IQ-range: 14,6) vs. 25.7 timer (IQ-range: 20,9), p<0,001). 30-dagers reoperasjonsraten 
var signifikant lavere i fast track gruppen (0,6 %) sammenlignet med den konvensjonelle gruppen (1,7 %) 
(p=0,017). Forskjellen forble signifikant etter justering for alder og kjønn (odds ratio (OR) = 0,35 (95 % CI: 
0,15-0,84), p=0,019). Det var ingen signifikant forskjell i 1-års reoperasjonsrate, postoperative infeksjoner, 
30-dagers reinnleggelser eller lengde på sykehusopphold mellom fast track gruppen og den konvensjonelle 
gruppen. Fast track innkomst gruppen hadde et signifikant bedre 30-dagers aggregert utfallsmål (reopera- 
sjon, postoperativ infeksjon og/eller død) (6,4 %) sammenlignet med den konvensjonelle gruppen (10,7 %) 
(p=0,006). Forskjellen forble signifikant etter justering for alder, kjønn, kognitiv funksjon og ASA score  
(OR = 0,61 (95 % CI: 0,40-0,96), p=0,03).

Konklusjon/relevans: Innføring av en fast track behandlingslinje for hoftebruddpasienter hadde ingen 
signifikant effekt på 30-dagers, 90-dagers eller 1-års mortalitet. Pasientene som fikk flest av de tiltenkte 
intervensjonene (fast track innkomst gruppen) hadde et bedre 30-dagers aggregert utfallsmål (reoperasjon, 
postoperativ infeksjon og/eller død).

Referanser:
1.  Mundi S, Pindiprolu B, Simunovic N, Bhandari M: Similar mortality rates in hip fracture patients over the past 31 years.  

Acta Orthop 2014, 85:54-59.
2. Wilmore DW, Kehlet H: Management of patients in fast track surgery. BMJ 2001, 322:473-476.
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FRAKTURREGISTERET I HELSE VEST (FREHV);  
EN OPPDATERING

Terje Meling1, Lars Fosse2

1. Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssykehus. 2. Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus

Innledning: Bruddbehandling utgjør en stor andel av ortopedien. Både i valget mellom  
konservativ og operativ behandling og valg av operasjonsmetoder foreligger det store 
forskjeller i de ortopediske miljøene. Man kunne også ønske seg bedre mål på resultatene. 
Endelig ønsker man seg et bedre pasientrekrutteringsverktøy ved mutisenterstudier.  
I Stavanger har vi hatt et fungerende bruddregister siden 2004. Med midler fra  
Helse Vest er vi godt i gang med å realisere en registrering i regionen. Vårt mål er  
et nasjonalt kvalitetsregister.

Materialer og metoder: Den strukturerte registreringen til vårt databaseprogram (FracReg/MRS) utføres 
under normal pasientflyt. Programmet sender så ved integrasjon over aktuell informasjon til hovedjournal- 
programmet (DIPS). På denne måten sikrer vi at tilstrekkelig mengde data hentes inn på mest hensiktsmessig 
tidspunkt og tidkrevende dobbeltregistreringer unngås. Man samler inn informasjon om skadehendelsen, 
om tilhørende brudd (ett eller flere), og om tilhørende prosedyrer utført på skadepoliklinikk eller operasjon. 
Endelig vil både generelle og spesifikke PROMs samles inn i etterkant. Informasjonen om skadehendelsen 
sammenfatter med det Felles Minimum Datasettet som man obligatorisk skal sende til Helsedirektoratet.  
Vi tenker at èn registrering på skadepol (den primære) er tilstrekkelig, men at alle operasjoner/reoperasjoner 
skal registreres. Man ønsker etterhvert at alle ortopediske avdelinger i landet samt de store skadelege- 
vaktene skal rapportere.

Resultater: Vi vil presentere en demoversjon av FracReg.

Konklusjon/relevans: Vi mener det norske ortopediske miljø behøver en fortløpende strukturert inn- 
samling av brudddata slik at vi bedre får oversiktig over frakturforløpet fra skadetidspunkt til endelig resultat. 
Forskjellene i behandlingsmåter og tilhørende pasienttilfredshet bør kunne komme frem. Vi utvikler nå et 
program som kan implementere nye retningslinjer og bli brukt til inkludering og innsamling av data ved 
multisenterstudier. Denne strukturerte innsamling og oppbevaring av data er nært forestående.
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TROKANTÆRE FEMURFRAKTURER – SHS ELLER NAGLE?

Stian Kristoffersen, Paolo Rossi

STHF Skien

Innledning: Pasienter med trokantære femurfrakturer behandles forskjellig avhengig 
av hvilket sykehus de legges inn på. De forskjellige institusjoner virker å i stor grad ha 
bundet seg opp mot bruk av enten en form for Sliding Hip Screw (SHS) eller margnagle. 
Nyere forskning med blant annet registerstudier og Intertan-studien samt anbefalinger 
fra AO gir oss føringer eller anbefalinger for implantatvalg. De mest omdiskuterte  
frakturene er de som mangler lateral støtte (31-A2.3, A3) hvor SHS med eller uten  
trokanterstøtteplate (TSP) lenge var klart ledende implantatvalg før margnaglene  
gradvis ble introdusert og akseptert som et behandlingsalternativ. 

Tidlige resultater viste en tendens til hyppigere reoperasjoner med korte nagler. Nyere design har ført til færre 
frakturer distalt for naglen i femur, og derfor færre reoperasjoner. Det er også rapportert at nagler gir noe 
mindre smerter, og at pasientene er noe mer fornøyd. Mobiliteten er signifikant bedre i naglegruppen (Utrilla, 
Pajarinen). Etter Matre (et al.) sin doktorgradsavhandling i 2012 har vi sett et skifte i trenden mot mer bruk av 
margnagler for A2 og A3-frakturer, men det er fortsatt flere sykehus som har vært mer konservative.

Materialer og metoder: Gjennomgang av tall fra hoftebruddregisteret i perioden 2009-2017. Gjennom-
gang av tall fra STHF i samme periode med søk på DIPS for antall diagnosekoder S72.1. Likeledes ble det 
gjort søk etter prosedyrekoder for nagling og SHS av PTF. Vi vil også hente inn statistikk fra hoftebrudd- 
registeret for å sammenligne utviklingen på STHF mot nasjonale tall.

Resultater: Tydelig trend for økt bruk av nagler nasjonalt etter 2012 med en jevn stigning i forekomst  
spesielt ved A3 frakturer. Ved denne type brudd er SHS med eller uten TSP fortsatt mest brukt, men for- 
skjellen snevres inn for hvert år. Bruk av nagler ved pertrokantære flerfragmentære frakturer/A2 øker også 
jevnt, men ikke like hurtig. Da er det ikke videre kategorisert grad av kommunisjon for bruddet (A2.1-3).  
I samme periode på Skien sykehus har vi ikke sett noen klar endring i fiksasjonsmetode. Foreløpige tall fra 
Skien i 2018 viser forøvrig en økning i antall nagler for diagnosekoden S72.1 etter at temaet har blitt  
gjennomgått i kollegiet.

Konklusjon/relevans: Valg av fiksasjonsmetode bør vurderes av kirurg ut i fra kompetanse og bruddets 
karakter. Noen frakturer (spesielt A2.2 og A2.3) kan egne seg for begge typer fiksasjoner. Det er foreslått i 
flere publikasjoner at det ved disse type frakturer anbefales operasjon med margnagle og med back-up av 
SHS med TSP dersom man får intraoperativ blow-out av større lateralfragment.



Høstmøteboken  •  2018 191

Traume
Abstrakt

614

SYSTEMATISK OVERSIKTSARTIKKEL; PASIENTRAPPORTERTE  
RESULTATMÅL (PROM) FOR FRAKTURPASIENTER

Michael Quan Nguyen1, Ingvild Dalen2, Marjolein Memelink Iversen3, Knut Harboe4, Aksel Paulsen1

1. Ortopedkirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Frakturregisteret i Helse Vest (FRHV), Helse Vest RHF. 2. Forsknings- 
avdelingen, Stavanger universitetssjukehus. 3. Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Fagsenter for pasient- 
rapporterte data, Haukeland universitetssykehus. 4. Ortopedkirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Klinisk Institutt,  
Universitet i Bergen

Innledning: Pasientrapporterte resultatmål (PROM) blir i økende grad brukt i ortoped- 
kirurgisk forskning og klinisk praksis. Målet i denne studien er å få en oversikt over 
bruken av PROM hos frakturpasienter, og vurdere valideringen av måleegenskapene  
i de forskjellige brukte PROM i denne ortopedkirurgiske konteksten. Dette gjøres  
gjennom en systematisk oversiktsartikkel.

Materialer og metoder: PROM brukt til pasienter med frakturer i studier fra Medline/PubMed (1950 - 
mai 2018) blir gjennomgått. Tilsvarende søkestrategi blir senere brukt i Embase database. I litteratursøket 
ble følgende emneord brukt: ankle fractures, humeral fractures, hip fractures, femoral neck fractures, radius 
fractures, colles’ fractures, tibial fractures, ulna fractures, monteggia fractures, patient outcome assessment, 
patient reported outcome measures. I tillegg ble det benyttet et aldersfilter og et validert konsensusbasert 
(COSMIN) søkefilter.1,2 Søket ble utført i tittelord og emneord, og henholdsvis med og uten abstrakt.  
Oppbygging av litteratursøket ble gjort i samarbeid med kliniske bibliotekarer. GRADE metodikk vil bli brukt 
for å vurdere kvaliteten av inkluderte studier. COSMIN kontrolliste vil bli brukt for vurdering av klinimetriske 
egenskaper.

Resultater: Litteratursøket uten abstrakt gav et treff på 3137 artikler. Ved et utvidet litteratursøk som 
omfattet abstraktene, økte antall artikler med 804. Totalt blir 3941 treff inkludert. Sammen med relevante 
studier fra Embase vil dette danne grunnlag for oversiktsartikkelen.

Konklusjon/relevans: Litteratursøket utgjør en av de viktigste komponentene i en systematisk oversikt.  
Et presist søk reduserer arbeidsmengden uten å utelate relevante studier.

Referanser:
1.  Terwee CB, Jansma EP, Riphagen II, de Vet HCW: Development of a methodological PubMed search filter for finding studies on 

measurement properties of measurement instruments. Quality of Life Research 2009, 18(8):1115-1123.
2.  Prinsen CAC, Mokkink LB, Bouter LM, Alonso J, Patrick DL, de Vet HCW, Terwee CB: COSMIN guideline for systematic reviews of 

patient-reported outcome measures. Quality of Life Research 2018, 27(5):1147-1157.
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MASKINLÆRING KAN BRUKES TIL Å IDENTIFISERE ANATOMISKE 
STRUKTURER PÅ RØNTGENBILDER

Magnus Tølløfsrud, Stephan Röhrl

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Maskinlæring er teknologi som de siste årene har blitt svært vanlig i vår 
hverdag. Talegjenkjenning på telefonene våre, spotify som foreslår neste sang og mål- 
rettet og tilpasset annonser på nettet. Ved hjelp av maskinlæring kan en datamaskin  
lage filtre som gjenkjenner mønstre i bilder. Ved å kombinere flere filtre kan en data- 
maskin gjenkjenne komplekse objekter som type blomster og type bil, modell  
og produksjonsår.

Målet med dette prosjektet er å lage et system som kan brukes innenfor diagnostikk i ortopedi med fokus 
på røntgenbilder. Som “proof of concept” har jeg lagd et program som forsøker å lokalisere hofteledd på 
røntgenbilder.

Materialer og metoder: Ved hjelp av google lastet jeg ned 384 røntgenbilder av hofteledd uten patologi, 
hvor jeg manuelt markerte hofteleddene på alle bildene. Bildene ble fordelt på en test- og en trenings- 
kategori. På min laptop med installert tensorflow, har jeg så kjørt maskinlæring på det aktuelle materialet.

Resultater: Programmet ble testet på 18 røntgenbilder av hofteledd, hvor to hofteledd hadde grov 
patologi. Det identifiserte 8 av 16 friske hofteledd, hvor ingen var falske positive. Programmet angir egen 
nøyaktighet til 90,2 % i gjennomsnitt ved identifisert hofteledd, (62 %-99 %).

Konklusjon/relevans: Mine resultater viser det er mulig å bruke maskinlæring til å gjenkjenne hofteledd 
på røntgen bilder. Læringsprosessen er en regneintensiv prosess, mens anvendelsen av modellen er lite  
regneintensivt. Jeg tror maskinlæring vil få en stor rolle innenfor vårt fag innen kort tid, og kan hjelpe oss  
i å jobbe mere effektivt og kan hjelpe oss i kvalitetssikring av vårt arbeide.

Jeg tror det er mulig å utvikle dette programmet til å gjenkjenne annen anatomi, patologi og implantater.  
Et større og mere homogent bildemateriale kan øke både presisjonen og nøyaktigheten til programmet.
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KAN SKRUEPENETRASJON ETTER PLATEOSTEOSYNTESE  
AV PROKSIMALE HUMERUSFRAKTURER REDUSERES?

Ingrid Bønes1, Anna Cecilie Karlberg2, Alexander N Fraser1, Tore Fjalestad1

1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, 2. Radiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: Ullevål universitetssykehus har i flere år operert dislokerte, proksimale  
humerusfrakturer etter definerte retningslinjer. For pasienter operert med åpen  
reposisjon og osteosyntese har philosplaten vært det vanlige implantatet. Imidlertid 
rapporterer litteraturen mange komplikasjoner etter osteosyntese. En vanlig årsak er  
at låseskruene i caput penetrerer inn i leddet, og vanligvis innen 6 måneder.

Der er utviklet en alternativ plate, der det anvendes sylindre med butt ende (“pegs”) i stedet for skruer: ALPS. 
Konseptet er at man skal redusere risiko for penetrasjon inn i leddet ved sammensynking av caputfragmentet. 
Det eksisterer foreløpig ingen god dokumentasjon på hvorvidt teorien stemmer. Vi har derfor designet en 
studie for å evaluere dette implantatet.

Materialer og metoder: Det er planlagt at ALPS-platen skal sammenliknes mot philosplaten. En kohort 
med 40 philosopererte sammenliknes med 40 ALPS-opererte, der alder, kjønn og bruddtype sammenliknes. 
Det er så langt operert 34 pasienter med 35 frakturer med ALPS, hvorav hittil 8 pasienter hadde dislokert 
B2 og C2 type brudd i henhold til. AO/OTA, og kan sammenlignes med pasienter fra Delphistudien (tabell). 
Alle pasienter med frakturer egnet for plateosteosyntese forespørres om å delta. Pasientene kalles inn til 
funksjons- og røntgenundersøkelse etter 3, 6 og 12 måneder. Primærendepunkt er radiologisk penetrasjon av 
pegs til skulderleddet etter 6 måneder, bekreftet ved CT. Sekundære endepunkter er avaskulær caputnekrose 
og PROM. Komplikasjoner som osteosyntesesvikt, infeksjon, skulderstivhet og reoperasjon registreres.  
Penetrasjon av skrue/peg defineres som når den subchondrale linje er brutt.

Resultater: Foreløpige resultater: Av 34 pasienter er det 18 kvinner. Tre har ikke-insulinkrevende diabetes, 
én er storrøyker. 17 har vært til 6-måneders kontroll. Én pasient har fått penetrasjon av 2 pegs, diagnostisert 
etter 6 måneder.

Platetype Alder Antall pasienter Penetrasjon Avaskulær nekrose

A.L.P.S 65-74 5 1 (20 %) o

Philos 65-74 23 5 (22 %) 2 (52 %)

A.L.P.S 75-85 3 0 0

Philos 75-85 17 4 (24 %) 5 (29 %)

Konklusjon/relevans: Avaskulær nekrose og penetrasjon av skruer inn i skulderleddet er en kjent 
komplikasjon etter osteosyntese av proksimale humerusfrakturer. De to kohortene med pasienter er operert 
på ulike tidspunkter, men alle som har fulgt samme operasjonsprotokoll. En svakhet ved studien er at det 
ikke foreligger systematiske 3D CT for philosgruppen, men alle bilder er systematisk vurdert av de samme 
ortopeder og radiologer. Tallene er foreløpig for små til å kunne trekke noen konklusjon, og må vurderes i lys 
av dette.
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QUADRICEPSSENERUPTUR: EPIDEMIOLOGI OG RESULTATER  
AV BEHANDLING HOS PASIENTER VED KRISTIANSAND SYKEHUS 
2012-2016

Bjørn Aubert Hjall, Sigurd Liavaag

Sørlandet sykehus Kristiansand

Innledning: Quadricepsseneruptur angis som en sjelden skade, som forekommer  
hyppigst hos menn og i alder 50 til 60 år. Skaden er oftest traumatisk betinget og 
klinisk diagnose er basert på funn av smerte, manglende strekkeevne i kneet og  
palpabelt søkk over patella. Det er en skade som anbefales rask operativ behandling.  
Forfatterne fant ikke tidligere publiserte norske artikler vedrørende emnet og ønsket å 
se på behandlingsresultater av pasienter behandlet ved eget sykehus.

Materialer og metoder: Studien er retrospektiv. Pasienter ble identifisert ved søk på ICD 10 diagnose-
koden S76.1 Skade på quadricepsmuskel og -sene i hofte og lårregionen. Alle inkluderte pasienter fikk stilt 
diagnosen ved sykehuset i Kristiansand, men noen fikk behandlingen i Flekkefjord eller Arendal. Pasienter 
med patellarseneruptur eller muskelkontusjon ble ekskludert. Inklusjonsperioden er fra 01.01.2012 til og 
med 31.12.2016 og minimums oppfølgingstid fra behandlingsstart til kontroll er satt til et år. Både opererte 
og ikke opererte pasienter er inkludert. Det er ikke benyttet samme operasjonsmetode på alle pasienter. Alle 
blir innkalt til undersøkelse av leddutslag (ROM) i kne og måling av styrke med sammenligning med friskt 
kne. Undersøkelsen utføres av fysioterapeut som er blindet for skadet side og behandlingsgruppe. Smerte 
registreres med en visuell analog smerteskala (VAS), livskvalitet måles med EuroQol (EQ5D). Alle pasienter 
fyller ut KOOS – spørreskjema for knepasienter.

Resultater: 72 pasienter hadde diagnosen S 76.1. 18 pasienter ble ekskludert grunnet feil diagnose. 54 
pasienter med verifisert Quadricepsseneruptur er inkludert, 15 er behandlet konservativt (2 kvinner) og 39  
operativt (5 kvinner). To pasienter har bilateral skade. 28 av 39 opererte ble operert med borrekanaler i patella, 
5 fikk direkte sutur, 1 suturanker og 1 Y til V plastikk. Hos 5 pasienter mangler opplysning om metode. Alle 
pasienter unntatt én hadde ortose eller gips med strakt kne i minimum 4 uker. 4 pasienter er tapt til oppfølg-
ing grunnet senere død. Det er registrert kun en komplikasjon (trykksår fra gips). Resultater fra styrke test, 
måling av ROM,VAS, EQ5D og KOOS fremlegges på høstmøtet.

Konklusjon/relevans: Vi fant noe høyere forekomst (5.4/100 000 pasienter per år) enn angitt i littera-
turen. Overraskende mange fikk diagnosen sent og ble behandlet konservativt. Operasjon synes å gi bedre 
resultat enn konservativ behandling. Endelige tall fremlegges. Det er få komplikasjoner. Studien har vi tenkt  
å bruke som grunnlagsmateriale for en senere planlagt randomisert studie hvor vi vil sammenligne to  
behandlingsgrupper med ulikt postoperativt regime.
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REKONSTRUKSJON AV PERONEUSNERVE ETTER KNELUKSASJON  
– EN KASUISTIKK

Lars Eldar Myrseth1, Frode Thu1, Rasmus Thorkildsen1, Pål Gunnar Larsson2, Bassam Karimé3,  
Ragnhild Øydna Støen4

1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo. 2. Klinisk nevrofysiologi, Oslo universitetssykehus,  
Rikshsopitalet. 3. Klinisk nevrofysiologisk lab. Oslo universitetssykehus, Rikshsopitalet. 4. Ortopedisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Peroneusparese etter kneluksasjon har dårlig prognose ved konservativ be-
handling. Av 35 pasienter behandlet konservativt fikk ingen peroneusfunksjonen tilbake.

Vi beskriver en metode som kanskje kan bidra til å bedre resultatene for denne pasientgruppen.

Materialer og metoder: Pasienten er en 33 år gammel mann som falt fire meter fra klatrevegg og pådro 
seg en luksasjojn hø. kne. Diagnostosert og reponert samme dag. Samtidig kompresjonsfraktur L1 som ble 
behandlet konservativt. Total peroneusskade erkjent fra og med første kontakt på legevakta. Henvist til  
vurdering for peroneusrekonstruksjon fjerde dag etter skaden.

Operert dag seks. N. peroneus eksplorert. Makroskopisk var det traksjonsskade med hematom og ødem i 
nerven over et segment på mellom 20 og 25 cm lateralt i kneregionen. Peroperativ nevrofysiologisk testing 
gjorde at vi kunne isolere et segment på bare seks cm som ikke ledet impulser. Dette segmentet ble resesert 
og erstattet med et suralisgraft tatt fra samme side. Kneluksasjonen ble ellers konservativt behandlet med 
ortose og fysioterapi.

Resultater: Nevrofysiologisk undersøkelse vel 6 måneder postoperativt viser svakt svar i m. tibialis ant. 
ved motorisk nevrografi.

Konklusjon/relevans: Vi tror peroperativ nevrofysiologi ved perifer nervekirurgi i mange tilfeller kan bidra 
til bedre resultater.
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RETROSPEKTIV STUDIE AV PASIENTER MED LEGGBRUDD  
ETTER SKISKADER SOM BLE BEHANDLET VED  
ÅLESUND SYKEHUS 2006-2016

Ole Christian Roth, Erland Hermansen

Ortopedisk avdeling, Helse Møre og Romsdal, Ålesund sykehus

Innledning: Det har vært økende antall personer som går topptur i Sunnmørsalpene. 
Mange bruker randoneeutstyr. Formålet med studien var å undersøke om det har vært 
økende antall skiskader som førte til leggbrudd i 2006-2016. I tillegg ønsket vi å under-
søke om det var økt antall og mer alvorlige skader blant de deltakerne der skibindingen 
ikke løste seg ut.

Materialer og metoder: Retrospektivt ble det søkt opp pasienter med leggbrudd som ble operert med 
margnagle eller plate og skruer i perioden 010106 - 311216. Det ble innhentet opplysninger fra journalen 
om skademekanismen har vært etter fall på ski. Dersom pasientene var over 18 år på skadetidspunktet og 
hadde en skiskade ble de inkludert. Pasientene ble delt inn i to grupper. Gruppe A, Leggbrudd etter skiskade 
hvor bindingen løste seg ut. Gruppe B, Leggbrudd etter skiskade hvor bindingen ikke løste seg ut. Pasientene 
fikk tilsendt spørreskjema som kartla demografiske data (høyde, vekt, alder, røyk og kjønn) samt PROM data 
(RAND 36 og NRS for leggsmerter/knesmerter). Primært utfallsmål var om det var forskjeller mellom  
gruppene i RAND 36 på oppfølgingstidspunktet.

Resultater: Av 327 operativt behandlede leggbrudd var det 38 pasienter med skiskader og vi fikk inn svar 
fra 31 stk. I gruppe A var det 9 pasienter, og i gruppe B var det 22 pasienter. Vi fant signifikant økning i antall 
leggbrudd etter skiskader i perioden. Vi fant ingen statistisk signifikante forskjeller i demografiske data mellom  
gruppene, med unntak av kjønn (ingen kvinner i gr A). Når vi sammenligner gruppene er det en tendens til 
mer alvorlige skader og mer plager i etterkant i gr B. Det var statistisk signifikant forskjell ved ett primært 
utfallsmål og ett sekundært utfallsmål. 74 % av alle deltakerne angir at de ikke er helt bra i kneet/leggen 
etter skaden. 65 % av deltakerne ble reoperert.

Konklusjon/relevans: Økningen av antall leggbrudd etter skiskader mellom 2006-2016 kan muligens 
skyldes at flere brukte randoneebindinger og at mange av bindingene ikke løste seg ut. Dette er en liten 
studie og det er derfor ikke mulig å konkludere. Studien viser at leggbrudd etter skiskader kan være et stort 
problem for pasientene. Det er sannsynligvis en god investering å bytte ut gamle randoneebindinger med 
dårlig utløsermekanisme med nye og bedre bindinger for å redusere risikoen for fremtidige leggbrudd.

Referanse:  
1.  Burkner A: Fractures of the lower extremity in skiing – the influence of ski boots and injury  

pattern. Sprtverletz Sportschaden 2008 Dec 22(4): 207-12
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DEN MEDISINSKE KONSEKVENS ETTER THE GREAT MARCH  
OF RETURN I GAZA

Geir Stray Andreassen1, Mohammed Al-Ser2, Mads Gilbert3, Erik Fosse4

1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. 2. Islamic University of Gaza. 3. Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset  
Nord-Norge. 4. Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus

Innledning: ”The Great March of Return” startet i Gaza 30. mars 2018 som fredelige 
demonstrasjoner mot grensen til Israel. Marsjen markerte at 700.000 palestinere ble 
tvunget til å flykte fra sine hjem i 1948 og var en protest mot beleiringen og blokaden 
av Gaza, samt flyttingen av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Demonstrantene bevæpnet seg med slynger, brennende bildekk, steiner og brennende drager. Israelerne 
svarte med å sette inn over 100 skarpskyttere på demonstrasjonspunktene.

Demonstrasjonene var planlagt å vare i seks uker frem til 15. mai, men har vedvart. Den 14. mai var den 
blodigste dagen (Black Monday).

Materialer og metoder: Alle data om skadde og drepte ble daglig rapportert online eller via telefon til 
helseministeriet (MOH) fra førstehjelpsstasjonene, sykehusene og primærhelsetjenesten. Pasientnavn, alder, 
adresse, skademekanisme og skadet kroppsområde ble registrert. Alle data ble kontrollert i MOH før publi-
sering. Forfatterne har alle besøkt demonstrasjonsstedene og sykehusene i perioden.

Resultater: I 4-månedersperioden 30.03.18 til 31.07.18 ble 17.259 personer skadet. 1.553 (9 %) var  
kvinner og 3.279 (19 %) var barn under 18 år. Tre kvinner og 152 menn ble drept under demonstrasjonene. 
80 % av de drepte var mellom 18-39 år og 15 % under 18 år. I løpet av samme tidsperiode ble en israeler 
drept og ni skadet.

9.071 (53 %) ble innlagt på sykehus. 76 % av de innlagt var mellom 18-39 år og 16 % var barn.

360 helsearbeidere ble skadet. To ble drept og 25 skadet av skudd mens 316 ble skadet av gass.  
69 ambulanser ble skadet.

Antallet skadde toppet seg uken før Black Monday med 3.414 skader. Black Monday ble 1.366 mennesker 
såret og 63 ble drept hvorav 8 barn. Knapt 18 % hadde skader relatert til gassinnånding. 53 % hadde 
skuddskader, i tillegg kom skader fra granatsplinter.

Syv prosent av skadene som ble behandlet på sykehusene var hodeskader. Det var ingen signifikant endring i 
mønsteret av skadelokalisering når vi sammenlignet de fire månedene separat. Halvdelen, 4.620, av skadene 
var i underekstremitetene, mange med karskader og omfattende bløtdelsskader. Alle underekstremiteter med 
intakt sirkulasjon ble behandlet med ekstern fiksering. Kun 61 underekstremitetsskader resulterte i amputas-
jon. Flere tusen pasienter trenger nå gjentatte revisjoner av ekstremitetsskader. Sykehusene har ikke lenger 
kapasitet til elektiv kirurgi. Mer enn 9.000 pasienter venter nå på elektiv kirurgi.

Konklusjon/relevans: Den store tilstrømningen av pasienter med behov for akutte operasjoner og 
langvarig oppfølging med gjentatt kirurgi, har gjort sprengt behandlingskapasiteten til sykehusene i Gaza. 
Helsevesenet i Gaza vil ikke kunne takle denne utfordringen uten betydelig internasjonal støtte.
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SKØYTELØPER MED ÅPEN TRAUMATISK  
PATELLARSENERUPTUR

Alexander Tandberg1, Hege Grindem2, Erik Øigarden1, Lauritz Dahl1, Wender Figved1

1 Ortopedisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. 2 Norges idrettshøgskole, Norsk forskningssenter for aktiv  
rehabilitering (NAR)

Innledning: Vi beskriver en kasuistikk om en skøyteløper med en åpen traumatisk 
patellarseneruptur, og gjennomgår litteraturen når det gjelder behandlingen av  
patellarsenerupturer.

Materialer og metoder: En 19 år gammel mann konkurrerte i Norgesmesterskapet i skøyteløp da skaden 
inntraff, og er tidligere omtalt i media. Ulykken skjedde da parkameraten i indre bane falt og traff pasientens 
høyre kne i ca. 50 kilometer i timen. Skøytemeien forårsaket et dypt kutt like distalt for patella. Det ble gjort 
førstehjelp og blødningskontroll ved lokalt sykehus. Pasienten ble deretter transportert til sitt hjemmesyke-
hus for kirurgi. Distal nevrovaskulær status var upåfallende. Røntgen viste patella alta. Skadeomfanget 
inkluderte en proksimal fulltykkelsesruptur av patellarsenen, partiell ruptur av fremre korsbånd og et 1 mm 
dypt horisontalt kutt i ikke-vektbærende del av femurkondylen. Patellarsenen ble suturert via transosseøse 
borekanaler i patella. Senekomplekset holdt seg patent ved fleksjon til 45 grader, og man valgte å avstå fra 
forsterkende cerclage. Pasienten ble mobilisert med kneortose låst i full ekstensjon i 8 uker, med gradvis 
økende fleksjon. Postoperativt trente han dedikert med fysioterapeut og ble regelmessig Biodex-testet.

Resultater: Ved test av quadricepsstyrke var det betydelig sideforskjell (Kneekstensjon; peak tourque 
(Nm)/total work(J) etter 6 måneder; 67.6 %/60.6 % deficit versus etter 1 år; 40.1 %/37.9 % deficit). Testene 
var i stor grad begrenset av fremre knesmerter. Det var forbedring i selvrapporterte spørreskjemaer fra 6 
måneder til 1 år (Lower extremity function scale, IKCD2000, KOOS og Patient specific functional scale). MR  
1 år etter skaden viste Insall Salvati ratio på 1,1, et normalt fremre korsbånd og som forventet en tykk og noe 
heterogen patellarsene. Det var sideforskjell på muskelvolumet av quadriceps (middelverdi; høyre 76,3 cm2, 
venstre 87,3 cm2). 1 år etter skaden var han tilbake i konkurranse. I det påfølgende konkurranseåret satte han 
nye personlige rekorder. Han plages med patellofemorale knesmerter og må justere treningshverdagen  
etter plagene.

Konklusjon/relevans: Data som omhandler forekomsten av skader i lengdeløp på skøyter er sparsom.  
Det rapporteres om brudd og kontusjonskader og av og til om kuttskader. Patellarseneruptur er en sjelden 
skade i den generelle befolkning, og forekommer oftest hos menn under 40 år etter et indirekte traume med 
kraftfull kontraksjon av quadricpesmuskelen på et semiflektert kne. Diagnosen er ofte åpenbar. Den kirur-
giske behandlingen inkluderer sene til senesutur, transosseøse borrekanaler i patella, suturankere av ulikt 
materiale eller kortikale knappefiksasjoner. Forsterkning av senekomplekset er vanlig (cerclage, autologe 
eller vaskulære graft).
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TIDLIGE ERFARINGER MED NERVETRANSPOSISJONER  
I UNDEREKSTREMITETEN

Rasmus Thorkildsen1, Frode Thu1, Lars Eldar Myrseth1, Magne Røkkum2

1. Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. 2. Seksjon for overekstremitets-  
og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Innledning: De siste 7-8 årene er det beskrevet nervetransposisjoner som kan egne seg 
ved nerveskader av n. peroneus- og femoralis. Teknikkene er i bruk ved vår seksjon og 
vi presenterer her metodene og våre erfaringer hittil.

Materialer og metoder: Pasientene er identifisert retrospektivt og følges stadig ved seksjonen. Inngre-
pene går ut på at en gren eller fasikkelgruppe fra donornerven kobles til en skadet mottakernerve slik at 
man får nerveutvekst med kort reinnervasjonsvei til muskelen. Teknikken egner seg spesielt ved langstrakte 
nervedefekter eller proksimale skader der prognosen ved tradisjonell nervekirurgi er dårlig. Donornervene er 
hhv. nervus tibialis og obturatorius. Pasientene undersøkes nevrofysiologisk før nervetransposisjonene, dels 
for å bekrefte diagnosen og dels for å bekrefte at donornerven er frisk.

Resultater: Tre pasienter er operert med førstnevnte teknikk (men bare to har adekvat observasjonstid) 
og to med sistnevnte. Pasientene med peroneusnerveskader er en jente på 17 år og to menn på 26 og 29 år. 
Jenta hadde en iatrogen nerveskade av den dype peroneusgrenen (etter proksimal tibia osteotomi). Hun ble 
operert sent (16 måneder) og hadde dessverre ingen anticusfunksjon ved kontroll etter ett år. Hun er foreløpig 
avventende mtp senetransposisjoner. Begge menn hadde gjennomgått kneluksasjon. Første pasient har for 
kort observasjonstid (<4 måneder) til å presenteres. Pasient 2 ble operert (venstre side) 11 måneder etter 
kneluksasjon. Han hadde på det tidspunktet en viss reinnerverasjon av peroneusmuskulaturen, men klinisk, 
og nevrofysiologisk en fullstendig denervert tibialis anterior med dropfot. 6 måneder postoperativt fikk han 
noe aktivitet i tibialis anterior og dette har gradvis blitt bedre. Ved siste kontroll, halvannet år postoperativt, 
går han stort sett uten skinne og har aktiv ekstensjon forbi 90 grader med BMRC kraftgrad 4.

To kvinner alder 49 og 67 år er operert med obturatorius til femoralis transposisjoner etter totale, proksimale 
femoralisskader (ve. sidig schwannom og coecum cancer). Nervetransposisjonene ble utført hhv. 1,5 og 1 
måneder etter nerveskaden og begge pasientene har gjenvunnet quadricepsfunksjon ved kontroll henholds- 
vis 1 og 1,5 år postoperativt. Pasient 1 kommer til ny kontroll før høstmøtet og pasient 2 strekker fult mot 
tyngdekraft. Begge går uten skinne.

Konklusjon/relevans: Foreløpig er metodene benyttet hos noen få pasienter, men basert på våre erfaringer  
hittil (og litteraturen) virker begge metodene lovende og tilbyr en ny rekonstruksjonsmetode til pasient- 
grupper der tradisjonell nervekirurgi har gitt skuffende resultater. Donormorbidteten har vært minimal.
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VIDEREUTVIKLING AV E-LÆRINGSRESSURS I KLINISK  
UNDERSØKELSE AV BEVEGELSESAPPARATET

Hannah Ugletveit Jah, Caroline Kooy Tveiten, Alexander Øvrestad, Morten Skoglund,  
Per Grøttum, Lars Engebretsen

Universitetet i Oslo, Norway

Innledning: Undervisning i klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet er et felt innen- 
for medisinen hvor IKT-basert undervisning er svært godt egnet. Dette blant annet fordi 
man har muligheten til å integrere ulike læringsformer som tekst, videofilmer, illustra-
sjoner, røntgenbilder og kasustikk-baserte oppgaver på en plattform. Formålet med 
dette prosjektet var å lage et e-læringsbasert program for undersøkelse av muskel-  
og skjelettapparatet.

Materialer og metoder: Gjennom de tre siste årene har medisinstudentene Hannah Ugletveit Jahr, 
Caroline Kooy Tveiten og Alexander Øvrestad jobbet sammen med Lars Engebretsen, Per Grøttum og Morten 
Skoglund med å fornye og videreutvikle e-læringsressursen i bevegelsesapparatet for medisinstudenter ved 
Universitetet i Oslo. Studentene har sammen med flere erfarne klinikere innen ortopedi og fysikalsk medisin 
gjennomført prosjektet. I tillegg til videoer som viser norsk praksis for undersøkelsesteknikk er det skrevet 
relevant fagtekst, laget illustrasjoner av klinisk viktig anatomi, samt laget quizer og pasientkasuistikker.

Resultater: Det er laget undersøkelsesprogram for: nakke, rygg, skulder, albue, hånd, hofte og bekken,  
fot og ankel og kne. Programmet inkluderer også forslag til diagnostisk tankegang og tilleggsundersøkelser.  
Man kan finne programmet på: http://meddev.uio.no/elaring/fag/ortopedi/index.shtml

I hvert tilfelle er undersøkelsesvideoene ledsaget av tekster, illustrasjoner og oppgaver for studentene. Det 
hele starter med relevante kliniske kasus. Effekten av programmet sammenlignet med tidligere programmer 
er evaluert i en masteroppgave som viser en klart forbedret nytteverdi.

Konklusjon/relevans: E-læringsprogrammet er i utgangspunktet laget for medisinstudenter, men er 
aktuell for alle profesjoner som jobber med muskel- og skjelett. Ressursen er lett å laste ned, er meget  
interaktiv og tester innlærte kunnskaper. På ortopedisk høstmøte vil det bli gitt en kort demonstrasjon av  
hva ressursen har å tilby. I tillegg til effekten på medisinerstudenters kunnskapsnivå, kan ressursen brukes  
av ferske leger for å sikre nødvendige kunnskaper innenfor undersøkelse av muskel- og skjelett.
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OPEN FRACTURE MANAGEMENT IN LOW-RESOURCE SETTINGS:  
A MEDICAL TRAINING EXPERIENCE IN CAMBODIAN HOSPITALS

Nenad Tajsic

Universitetetssykehuset Nord-Norge, Ortopedisk avdeling

Innledning: En prospektiv intervensjonsstudie har blitt utført om undervisnings- 
effekten og bærekraftigheten til lavpris-traumatrening i åpen tibia frakturbehandling  
for helsepersonell.

Materialer og metoder: I 2007 ble en ekstern fiksasjon og en patella-bærende ortose utviklet på et 
landlig verksted i nord-vest Kambodsja. Fra 2010 til 2016 ble en kjernegruppe med ni kambodsjanske 
helsearbeidere opplært i åpen bruddbehandling av norske seniorkirurger fra Norges arktiske universitetet 
i Tromsø, ved hjelp av den lokalt produsert ekstern fiksasjon og ortose. Treningsresultatet ble også vurdert 
gjennom et spørreskjema som inneholdt påstander om teoretisk forståelse, tekniske ferdigheter og selvtillit i 
å forstå de biomekaniske egenskapene til lokalt laget ekstern fiksasjon, samt operasjonsteknikken, bruken av 
håndlaget ortose og prinsipper innenfor bløtdelsrekonstruksjoner til å kunne oppnå adekvat bløtdelsdekning 
av et åpent brudd.

Resultater: Helsearbeidere klarte 62 pasienter med den nye teknikken med en primær helbredelsesrate 
på 70 % (95 % CI 48,1-85,5). En betydelig økning i selvrapporterte tekniske ferdigheter, forståelse og selvtillit 
ble rapportert.

Konklusjon/relevans: Denne studien demonstrerer at kapasitetsbygging av rekonstruktiv kirurgi av lokale 
leger og paramedikere i lavressurs samfunn, er klart et rimelig alternativ som kan redusere antall amputasjon 
av lemmer betydelig. Med henblikk på dette er lokal produksjon av høykvalitets ekstern fiksasjon av stor be-
tydning når det gjelder overlevelse og ”limb salvage” kirurgi. Det er imponerende at et sykehus på 40 senger 
som Sompon Lun er i stand til å produsere sin egen fiksator som gir gode resultat ved krevende bruddskader. 
Dette forutsetter kontinuerlig opplæring for å gjøre lokale kirurger også i stand til å gjøre bløtdels-rekonstruk-
sjoner som perforatorlapp plastikker.

Referanser:
1.  WHO (2013 [updated 2014]) Road traffic injuries. Accessed 10 Dec 2013. http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_ 

traffic/countrywork/khm/en/
2.  WHO (2014) Implementation of the 5-year WHO strategy in Cambodia. Accessed 10 Feb 2014. http://www.who.int/violence_ 

injury_prevention/road_traffic/5year_strategy/khm/en/index1. html
3.  Chariya E, Safety DO (2016, July 4) Traffic accidents are leading cause of death in Cambodia. (K. Dy, Interview). https://www. 

voanews.com/a/traffic-accidents-are-leading-cause-of-death-in- cambodia/3403777.html
4. Rajasekaran S, Sabapathy SR (2007) A philosophy of care of open injuries based on the Ganga hospital score. Injury 38:137–146
5. Godina M (1986) Early microsurgical reconstruction of complex trauma of the extremities. Plast Reconstr Surg 78:285–292
6. Andersson M (1999) Do no harm. How aid can support peace-or war. Lynne Reinner, London, pp 145–148
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REKONSTRUKSJONS MULIGHETER I “LIMB SALVAGE” KIRURGI VED 
UNILATERALE KNUSNINGSSKADER PÅ OVEREKSTREMITET

Nenad Tajsic

Universitetssykehus Nord-Norge, Ortopedisk avdeling

Innledning: Store bein og bløteskader i over ekstremitetene gir store utfordringer  
i rekonstruktiv kirurgi. Morel-Lavelée skade på overekstremiteter er undervurdert i  
rekonstruktive ortopediske miljøer. Zancolli1 latissimus dorsi transfer for rekonstruksjon 
av albuefunksjon, er en sjeldent brukt teknikk. Vårt formål er å vise at kombinasjons- 
rekontruksjonslader, ved bruk av muskeltransfer, kan være essensielt for å få tilfreds- 
stillende resultater i “limb salvage” kirurgi, ved store overekstremitets skader.

Materialer og metoder: Pasient, 22 år gammel mann ble utsatt for en knusningstraume mot venstre arm, 
med påfølgende åpen overarmsbrudd, samt karskade. Hendelsen skjedde da pasienten, som maskinfører, 
skulle feste en stropp fra en tung jernstang på “kloen” til en gravemaskin, noe som førte til at hans venstre 
arm ble fanget av “kloen” til maskinen. Han ble løftet opp, samtidig som armen var fanget, noe som førte 
til et åpent brudd med kraftig blødning. Pasienten pådro seg en Morel-Lavelée skade med losjesyndrom i 
underarmen som følge av a. brachialis skade. I tillegg til dette, hadde pasienten total utfall av n. radialis og 
n. medianus med bevart sensibilitet i dermatom av n. ulnaris. For å redde ekstremitet, ble følgende kirurgiske 
metoder brukt: kar-rekonstruksjon, transfer av m. latissimus dorsi for å dekke store muskel- og bløtdelsdefekt 
i bakre del av overarmen, senetransfer av FCU for å kompensere n. radialis-funksjon, hudtransplantat på 
underarmen osv.

Resultater: Pasienten bøyer i albuen med en 100°-vinkel. Videre har han en ekstensjonsdefisitt i albuen 
på 10°, samt en supinasjonsdefisitt på 45° i håndleddet med full pronasjon. Ved siste opphold hos ergo-
terapeut, fikk han ytterligere bedring av funksjon i håndleddet og fingrer (key pinch).

Konklusjon/relevans: Å bevare hardt skadete lemmer på mennesker er et psykisk, samt fysisk krevende 
tiltak for både pasienten og rekonstruksjonskirugen. Sosiale aspekter kommer inn i bilde, da ringvirkningene 
rundt en slik hendelse, ikke bare påvirker pasienten, men også de pårørende og andre parter. Derfor vil et 
godt resultat, noe som vil si en tilfredsstillende funksjon av armen, gi gode ringvirkninger. En grundig vurde- 
ring utført av kirurgen før, under og etter behandling er hovednøkkelen for et vellykket operasjonsresultat.

Referanse:  
1.  Zancolli E, Mitre H. Latissimus dorsi transfer to restore albow flexion: an apprasial of eight cases.  

J Bone Joint Surg Am. 1973;55-A(6):1265-1275.



Høstmøteboken  •  2018 203

Skulder/albue
Abstrakt

701

NORSK ELEKTRONISK ALBUEREGISTER

Helle Sundnes Reiten1, Stein Tyrdal2

1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus avdeling Ullevål/Rikshospitalet. 2. Ortopedisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus avdeling Ullevål

Innledning: Albueregisteret har som formål å bidra til en kontinuerlig forbedring av 
behandling og diagnostikk av albuepasientene i Norge.

Materialer og metoder: Et prospektivt albueregister ble etablert ved Ortopedisk avdeling, Oslo univer-
sitetssykehus 01.01.2015. Erfaringer viser at det er behov for å samle data fra flere sykehus. Registeret er 
derfor gjort elektronisk og vil fra 01.01.2019 bli tilbudt alle sykehus i Norge. Albueregisteret er etablert på 
Medisinsk registreringssystem levert av Helse Midt-Norge (HEMIT).

Nasjonalt korsbåndregister ligger på samme plattform og er brukt som mal. Albueregisteret er ment å favne 
alle elektive albueoperasjoner, med unntak av prosedyrer som tilhører andre registre eller fagfelt, alle akutte 
distale bicepssenerupturer og akutte operasjoner på albuens ligamenter. Det er gjort et utvalg av nødvendige 
variabler for å sikre datakvaliteten. Det er lagt vekt på å lage et enkelt skjema hvor aktuelle funn vektlegges.

Opplysninger som registreres er navn og fødselsnummer, samt detaljer rundt utredning, diagnose, operasjon  
og resultat. Skader/sykdom registreres på vevsnivå med en konkretisering av hvilke tiltak som gjøres.  
Informasjonen registreres elektronisk av ansvarlig kirurg i forbindelse med operative prosedyrer og ved post- 
operative kontroller. Pålogging skjer via ID-portalen eller med smartkort der det er tilrettelagt for det. Dersom 
kirurgen ikke har tilgang til datamaskin/PC i forbindelse med konsultasjonen, brukes en papirversjon av 
registreringsskjemaet midlertidig.

Pasienten fyller ut PROM-skjemaene Kvikk-DASH og EQ-5D, samt noen få utvalgte spørsmål rettet mot 
effekt av aktuelle operasjon. Skjemaene fylles ut i forkant av operasjon, ved avsluttende kontroll og ett år 
postoperativt.

Resultater: Norsk elektronisk albueregister og dens parametere vil bli demonstrert.

Konklusjon/relevans: Innsamling av opplysninger om utreding, behandling, oppfølging og resultater fra 
albueoperasjoner vil vi bidra til å sikre god kvalitet på helsetjenesten til personer som får utført albuekirurgi 
i Norge, på lik linje med andre ortopediske registre. Registeret skal gi et godt grunnlag for kunnskap- og 
kompetansespredning, samt forskning om albueplager.
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GLOMUSTUMOR SOM ÅRSAK TIL KRONISK SMERTE I ALBUEN:  
EN KASUISTIKK

Stein Tyrdal

Hånd- og underarmsseksjonen, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: Glomustumores er små godarte kuler består av temperaturregulerende 
glomuslegeme som kan gi invalidiserende plager. De fleste glomus tumores er lokali- 
sert til fingre, men kan finnes over hele kroppen inklusive indre organer. Glomustumor 
i albueregionen er sjelden. Diagnosen stilles i snitt 10 år etter symptomdebut. Diagnosen 
stilles klinisk og utredes med MR som kan være negativ. Bruk av Hildreth ischemitest 
(sensitivitet 92 %, spesifisitet 91 %) kan redusere forsinket og feildiagnostisering.  
Residiv og malign utvikling er rapportert; også i albuen.

Materialer og metoder: En 70 år gammel uføretrygdet kvinne med invalidiserende albuesmerter i 17 år  
hadde fått “alt” av behandling uten effekt. MR var negativ x 3. Hun ble henvist fordi en ny MR ang. viste 
artrose. Undersøkelsen var negativ, bortsett fra at hun beskyttet albuen og hoppet av smerte ved palpasjon 
av ett bestemt punkt like medialt for tricepssenen ca. 8 cm proximalt for olecranon. Gransking av MR bildene 
viste ingen artrose, men en subcutan, åtte millimeter stor knute, muligens hemangiom, aneurisme eller 
myxom. Knuten kunne også sees på røntgen og CT av albuen. Dopplerundersøkelse viste et ni millimeter 
stort, veldefinert hypoekkoisk, rund lesjon med arterielle Dopplersignaler, psuedoaneurisme etter tidligere 
traume? En fast tumor ble eksidert narkose og blodtomhet. Den lå adherent til triceps. Histologi viste rikelig 
kar omgitt av små runde celler passende med glomustumor.

Resultater: Hun var smertefri etter to dager. Ved kontroll etter 26 måneder var hun symptomfri. Hun 
hadde hatt en episode på med smerter varende i 3 uker, utløst av kaldt vær. Hun var lett palpasjonsøm diffust 
i operasjonsområdet, ellers ingen funn.

Konklusjon/relevans: Triaden smerter, lokal ømhet og temperatur-sensitivitet på uvanlige steder kan 
skyldes glomus tumor. Forsinket og feil diagnose er vanlig. MR gir diagnosen, men denne kasuistikken doku-
menterer at MR kan være negativ lenge. Negativ MR ekskluderer ikke diagnosen. Eksisjon er kurativ (90 %). 
Diagnosen er aktuell å vurdere ved kroniske smerter også andre steder på kroppen enn i hendene.

Referanser:
1.  Carroll RE, Berman AT. Glomus tumors of the hand: review of the literature and report on twenty-eight cases. J Bone Joint Surg Am. 

1972;54(4):691-703
2.  Power FR, Ryan AG, Murphy MN, Cleary MS. Extradigital glomus tumor of the elbow with preoperative ultrasound-guided wire  

localization: a case report. J Shoulder Elbow Surg. 2017;26(11):e352-e6
3. Hildreth DH. The ischemia test for glomus tumor: a new diagnostic test. Review of surgery. 1970;27(2):147-8.
4.  Vasenwala SM, Iraqi AA, Ahmad S, Khan L, Zaheer S, Vasenwala RM. Malignant glomus tumour--a case report. Indian J Pathol 

Microbiol. 2006;49(1):40-1.
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ANGIOLEIOMYOM I BURSA OLECRANI:  
EN KASUISTIKK

Jon Tyrdal1, Stein Tyrdal2

1. Skadelegevakta, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 2. Hånd- og underarmsseksjonen, Ortopedisk klinikk,  
Oslo universitetssykehus

Innledning: Angioleiomyom er en godartet tumor i glatt muskulatur som kommer 
fra tunica media i vener. Angioleiomyom står for 5 % av alle benigne neoplasmer i 
bløtvev og 1 % av håndtumores. De fleste angioleiomyomer vokser langsomt. Smerte er 
hovedsymptomet (44-67 %). Tumor er vanligvis 0,2-4,3 cm, 78 % er mindre enn 2 cm  
i diameter. Alderen på diagnosetidspunktet er 12-84 år, 67 % er 30-60 år, snitt 52 år. 
Tumor er vanligere hos kvinner enn menn, ratio 1:1,7-1:2,2. De fleste angioleiomyomer 
er lokalisert distalt i ekstremitetene. Diagnosen stilles sjelden preoperativt. Det er 
sjelden residiv og bare noen få tilfelle har utviklet seg malignt.

Materialer og metoder: En 36 år gammel, tidligere frisk mann klaget over økende hevelse bak på albuen 
under vektløfting og smerter ved fleksjon av albuen de siste 10 årene. Det var intet forutgående traume. Han 
hadde konsultert mange ulike leger som hadde konkludert med bursitt. Palpatorisk var det en fritt bevegelig 
flat, fast diskoid tumor, ca. 2 cm i diameter og 0,5 cm tykk, beliggende mellom normal hud og olecranon. 
Den kliniske undersøkelsen for øvrig var normal uten væske i bursa olecrani. Røntgen av albuen var normal. 
I generell anestesi og blodtomhet ble tumor eksidert. Histologisk undersøkelse viste angioleiomyom. Tumor 
hadde glatt overflate og var gulrød, 3.5 x 1.2 x 0,5 cm, fast konsistens og veide 2.6 gram.

Resultater: Det postoperative forløpet var ukomplisert. Han ble umiddelbart symptomfri og det var ingen 
tegn til residiv ved 12 og 16 måneders kontroll.

Konklusjon/relevans: Angioleiomyom er en sjelden årsak til smerter i albuen og er tidligere ikke beskre-
vet lokalisert til bursa olecrani. Eksisjon er kurativ. Histologisk undersøkelse nødvendig for sikker diagnose.

Referanser:
1.  Morimoto N. Angiomyoma (vascular leiomyoma): A clinicopath- ologic study. Med J Kagoshima Univ 1973; 24:663-683 (in Japanese 

with English abstract).
2.  Ramesh P, Annapureddy SR, Khan F, Sutaria PD. Angioleiomyoma: a clinical, pathological and radiological review. International 

Journal of Clinical Practice. 2004; 58(6):587–591.
3.  Houdek MT, Rose PS, Shon W, et al. Angioleiomyoma of the Upper Extremity. J Hand Surg Am 2013; 38: 1579–83.
4.  Hachisuga TH, H.; Enjoji, M. Angioleiomyoma. A clinicopathologic reappraisal of 562 cases. Cancer. 1984; 54:126-30.
5.  Duhig JT, Ayer JP. Vascular leiomyoma. A study of sixtyone cases. Archives of pathology. 1959;68:424-30.
6.  Sajben FP, Barnette DJ, Barrett TL. Intravascular angioleiomyoma. J Cutan Pathol. 1999;26(3):165-7.
7.  Pavard X, Dallaudiere B, Omoumi P, Lecouvet FE, Cyteval C, Vandeberg B, et al. Angioleiomyoma of the elbow. Jbr-Btr. 

2014;97(2):124.
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FUNKSJONELL BETYDNING AV LACERTUS FIBROSUS VED DISTALE 
BICEPSSENERUPTURER

Kaare Midtgaard1, Endre Søreide2, Katrin Frånlund3, Fredrik Gidmark3, Torsten Johansson3,  
Hanna Hallgren3, Lars Adolfsson3

1. Forsvaret, Avdeling for Krigskirurgi og Akuttmedisin // Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo 
universitetssykehus. 3. Ortopedisk avdeling, Universitetssjukhuset i Linköping

Innledning: Distale bicepsseneruptur er forbundet med middelaldrende menn, røyking 
og forhøyet kroppsmasseindeks. Ubehandlet kan denne skaden gi kraftreduksjonen 
på opptil 50 % i supinasjon og 30 % i fleksjon. Operativ behandling er derfor vanligvis 
anbefalt. Lacertus fibrosus (LF) er en bindevevsstruktur som strekker seg fra den distale 
delen av bicepsmuskelen og fletter seg inn i underarmsfascien. Denne strukturen kan 
være skadet ved distale bicepsseneskader. En intakt LF vil hindre retraksjon av biceps-
senen. Incisjon av LF bedrer visualiseringen av den distale bicepssenen i forbindelse 
med operativ behandling, men en biomekanisk studie har vist at reparasjon av LF-skade 
samtidig med bicepssenereparasjon økte styrken av reparasjonen med opptil 60 %. 
LFs kliniske relevans har derimot ikke blitt undersøkt, og vi ønsket derfor å undersøke 
kliniske resultat ved distale bicepsseneskader med og uten samtidig LF-skade.

Materialer og metoder: Søk i pasientjournalsystemet identifiserte 56 distale bicepsseneskader hos 52 
menn fra 1998 til 2013 ved Universitetssjukhuset i Linköping. Bilaterale skader og re-rupturer ble ekskludert, 
og 36 pasienter aksepterte studieinvitasjonen. Pasientdemografi, skade- og kirurgirelatert data ble hentet 
ut fra pasientjournalsystemet. Alle pasientene fylte ut DASH før de gjennomgikk klinisk undersøkelse for 
nerveskade, måling av aktive og passive leddutsalg i albuen/underarm samt styrkemåling. Ved oppfølging 
ble det tatt nye røntgenbilder.

Resultater: Median alder ved kirurgi var 48 år og median oppfølgingstid var 71 måneder. LF var intakt i 17 
av 36 rupturer. Median DASH for skadet LF var 2 og 0 for intakt LF (p=0.24), og alle pasientene hadde minst 
100 grader fleksjons- og rotasjonsbue. Median fleksjonskraft i forhold til frisk side var 99 % for gruppen med 
intakt LF og 88 % ved skadet LF (p=0.12). Supinasjonskraft ble ikke målt hos åtte pasienter grunnet tekniske 
problemer. Median supinasjonskraft var 86 % ved intakt LF og 67 % ved skadet LF (p=0.87). Tre pasienter, alle 
med skadet LF, hadde sensorisk utfall på lateralsiden av underarmen (p=0.23).

Konklusjon/relevans: Det kliniske og funksjonelle resultatet var godt etter operativ behandling av distale 
bicepsseneskader, men pasientene med intakt LF hadde 11 % bedre fleksjonskraft og 19 % bedre supinasjons-
kraft. Studiens begrensede størrelse og manglende supinasjonsmåling hos åtte pasienter kan være medvirk-
ende årsaker til manglende statistisk signifikante forskjeller. Reparasjon av LF kan forårsake arrvevsdannelse 
og kompresjon eller skade på den underliggende medianusnerven eller brachialiskarene, men kan vurderes 
hos pasienter med spesielt høye krav til albuefunksjon som håndverkere eller idrettsutøvere på elitenivå. En 
intakt LF samtidig ved distale bicepsseneskader bør bevares fordi det kan påvirke pasientens fleksjons- og 
supinasjonsstyrke i albuen.
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BIOMEKANISK STUDIE AV PINNER OG TENSJONSBÅND  
VS. MODERNE PLATEOSTEOSYNTESE VED TO-PARTS  
OLECRANONFRAKTUR

Kaare Midtgaard1, Endre Søreide2, Gilbert Moatshe2, Jan Egil Brattgjerd2, Harald Steen2,  
Jan Erik Madsen2, Gunnar Flugsrud2

1. Forsvaret, Avdeling for Krigskirurgi og Akuttmedisin // Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. 2. Ortopedisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus

Innledning: Pinner og tensjonsbånd (TBW) har lenge vært gullstandarden i behandling 
av isolerte olecranonfrakturer. Moderne plateosteosyntese antas å være et sterkere 
implantat, men det er mer kostbart og innebærer lenger operasjonstid. Det vitenskape-
lige grunnlaget for å hevde plateosteosyntesens overlegenhet er mangelfullt. Likevel 
har bruken av plateosteosyntese økt, også ved enklere frakturmønstre. Hensikten med 
denne studien var å analysere de biomekaniske egenskapene til de to vanligste  
metodene for osteosyntese av to-parts olecranonfrakturer.

Materialer og metoder: Tolv albuepar fra kvinner med gjennomsnittsalder 63 år uten annen benpatologi 
ble brukt til denne studien. Benmineralinnholdet ble undersøkt med CT. Alle bløtdeler bortsett fra triceps-
senen ble fjernet. En tverr olecranonosteotomi i det brusknakne området ble laget med et 0.4 mm tykt 
sagblad. Hvert albuepar ble operert med enten TBW (AO-teknikk) eller plateosteosyntese (VA-LCP Olecra-
nonplate, DePuy Synthes). To albuepar ble benyttet til pilottesting. Implantatallokering ble randomisert til 
høyre eller venstre side. Humerus og ulna ble rigid fiksert med albueleddet i 90 grader. En kraftig klemme 
koblet tricepssenen til testmaskinen (MTS 858). Pre-test belastning var 10 N. Testen besto av: (1) Stivhets-
vurdering av implantat (100 N x 3), (2) syklisk belastning (300 N x 500) som simulerte kraften som trekker i 
triceps-senen når pasienten skyver seg opp fra sittende stilling, og (3) belastning til havari (load to failure). 
Deformasjon i bruddspalten ble registrert med ekstensiometer, plassert over bruddspalten, like under og 
tangentielt med leddflaten.

Resultater: To albuepar ble ekskludert på grunn av suboptimal bruddreposisjon og/eller implantatplasser-
ing. Det var ingen statistisk signifikante forskjeller i benmineraltetthet mellom gruppene. Deformasjonen et-
ter den initiale stivhetstesten var 0.05 mm for plateosteosyntese og 0.14 mm for TBW (p=0.09). Den sykliske 
testen ga en deformasjon i bruddspalten på 0.16 mm for plateosteosyntese og 1.34 mm for TBW (p=0.02). 
TBW sviktet i gjennomsnitt ved 879 N, mens det tilsvarende tallet for plateosteosyntesegruppen var 903 N 
(p=0.81). Tvinningen i cerclagen røk i seks av åtte albuer, mens olecranonspissen fragmenterte i en albue og 
tricepssenen røk i den siste. Det var ingen osteosyntesehavarier i plateosteosyntesegruppen (p<0.01). Testene 
ble avsluttet etter at tricepssenen røk.

Konklusjon/relevans: Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom de to metodene i kraft som 
utløste havari, men i TBW-gruppen sviktet osteosyntesen i syv av åtte preparater, mens ingen plateosteosyn-
teser sviktet før havari. På tross av en statistisk signifikant forskjell i deformasjon ved den sykliske testen, var 
deformasjonen <2 mm og således trolig ikke klinisk signifikant. Begge metoder vil være tilstrekkelige for at 
pasienten kan starte aktiv mobilisering fra første postoperative dag.
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FOREKOMST AV AKUTTE ACROMIOKLAVICULÆR-LEDDSKADER  
I NORMALBEFOLKNINGEN

Stein Arve Skjaker1, Martine Enger1, Knut Melhuus1, Lars Engebretsen2, Jens Ivar Brox3, Berte Bøe2

1. Oslo skadelegevakt, Oslo universitetssykehus. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. 3. Avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering, Oslo universitetssykehus

Innledning: Vi ønsket å undersøke insidensen av acromioklavikulær-leddskader (AC), 
og under hvilke aktiviteter AC-leddskader oppstår i normalbefolkningen.

Materialer og metoder: Vi registrerte prospektivt alle tilfeller av akutt skulderskade som oppsøkte Oslo 
skadelegevakt i ett år. Oslo skadelegevakt er felles skadepoliklinikk for alle byens sykehus og innbyggere. 
Vi gjennomgikk lege-utfylt skaderegistrering, journalnotater og pasientutfylt skjema om skademekanisme. 
Pasienter med symptomer fra AC-leddet uten brudd ble registrert som luksasjon (Rockwood type II til VI) hvis 
radiologen beskrev økt avstand i leddet eller økt coracoklavikulær avstand på standard anteroposteriore rønt-
genbilder i to projeksjoner. Pasienter med symptomer fra leddet etter akutt skade, men uten aktuelle funn på 
røntgenbildene ble diagnostisert som forstuing (type I). Vi har brukt chi-kvadrat test og odds-ratio (OR) for å 
undersøke sammenhengen mellom AC-leddskade ved idrett og sammenstøt som skademekanisme.

Resultater: Vi registrerte 2 650 skulderskader i Oslos befolkning fra og med mai 2013 til og med april 
2014. En AC-leddskade ble registrert hos 287 pasienter (11 %), tilsvarende en insidens på 45 per 105personår 
(95 % KI, 40 til 51). Av disse ble 196 (68 %) diagnostisert som forstuinger og 91 (32 %) som luksasjoner. 
Gjennomsnittlig alder for alle med AC-leddskade var 32 år (kvartilbredde 24-44, minimum 6 - maksimum 91) 
og 82 % var menn. Den høyeste insidensen ble funnet hos menn i tjueårene, og utgjorde 30 % av det totale 
antall AC-leddskader. I denne gruppen var 22 % av skulderskadene AC-leddskader. Kvinner hadde lav og 
jevnere fordelt insidens i alderen mellom 20 og 60 år. Femtitre prosent av AC-leddskader var idrettsskader, 
sammenlignet med 27 % ved andre skulderskader (OR 3,1 (95 % KI 2,4 til 4,0; p<0,001)). De vanligste idrett-
ene i forbindelse med AC-leddskade var fotball (24 %), sykling (16 %), kampsport (11 %), alpint og snowboard 
(begge 9 %) og ishockey (6 %), mens den høyeste andelen av AC-leddskader ble funnet innen snowboard 
(47 %), kampsport (36 %), ishockey (29 %) og fotball (26 %). Sammenstøt var oftere skademekanismen i AC-
leddskader enn i andre skulderskader (henholdsvis 23 % og 15 %, OR 1,8 (95 % KI 1,3 til 2,4; p<0,001)).

Konklusjon/relevans: Vår undersøkelse tyder på at i normalbefolkningen er omkring hver tiende 
skulderskade en AC-leddskade. Fire av fem er menn, og unge menn har høy risiko. Mer enn halvparten av 
AC-leddskader var idrettsskader, og sammenstøt var oftere skademekanismen enn i skulderskader som ikke 
involverte AC-leddet. Vi trenger mer forskning på dette området fordi det fortsatt er mange uløste spørsmål  
i håndtering av slike skader.
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OPPFØLGING AV PASIENTER MED AC-LEDDSLUKSASJON  
OPERERT MED SURGILIG I EN 6 ÅRS PERIODE FRA 2012 TIL 2017 
VED SØRLANDET SYKEHUS I KRISTIANSAND

Torstein Vindbo, Sigurd Liavaag

Sørlandet sykehus HF Kristiansand, Ortopedisk avdeling

Innledning: AC-leddsluksasjonsskade utgjør ca. 10 % av alle skulderskader. Skaden 
inndeles etter Rockwoods modifikasjon av Tossy´s klassifikasjon Grad I til VI. Tradisjo- 
nelt anbefales konservativ behandling for grad I-II, operasjon for grad IV-VI og grad  
III vurderes basert på klinikk. Det finnes flere operasjonsmetoder, generelt mangler 
gode randomiserte studier som sammenligner ulike metoder. “Surgilig” ble utviklet av  
Nottingham Shoulder Unit og introdusert i 2001, og er et sterkt flettet polyester-bånd  
som slynges rundt coracoid og clavicula, og festes forfra med en kortikal-skrue. Det 
postuleres innvekst av arr- og ligamentvev. Metoden tillater tidlig belastning. SSK er et 
av få sykehus som har brukt metoden i Norge, og vi ønsker å gjøre en etterundersøkelse 
av pasienter operert for AC-ledds-luksasjoner grad III og høyere ved SSK mellom  
2012-2017.

Materialer og metoder: I tidsrommet januar 2012 - desember 2017 oppfylte 80 pasienter diagnosen 
AC-ledds-luksasjon. 29 ble operert ved avdelingen med Surgilig. Vi innkalte pasientene til etterundersøkelse 
med vanlig røntgen i to plan, DASH-score, Constant Murrey-score, smerte måles med visuell-analog-skala 
(VAS) og livskvalitet med EuroQol (EQ5D). Komplikasjoner er registrert. Operert skulder sammenlignes med 
ikke-operert.

Resultater: 29 pasienter oppfylte kriteriene. 20 er foreløpig undersøkt og vurdert med ovennevnte skjema. 
19 menn og 1 kvinne. Aldersgruppe: 23 til 65. Gjennomsnitts alder mann/kvinne var 46/26. Minimum ett års 
oppfølgingstid postoperativt. Resultatene med ovennevnte skjema blir fremlagt på Ortopedisk Høstmøte.

Konklusjon/relevans: Vi sammenligner operert og ikke-operert side, samt våre funn med resultat fra 
litteraturen for operativ behandling av AC-luksasjon. Så langt synes majoriteten av pasientene å være velfun-
gerende, og har et godt resultat. Noen pasienter rapporterte betydelige plager. Eksakte resultat fremlegges på 
høstmøtet. Surgilig er et sterkt syntetisk graft, likevel har noen røket. Majoriteten ble operert elektivt noe tid 
etter skaden slik at betydningen av tidlig versus sen operasjon er vanskelig å bedømme.

I likhet med svært mange studier er vår studie retrospektiv med de begrensninger det innebærer og vi vet 
enda ikke hvilken metode som er den beste operative metoden for AC-leddsluksasjon. Grad III pasienter er 
fortsatt en omstridt gruppe vedrørende behandling. Resultatene av undersøkelsen vil påvirke vårt valg av me-
tode fremover. Resultatene vil brukes som grunnlagsmateriale for en planlagt randomisert studie vedrørende 
AC-leddsluksasjon, hvor vi sammenligner to typer operasjonsmetoder
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REVERSERT SKULDERPROTESE – BEHANDLING AV DEFEKTER  
I GLENOID MED STRUKTURELT BENGRAFT

Arild Aamodt, Søren Bjerre, Bjørn Ødegaard, Kirsten Lundgreen, Sigbjørn Dimmen

Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus

Innledning: Bruken av reverserte skulderproteser (RSA) er økende og utgjør nesten 
60 % av alle skulderproteser som settes inn i Norge. En liten andel av denne pasient-
gruppen har bendefekter i glenoid og innsetting av metaglen/glenosfære kan i slike 
tilfeller føre til feil orientering (inklinasjon/versjon) av glenoidkomponenten, notching 
av collum scapulae, innskrenket bevegelighet og instabilitet. 

Ved store bendefekter i glenoid har vi foretatt rekonstruksjon med strukturelt bentransplantat og har fulgt 
opp denne pasientgruppen prospektivt med henblikk på komplikasjoner og korttids klinisk resultat.

Materialer og metoder: Vi utførte i perioden 2012-2016 190 primære RSA og foretok glenoid rekonstruksjon 
med strukturelt bentransplantat med den reseserte delen av caput humeri hos 34 (18 %) pasienter. Én pasient 
er død og det var mangelfulle data for ytterligere 5 pasienter, 28 pasienter er således fulgt opp i 12 måneder. 
Gjennomsnittsalder var 75 (50-83) år, 19 (68 %) kvinner. Alle inngrepene ble utført som en 1-trinns prosedyre. 
Constant-Murley (CM) score, WOOS, EQ-VAS, reoperasjoner og komplikasjoner er benyttet som utfallsmål.

Resultater: 

 CM-score (aldersjustert) WOOS EQ-VAS

Preoperativt* 12 1319 50

Postoperativ* 79 174 75

Endring 67** 1145** 25**

*median **p<0.01

Én pasient fikk postoperativ sårinfeksjon to uker postoperativt og fikk utført skylling/revisjon samt bytte 
av modulære protesekomponenter. Denne pasienten fikk et dårlig sluttresultat med liten bedring av klinisk 
score etter ett år. Det ble ikke registrert svikt eller løsning av bentransplantatet i noen av skuldrene basert på 
klinisk forløp og vanlig røntgenundersøkelse.

Konklusjon/relevans: Pasientene oppnådde svært tilfredsstillende klinisk resultat ett år etter innsetting 
av reversert protese med graft-rekonstruksjon av glenoid. Klinisk score hos våre pasienter er sammenlignbar 
med resultater publisert i internasjonal litteratur (1,2) og på høyde med resultater hos pasienter hvor det ikke 
er utført glenoid-rekonstruksjon. Svakhet ved studien er kort observasjonstid og manglende radiologisk (CT) 
dokumentasjon av innheling av bentransplantatet.

Referanser:
1.  Boileau P, Moineau G, Roussanne Y, O’Shea K. Bony increased-offset reversed shoulder arthroplasty: minimizing scapular  

impingement while maximizing glenoid fixation. Clin Orthop Relat Res.2011 Sep;469(9):2558-67
2.  Gupta A, Thussbas C, Koch M, Seebauer L. Management of glenoid bone defects with reverse shoulder arthroplasty-surgical  

technique and clinical outcomes.J Shoulder Elbow Surg.2018 May;27(5):853-862
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10-ÅRSRESULTATER FRA EN SAMMENLIGNINGSSTUDIE  
MELLOM SENESUTUR OG FYSIOTERAPI FOR MELLOMSTORE  
ROTATORCUFFRUPTURER

Stefan Moosmayer1, Unni Sire Seljom2, Benjamin Haldorsen2, Toril Hennig3, Are Hugo Pripp4

1. Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling, Sandvika. 2. Martina Hansens Hospital, Fysioterapeutisk avdeling, Sandvika.  
3. Martina Hansens Hospital, Ergoterapeutisk avdeling, Sandvika. 4. Oslo universitetssykehus, Centre of Biostatistics and  
Epidemiology, Oslo

Innledning: Senesutur eller fysioterapi er hyppig brukt i behandlingen av små og  
mellomstore rotatorcuffrupturer. I to tidligere publikasjoner av 1- og 5-årsresultatene 
fra denne randomiserte studien, fant vi kun små forskjeller mellom de to behandlings-
metodene.1 Langtidsresultater mangler. Hensikten med 10-årsoppfølgningen var å finne 
ut om resultatene er konstante over tid, spesielt for rupturer som forblir ureparert.

Materialer og metoder: 103 pasienter med en rotatorcuffruptur med størrelse inntil 3 cm, ble randomis-
ert til primær senesutur (n=52) eller fysioterapi (n=51). Pasientene ble undersøkt ved baseline og etter 6 
måneder, 1, 2, 5 og 10 år med Constant score, ASES score, SF-36 score og subscores for skulderbevegelighet, 
smerte, styrke og pasientfornøydhet. Undersøkeren var blindet for pasientenes behandlingsvalg. Billed-
utredning med MR og/eller Ultralyd ble utført ved baseline og etter 1, 5 og 10 år. Pasienter som ikke viste 
fremgang etter minst 15 fysioterapibehandlinger, fikk tilbud om sekundær senesutur. Analysen ble gjort med 
one-way ANCOVA etter intention-to-treat prinsippet.

Resultater: 91 av 103 pasienter (88 %) møtte til 10-årskontrollen. Forskjellene mellom gruppene etter 10 
år var noe større enn ved tidligere kontroller. Resultatene var bedre for primær senesutur med 9,6 poeng på 
Constant score (p=0,002), 15,7 poeng på ASES score (p<0,001), 1,8 cm på en 10 cm smerteskala (p<0,001), 
og 19,6° og 14,3° for abduksjon (p=0,007) og fleksjon (p=0,01). Fjorten pasienter i fysioterapigruppen (27 %) 
krysset over til sekundær senesutur. Tretten av 32 rupturer (40 %) som fortsatt var ureparert etter 10 år hadde 
økt i størrelse med mer enn 1 cm, og 16 av 47 rupturer (34 %) som hadde blitt behandlet med primær sutur 
viste re-ruptur. Økning i rupturstørrelse var korrelert med et dårligere resultat.

Konklusjon/relevans: Forskjellene mellom våre to studiegrupper er noe større etter 10 år enn ved 
tidligere kontroller. Forskjellene er statistisk signifikante, men den kliniske relevansen er usikker. Den 
kliniske betydningen av en resultatsforskjell på 9,6 poeng på Constant scoren, 10 år etter primærbehandling, 
ansees som begrenset.

Pasienter med mellomstore rotatorcuffrupturer burde informeres om at langtidsresultater er noe bedre for 
primær senesutur enn for fysioterapi.

Referanse:  
1.  Tendon repair compared with physiotherapy in the treatment of rotator cuff tears: a randomized controlled study in 103 cases with 

a five-year follow-up.Moosmayer S, Lund G, Seljom US, Haldorsen B, Svege IC, Hennig T, Pripp AH, Smith HJ. J Bone Joint Surg Am. 
2014 Sep 17;96(18):1504-14.
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PROGNOSTISKE FAKTORER FOR FUNKSJONELT RESULTAT ETTER  
ROTATORCUFFSUTUR. EN PROSPEKTIV STUDIE AV 647 PASIENTER

Kjersti Kaul Jenssen1, Kirsten Lundgreen1, Jan Erik Madsen2, Rune Kvakestad3, Sigbjørn Dimmen1

1. Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. 2. Ortopedisk senter, Oslo universitetssykehus, Ullevål. 3. Radiologisk avdeling, 
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Selv om funksjonelle resultater etter artroskopisk rotatorcuffsutur er gene-
relt gode, er det begrenset litteratur angående hvilke prognostiske faktorer som kan 
forutsi en god skulderfunksjon. Formålet med studien var å identifisere preoperative og 
perioperative prediktorer for funksjonelt resultat etter artroskopisk rotatorcuffsutur.

Materialer og metoder: 733 pasienter behandlet med artroskopisk rotatorcuffsutur ved Lovisenberg 
Diakonale Sykehus ble inkludert i studien fra 2010 til 2014. Data ble samlet inn prospektivt og inkluderte 
preoperative og perioperative variabler. Univariable og multivariable lineære regresjonsanalyser ble brukt til å 
predikere skulderfunksjon ved 2 års oppfølging, målt ved Western Ontario Rotator Cuff (WORC) index.

Resultater: 647 (88 %) pasienter ble fulgt i 25 (SD ± 5) måneder. I den multivariable regresjonsmodellen var 
justert R-kvadrat 0,360, det indikerer at 36 % av variasjonen i WORC index ved 2-års oppfølging kan forklares 
av variablene inkludert i analysene. Regresjonsanalysene fant at de sterkeste uavhengige prediktorene for 
skulderfunksjonen 2 år etter operasjon, var preoperativ WORC index og Constant Murley (CM) score i motsatt 
skulder. Modellen viste også at aktivitet i dagliglivet (ADL subscore CM), høy alder, bicepssenekirurgi og sub-
akromial dekompresjon var uavhengige positive prognostiske faktorer for WORC index 2 år etter operasjon. 
Atrofi i infraspinatus, tidligere operasjon i samme eller kontralateral skulder, røyking, delvis rotatorcuffsutur 
og smerte (subscore CM) var alle uavhengige negative faktorer assosiert med skulderfunksjonen etter 2 år. 
Tilheling av alle reparerte rotatorcuffrupturer på MR var 80 %.

Konklusjon/relevans: Det viktigste funnet i denne studien var at høy WORC index og CM score i motsatt 
skulder før operasjon var de sterkeste prognostiske faktorene for økt WORC index ved 2 års oppfølging. Ikke 
alle prognostiske faktorer vist i denne studien er modifiserbare. Hvis det gjøres et riktig utvalg av pasienter, er 
det mulig å påvirke et vellykket resultat.
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TVERRFAGLIG SKULDERPOLIKLINIKK VED MARTINA HANSENS  
HOSPITAL – RESULTATER FRA EN 4 MÅNEDERS OPPFØLGNING

Ingerid Baksaas Aasen1, Stefan Moosmayer1, Benjamin Haldorsen2, Anne Gärtner2, Unni Sire Seljom2

1. Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling, Kne/skulder seksjon. 2. Martina Hansens Hospital, Fysioterapiavdeling

Innledning: Mange pasienter som henvises til en ortopedisk skulderpoliklinikk har 
ikke indikasjon for kirurgi, men behov for vurdering og behandling hos fysioterapeut. 
Vi har derfor etablert en tverrfaglig skulderpoliklinikk hvor utvalgte pasienter vurderes 
primært av fysioterapeut mens den endelige vurderingen gjøres i samråd med ortoped. 
For å kvalitetssikre prosjektet og for å evaluere utfallet av behandlingen har vi samtidig 
etablert et elektronisk datainnsamlingsverktøy. Her presenteres våre tidlige resultater.

Materialer og metoder: Pasienter som er henvist med atraumatiske skulderplager og med MR/røntgen-
funn som sannsynligvis ikke krever primær kirurgisk behandling, settes opp til tverrfaglig vurdering.

Fra oktober 2017 har alle pasientene ved den tverrfaglige skulderpoliklinikken fått tilbudt å delta i denne 
prospektive oppfølgingsstudien. Ved første konsultasjon ble det innhentet samtykkeskjema, demografiske 
data, QuickDASH og WORC via elektronisk datainnsamlingsverktøy (Infopad).

Oppfølging med de samme skjemaene ble etter 4 måneder sendt per email. I tillegg ble pasientene ringt 
opp etter 4 måneder for å svare på standardiserte spørsmål om oppfølging, behandling og fornøydhet. Videre 
kontroller etter 1 og 2 år er planlagt.

Resultater: Fra oktober 2017 til juli 2018 hadde vi 123 pasienter til vurdering, 100 av dem har fylt ut 
baseline skårene i Infopad. Femti av disse har nådd oppfølgningstid på 4 måneder og fikk tilsendt studie-
skårene på email. Svarprosent var 50 % for WORC og 36 % for QuickDASH. Gjennomsnittlig bedring av WORC 
var 15,7 poeng (p<0,001). Halvparten oppnådde bedring som var større enn det som regnes for å være den 
minste klinisk relevante bedringen (12,8 poeng). Gjennomsnittlig bedring på QuickDASH var 9,2 poeng 
(p<0,011). Telefonsvar ble innhentet fra 38 pasienter etter 4 måneder. Tjuefire av 38 pasienter var kommet 
i gang med fysioterapi. Fornøydhetsgraden med den tverrfaglige konsultasjonen var 8,4 på VAS (0=meget 
misfornøyd, 10=meget fornøyd). Trettitre av 38 pasienter anga at det var greit å komme til fysioterapeuten  
før legen.

Konklusjon/relevans: Innføring av et tverrfaglig tilbud for skulderpasienter samt etablering av et elek-
tronisk registrerings- og oppfølgningsverktøy har fungert godt hos oss, noe som gjenspeiles i høy grad av 
pasientfornøydhet. Lav svarprosent ved 4 måneders kontroll er en utfordring som vi jobber videre med. Ved 
tidlig oppfølgning etter 4 måneder ser vi at kun halvparten av pasientene har oppnådd en bedring som er 
større enn den minste klinisk relevante bedringen.
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SUPERIOR KAPSULÆR REKONSTRUKSJON I SKULDER MED  
DERMAL XENOGRAFT. PROSPEKTIV FOLLOW-UP STUDIE MED  
ETT ÅRS RESULTATER

Martin Polacek

Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Innledning: Artroskopisk superior kapsulær rekonstruksjon (SCR) med dermal allo/
xenograft har blitt en meget populær metode for behandling av ikke-reparerbare  
rotator cuff skader. Målet med studien er å evaluere kortidsresultater, komplikasjoner 
og prosedyrens læringskurve.

Materialer og metoder: I 2016-2017 ble 20 pasienter inkludert i studien og operert med SCR. Dobbel 
porcine dermal xenograft ble benyttet. Pasientene ble fulgt 6 og 12 måneder etter operasjonen med Shoulder 
Pain and Disability Index (SPADI) og klinisk undersøkelse. Pasienter som måtte reopereres ble ekskludert fra 
studien.

Resultater: 20 pasienter med gjennomsnittsalder 60 år ble operert med SCR. Totalt 70 % (14 av 20) 
ble regnet som suksess og var fornøyd med operasjonen. SPADI har gått ned fra 55 % preoperativt til 18 % 
postoperativ (p<0,0001). Aktiv abduksjon gikk opp fra 62° preoperativt til 138° (p<0,0001) og fleksjon fra 
66° til 141° (P<0,0001) postoperativt. Tre pasienter hadde ikke forventet effekt, men allikevel opplevde to 
av de bedring i SPADI og bedre abduksjon og fleksjon. Alle tre hadde tilstand som kunne påvirke tilheling av 
graftet (reumatoid artritt, artrose i skulderleddet, røyking). Vi har registrert tre postoperative komplikasjoner i 
form av en avstøtningsreaksjon mot xenograftet. Alle tre pasientene hadde tilstand som kunne innebære økt 
følsomhet i immunsystemet (psoriasis, postoperativ bakteriell pneumoni, kronisk osteomyelitt i kjeveledd) og 
dermed kunne forklare reaksjonen. Pasientene ble reoperert og rester av graftet ble fjernet.

Operasjonen hadde en bratt læringskurve. Gjennomsnitt operasjonstid på første sju pasienter var 101 minutter, 
deretter har operasjonstid stabilisert seg på 80 minutter. I tillegg kan flere av komplikasjonene tilskrives 
læringskurven i form av riktig indikasjonsstilling og erfaring i bruk av xenograft.

Konklusjon/relevans: SCR med dobbel porcine dermal xenograft viser signifikant bedre funksjonell 
resultat hos 70 % av pasientene. Operasjonen har ganske bratt læringskurve. Nøye indikasjonsstilling er viktig 
for å unngå komplikasjoner som manglende tilheling av graftet og avstøtningsreaksjon. Andre tilgjengelige 
studier viser tilsvarende resultater ved bruk av allograft.
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TIDLIG RESULTAT VED SUBACROMIAL INSPACE® BALLONG HOS 
PASIENTER MED IRREPARABLE ROTATORCUFFRUPTURER

Hjörtur Brynjolfsson1, Tor Even Bøe1, Randi Hole2, Per Fredrik Jesper Blomquist3

1. Haraldsplass diakonale sykehus. 2. Haukeland universitetssykehus. 3. Haraldsplass diakonale sykehus, Universitetet i Bergen

Innledning: Irreparable rotatorcuffrupturer er en vanlig problemstilling for skulder-
kirurger. Flere innovative metoder som skal ta hensyn til størrelsen av skaden, pasientens 
alder, arthrosegrad og kirurgens preferanse er utviklet uten at det finnes noen klar 
konsensus i behandlingen. Til dags dato finnes minst syv forskjellige metoder for denne 
problemstillingen: partiell reparasjon og debridement, graft som erstatter skadet sene, 
rekonstruksjon av øvre kapsel, graft som dekker undersiden av akromion, nevrotomi  
av supraskapularnerven, revers skulderprotese og nedbrytbar subakromialspacer.  
Det foreligger ikke noen randomiserte kontrollerte studier som sammenligner disse 
metodene mot hverandre.

Materialer og metoder: Fra 19. april 2017 til 31. agusut 2017, ble 7 pasienter som hadde irreparable 
rotatorcuffrupturer av Collin type C og D behandlet med InSpace® ballong i en artroskopisk operasjon. Gjen-
nomsnittsalder 64,3 år (57-75 år), 4 menn. Alle hadde gjennomgått fysioterapi preoperativt med fokus på 
styrkende øvelser for rotatormansjetten uten tilfredsstillende resultat. 5 av disse hadde vært operert tidligere 
med forsøk på reparasjon av rotatorcuffen. Western Ontario Rotator Cuff (WORC) skår ble registrert både før 
operasjon og ett år etter operasjon.

Resultater: Preoperativ WORC % var 47,1 % (25,5-60,9 %), ett år postoperativt 63,8 % (18,5-85,6 %) 
p=0,161. 1 av pasientene hadde peroperativt funn av glenohumoral artrose. Denne pasienten hadde klinisk 
signifikant reduksjon i WORC % fra 50,9 % til 18,5 %. De 6 øvrige pasientene hadde klinisk signifikant 
økning i WORC % skår fra 46,4 % i gjennomsnitt preoperativt til 71,4 % etter ett år (p=0,023). Vi har ikke 
registrert noen komplikasjoner hos disse pasientene. Ingen av pasientene er reoperert på våre sykehus etter 
implantasjon.

Konklusjon/relevans: Våre tidlige resultater av InSpace® ballong gir håp om at dette kan være en brukbar 
løsning for pasienter som har irreparabel rotatorcuffruptur uten artroseforandringer. Største fordelene med 
ballongen er at den er teknisk lettere og krever kortere operasjonstid enn rekonstruksjon av øvre kapsel. Hvis 
den er utført uten samtidig reparasjon av rotatorcuffen kan pasienten begynne med fri mobilisering nedenfor 
skuldernivå umiddelbart og uten restriksjoner etter 6 uker. Det kreves videre forskning med randomiserte 
studier for å avklare om InSpace® ballong gir bedre kliniske resultat enn andre operative alternativer eller 
ikke-kirurgisk behandling.
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KORREKSJON OG FUSJON AV LENKE 1C VED AIS MED  
MONO-AKSIALE PEDIKKELSKRUER (FAS)

Torsten Bräuer, Ivar Rossvoll, Sivert Hammer, Rainer Günter Knobloch

Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

Innledning: Selektiv torakal korreksjon og fusjon av idiopatiske skolioser (AIS) type 
Lenke 1C er en godt dokumentert og vel brukt metode som korrigerer og fusjoner 
kun den strukturelle primære torakal-kurven imens den ikke-strukturelle, sekundære 
lumbal-kurven korrigerer seg uten fusjon. Fordelene med korte fusjoner antas å ville gi 
mindre komorbiditet i pasientens videre liv. Utfordringen med korte korreksjoner kan 
være at moderate korreksjoner i den strukturelle torakale kurven vil også resultere i 
moderate korreksjoner i den ikke-strukturelle lumbal kurven. Grunnet bedre stabilitet 
og kraft-overføring av FAS sammenlignet med MAS (poly-aksiale pedikkelskruer) har 
det i økende grad blitt brukt FAS i korreksjon av AIS de siste årene på St. Olavs hospital. 
Vår retrospektive studie undersøker resultatene etter bakre korreksjon og fusjon av AIS 
type Lenke 1C med FAS.

Materialer og metoder: I perioden 01.01.2014-31.03.2018 ble det operert 97 AIS-pasienter på St. Olavs 
hospital. Av disse var det 16 pasienter med AIS Lenke 1C som ble korrigert med FAS, derav 2 gutter/ 
14 jenter, aldersgjennomsnitt 14,7 (12-23). Det var tatt standardiserte skoliose opptak som ga informasjon 
om oppnådd korreksjon pre-, post-op. og ved siste observasjon.

Resultater: Gjennomsnittlig COBB preop. i den torakale kurven var 56°, postop. 6°, ved siste observasjon 
7°. Gjennomsnittlig COBB preop. i den lumbale kurven var 42°, postop. 11°, ved siste observasjon 12°. Screw-
density 1,85. Dette ga en prosent korreksjon postop. på 89 % i torakal kurve, 73 % i lumbal kurve, 68 % i 
proksimal kurve. Ved siste observasjon 87 % i torakal kurve, 72 % i lumbal kurve og 69 % i proksimal kurve.

Konklusjon/relevans: Begrensningen i vår utførte undersøkelse ligger i et lavt pasientantall, men gjennom- 
snittlig oppnåd korreksjon av AIS Lenke 1C med bruk av kun FAS i korreksjonen (bortsett fra MAS i UIV) synes 
å kunne gi et effektivt korreksjonsnivå også i korte, selektive fusjoner.
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HENVISNINGSPRAKSIS OG KORTTIDSRESULTATER VED  
KORSETTBEHANDLING AV ADOLESCENT IDIOPATISK SKOLIOSE

Kjetil Kivle, Jon Dahl, Thomas Johan Kibsgård, Raphael D Adobor

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Korsettbehandling av adolescent idiopatisk skoliose (AIS) er en godt  
etablert metode for å redusere risikoen for fremtidige store ryggdeformiteter ved  
fortsatt vekst. Ved eksterne krefter skal korsettet korrigere ryggens deformitet og  
også forbedre ryggens balanse. Det finnes en rekke ulike typer korsett og behandlings-
algoritmer, hvorav Boston-korsett er det mest brukte og best dokumenterte.

Materialer og metoder: Vi har siden januar 2017 prospektivt registrert samtlige pasienter som har startet 
behandling med korsett ved Rikshospitalet (RH). I 2017 ble korsettbehandling påbegynt hos 37 pasienter, og 
av disse var det 20 pasienter med AIS (19 jenter og 1 gutt). Av de 20 pasientene ble 17 søkt til korsett ved 
første vurdering ved RH, mens de resterende 3 pasientene ble vurdert over flere konsultasjoner før de ble søkt 
til korsettbehandling. Gjennomsnittsalder ved oppstart av behandlingen for alle pasientene med AIS var  
12,8 (10-14) år. Skoliosens majorkurve var i gjennomsnitt 40 (26-64)°, og majorkurven var torakal i 11, tora-
kolumbal i 7 og lumbal i 2 skolioser. Alle pasienter har gjennomgått røntgenkontroll før oppstart av korsett, 
ved oppstart med korsett på, og etter seks måneder. med korsettet av i forkant.

Resultater: For pasientene som ble søkt direkte til korsettbehandling var tiden fra henvisning til første 
konsultasjon ved RH i gjennomsnitt 57 (0-167 dager), mens tiden fra konsultasjon ved RH til oppstart av 
korsettbehandling var 39 (16-69) dager. Pasientene som ble søkt dirkete til korsettbehandling hadde i gjen-
nomsnitt en kurve på 42°, men pasientene som ble vurdert ved flere konsultasjoner hadde i gjennomsnitt 
en kurve på 27° (p=0,03). Skoliosen majorkurve ble redusert med i gjennomsnitt 14° (35 %) (p<0,001). Ved 
kontroll etter seks måneder var skoliosens majorkurve i gjennomsnitt på 35°, det vil si 4° mindre enn ved 
oppstart av behandlingen (p=0,01). Samtlige pasienter gjennomførte den planlagte behandlingen.

Konklusjon/relevans: Pasientene som ble behandlet med korsett hadde allerede en stor deformitet ved 
første vurdering ved Rikshospitalet. Dette er kjent også fra andre studier, og man må forvente at dette gir 
et dårligere behandlingsresultat enn hva tidligere oppstart av behandling kunne gitt. Det er usikkert hvilke 
faktorer som er avgjørende for dette, men for lite kunnskap både blant leger og annet helsepersonell er 
sannsynlig, samt det faktum at man ikke gjennomfører screening for skoliose i Norge. Resultatene etter  
korsettbehandling i seks måneder viser god effekt av korsettet i dette materialet. Pasientene følges videre 
slik at resultater etter seponering av korsett og oppnådd maturitet kan presenteres seinere.
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RESULTATER AV BEHANDLING FOR HALEBEINSSMERTER

Rainer Günter Knobloch1, Ante Kalstad2, Vilhjalmur Finsen3

1. Ryggseksjon, Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital. 2. Traumeseksjon, Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, Forsvarets Sanitet og 
NTNU. 3. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital og NTNU

Innledning: Halebeinsmerter, coccygodyni, kan være invalidiserende med stor inn-
virkning på yrkes- og sosialt liv. Fortsatt mener enkelte at tilstanden ikke lar seg 
behandle og “sitter i hodet”. Hovedsymptomer er smerter ved sitting og ved å reise seg 
fra sittende stilling. Coccygodyni kan også gi smerter ved avføring og for kvinner ved 
samleie, men dette er ikke publisert. Både kortisoninjeksjoner og fjerning av halebeinet 
gir gode resultater.

Materialer og metoder: I tidsrommet 2007-2016 har vi ved Ortopedisk avdeling undersøkt 358 pasienter 
på grunn av halebeinssmerter. Av disse var 291 kvinner, 67 menn, gjennomsnittsalder 38 (11-75) år. 43 av 
disse pasienter trengte eller ønsket ikke behandling. 199 pasienter anga et traume som årsak til coccygodyni,  
61 en halebeinsskade under fødselen og 13 et vekttap >5 kg. Vi spurte om sittesmerter, ekstrasmerte ved å 
reise seg fra sittende stilling, halebeinssmerter ved avføring og hos kvinner om halebeinssmerter ved samleie.

Behandlingen besto i 1 til 3 kortisoninjeksjoner etter metoden beskrevet av Finsen (1), med enten betameta-
son eller triamcinolon. Pasienter som ikke var fornøyd med behandlingsresultatet av injeksjonene, ble tilbudt 
operasjon med fjerning av halebeinet. Disse pasienter ble operert etter metoden til Key (2), av én operatør 
(RGK). Alle pasienter fikk tilsendt et spørreskjema 37 (12-85) måneder etter avsluttet behandling.

Resultater: 131 pasienter (114 svar) fikk 1-3 injeksjoner og opplevde tilstrekkelig smertelindring uten 
videre behandling.

184 pasienter (171 svar) ble operert etter at injeksjonsbehandlingen ikke ga varig smertereduksjon.

Av injiserte pasienter uten operasjon ble 53 % helt bra eller mye bedre, 16 % noe bedre og 31 % uendret eller 
verre. Av de opererte ble 71 % helt bra/mye bedre, 17 % noe bedre og 12 % uendret/verre.

Pasienter som ble operert etter forutgående injeksjonsbehandling, ble sammenlignet med ikke-operert 
pasientgruppe. Den opererte pasientgruppen skåret signifikant bedre på hovedmålene (chi-kvadrattest): 
Tidsrommet å kunne sitte smertefritt (p 0,05), sittesmerter den siste uken (p 0,005), bedring av smerter ved 
avføring (p 0,002) og bedring av smerter ved samleie (p 0,04).

Det var en sterk trend at pasienter uten noe effekt av injeksjonsbehandling skåret dårligere ved senere operasjon.

Konklusjon/relevans: 

1.  Opererte pasienter skåret signifikant bedre enn pasienter som bare fikk injeksjoner. Muligens fortaper 
injeksjonseffekten seg i årenes løp, mens de opererte gradvis blir bedre.

2. Halebeinssmerter ved avføring og samleie ble betydelig redusert etter behandling.

3. Pasienter uten injeksjonseffekt skåret dårligere etter operasjon enn pasienter med effekt.

Referanser:
1. Finsen V, Corticosteroid injection for coccygodynia, Tidsskr Nor Laegeforen 2001; 121:2832–3
2. Key JA, Operative treatment of coccygodynia, J Bone Joint Surg Am. 1937; 19:759-764
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AKUTT SPINAL KOMPARTMENTSYNDROM HOS EN 27 ÅR GAMMEL 
MANN. A CASE REPORT

Abdullah Cetinkaya, Oliver Grundnes

Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Innledning: Kasuistikk: En 27 år gammel mann trente markløft med flere repetisjoner. 
Noen timer senere fikk han intense ryggsmerter. Angitt VAS 9. Pasientens symptomer 
ble først tolket som nyrerstensanfall og han ble derved innlagt på nyremedisinsk 
avdeling. CT-urinveier avkreftet nyrestein eller spinal årsak til smertene. CK var 21.000 
ved innkomst. Urinstix viste +4 for blod. Han ble tilsett av ryggvakt ca. 24 timer etter 
symptomdebut. Pasienten var distinkt palpasjonsøm og hard over de paravertebrale 
musklene. Man fant hyperestesi i samme område. CK-verdien steg noen timer senere  
til 32.000. 

På mistanke om akutt kompartmentsyndrom ble logetrykket målt. Denne viste henholdsvis 145 mmHg og 
135 mmHg i venstre og høyre paravertebrale muskulatur. Referenseverdiene er mellom 3-11 mmHg i hvile 
og 25 mmHg etter trening. Pasienten ble operert akutt med bilateral fasciotomi. Man fant større områder 
med nekrotisk muskulatur. Det ble gjort revisjon av nekrotisk vev og delvis lukking med VAC-behandling. 
Pasienten ble totalt revidert tre ganger før forskinket sekundær lukking ble utført på femte dagen. Han ble ut-
skrevet i velbefinnende tilstand etter en uke. Ved 1-måneds oppfølging anga pasienten lite smerter i ryggen 
og han kunne gjøre vanlige hverdagsaktiviter til tross for noe stivhet og redusert bevegelighet. 6-måneders 
oppfølging foreligger ikke i skrivende stund men vil bli fremlagt under presentasjonen.

En gjennomgang av litteraturen viser at kompartmentsyndrom i ryggmuskulaturen er en sjelden tilstand og 
det er kun reportert om 23 tilfeller frem til 2018.

Den vanligste årsaken er vektløfting. Vanlige symptomer er ryggsmerter og hyperestesi over de paraverte-
brale muskelene som er spendte. Ryggsmertene forverres ved fleksjon. Høy CK-verdi og typiske funn ved MR/
CT vil kunne styrke diagnosen. Måling av logetrykket er gullstandard. Pasienter som blir fasciotomert har 
bedre prognose sammenlignet med de som blir behandlet konservativt.

Konklusjon/relevans: De siste ti årene er 12 av 14 publiserte kasuistikker om spinal kompartment-
syndrom forårsaket av vektløfting. Med voksende “CrossFit” kultur så kan man forvente flere pasienter 
med denne tilstanden. Vi håper at denne kasiustikken vil bidra til økt årvåkenhet om akutt spinal 
kompartmentsyndrom.

Referanse:  
1. W. Alexander et al. Acute lumbar paraspinal compartment syndrome: a systematic review. ANZ J Surg 2018
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SIMULTANEOUS OCCURRENCE OF SPINAL EPIDURAL ABSCESS  
AND DISC HERNIATION CAUSING IRREVERSIBLE NEUROLOGICAL 
DEFICIT: A CASE REPORT

Abdullah Cetinkaya1, Claude Pierre-Jerome2

1. Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus, 2. Radiologisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Innledning: A 69-year-old male patient was admitted to our hospital with radiating 
pain to his left leg and gradually developing back pain over a four-week period. The 
neurological examination revealed different degree of paresis in the left leg, paralysis 
for ankle’s dorsiflexion and toe’s extension, and loss of sensation in the first digit on 
the same side. The patellar reflex and the Achilles reflexes were present on the left 
side. Magnetic resonance imaging (MRI) of the lumbar region taken one week earlier  
by the general practitioner showed a huge disc herniation on the left side at level  
L5/S1. The disc herniation migrated cranially and could therefore also affect the L5 
nerve root in addition to the S1 nerve root. The left L4 nerve rot appeared swollen  
with higher signal intensity compared to the right nerve rot. 

A microdiscectomy was performed the same afternoon at the level of L5/S1 on the left side to treat the 
radiating pain and to see if the paresis could cease even though the symptoms had lasted for 3 weeks. 
Intraoperatively, a collection of pus was observed in the epidural room. Specimen was sent to laboratory for 
microbiological analysis. The pathogen found in the tissue cultures was betahemolytic streptococcus group B. 
Postoperatively, the radiating pain in the patient’s left leg completely subsided; but the drop foot persisted as 
the extension deficit of the knee worsened. He still had variable degree of urine retention.

Konklusjon/relevans: To our knowledge there is no previous report on the simultaneous occurrence of 
disc herniation and spinal epidural abscess causing neurological deficit and irreversible nerve damages. 
Based on the findings of this case report, the advent of disc herniation and clinical signs of infection should 
alert the clinician about the possibility of an associated intraspinal abscess.

Referanser:
1.  Arko L 4th, Quach E, Nguyen V, Chang D, Sukul V, Kim BS. Medical and surgical management of spinal epidural abscess:  

a systematic review. Neurosurg Focus.2014 Aug;37(2):E4.
2.  Yilmaz C, Akar A, Civelek E, Köksay B, Kabatas S, Cansever T, Caner H. Brucellar discitis as a cause of lumbar disc herniation:  

a case report. Neurol Neurochir Pol.2010 Sep-Oct;44(5):516-9.
3.  Duarte RM, Vaccaro AR. Spinal infection: state of the art and management algorithm. Eur Spine J.2013 Dec;22(12):2787-99.
4.  Bond A, Manian FA. Spinal Epidural Abscess: A Review with Special Emphasis on Earlier Diagnosis. Biomed Res 

Int.2016;2016:1614328.
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TRYKKTANKBEHANDLING SOM BEHANDLING FOR PER-OPERATIV 
MEDULLÆR SKADE I FORBINDELSE MED RYGGKIRURGI

Thomas Johan Kibsgård1, Kjetil Kivle1, Jon Dahl1, Raphael D Adobor1, Kyrre Ullensvang2

1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Oslo. 2. Anestesi avdelingen, Oslo universitetssykehus, Oslo

Innledning: Skade på medulla i forbindelse med ryggkirurgi er en sjelden, men sær- 
deles alvorlig komplikasjon. Det er utarbeidet metoder og retningslinjer for håndtering av 
utfall/tverrsnitt i forbindelse med operasjonen. Etter man har gjort det som er av tiltak 
for å bedre situasjonen har det hos oss ikke vært noen andre opsjoner enn å innta en 
“wait and see” i håp om at funksjon kan komme tilbake. Det har tidligere vært beskrevet  
at hyperbar okygenbehandling kan være en mulighet på spinale skader (Asamoto 
2000), og dette har nå blitt utført på to pasienter på Rikshospitalet.

Materialer og metoder: Vi presenterer to kasuistikker. Begge var pasienter med kyfoskoliose og de hadde 
gjennomgått pre-operativ HALO-strekkbehandling. Disse hadde således høy risiko for medullær skade. De fikk 
tverrsnitt høyt thorcalt, og var etter operasjonen paralytisk i underekstremitene. Begge ble umiddelbart etter 
operasjonen overflyttet til Ullevål for trykktankbehandling.

Resultater: Den ene pasienten fikk i forbindelse med behandlingen gradvis bedret funksjon og kunne gå 
ved utskrivelse fra Sunnås. Denne pasienten har nå tilnærmet normal funksjon. Den andre pasienten hadde 
myelopati før operasjonen og er tilbake til sin pre-operative tilstand. Begge pasientene var fornøyd med at 
det i en krisesituasjon ble gjort noe, og tolererte behandlingen godt.

Konklusjon/relevans: Medullær skade er heldigvis en uvanlig komplikasjon i ryggkirurgien og trykktank-
behandling kan være en mulig løsning for å bedre sirkulasjon og redusere ødem. Skulle man komme opp i 
en slik situasjon kan det for både pasient og kirurg være nyttig å forsøke en eksperimentell behandling i håp 
om å redde medulla. Vi vil på bakgrunn av våre erfaringer fortsette å bruke denne type behandling selv om 
dokumentasjonen er svak.

Referanse:
1.  Hyperbaric oxygen (HBO) therapy for acute traumatic cervical spinal cord injury. S Asamoto, H Sugiyama, H Doi, M Iida, T Nagao  

- Spinal cord, 2000
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VBS VED ULLEVÅL 2015-2018

Eirik Weldingh1, Filip Dolatowski2, Ole Rasmus Robak1, Christian Hellum1, Ellen Aksnes1

1. Seksjon for degenerative rygglidelser og frakturkirurgi, Ortopedisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo universitetssykehus. 
2. Akershus universitetssykehus

Innledning: Mortaliteten øker betraktelig hos geriatriske pasienter etter osteoporotiske 
spinalfracturer. Fracturene er vanskelige å behandle med bakre fiksasjon alene, fordi de 
kan falle sammen fortil. Kyphoplastikk, ballongdilatasjon av den frakturerte virvelen et-
terfulgt av sementering, brukes ved kompresjonsfracturer hos osteoporotiske pasienter, 
men har ingen dokumentert effekt som singelprosedyre. Vertebral Body Stenting (VBS) 
ble i sin tid lansert som en forbedring av denne teknikken. VBS har vært brukt ved 
Ullevål siden 2011, og har i kombinasjon med bakre instrumentering vært brukt hos 
eldre, osteoporotiske pasienter uegnede for mer omfattende prosedyrer. Målsetningen 
med denne gjennomgangen er å undersøke om VBS som adjuvans til bakre fiksasjon, 
gjenoppretter og retinerer fremre virvelhøyde.

Materialer og metoder: Vi har gjort journal- og røntgenanalyse av 21 pasienter operert med VBS kombi-
nert med bakre instrumenering på Ullevål i perioden 2015-2018. ASA, skadetype, skadenivå og osteoporose 
er registrert. Virvelhøyde, kyfosevinkel, Beck index, som angir forholdet mellom fremre og bakre virvelhøyde, 
er målt pre- og postoperativt og ved kontroll etter 4-6 måneder.

Resultater: Fra 2015-2018, ble 21 pasienter behandlet med VBS kombinert med bakre fiksasjon. 11 kvinner, 
10 menn, gjennomsnittlig alder 72 år. Det er gjort pre- og postoperativ RTG,- og/eller CT av samtlige, og 
17 pasienter er kontrollert med RTG etter 4-6 måneder. Gjennomsnittlig ASA var 2,5. 13 brudd som følge av 
lavenergitraumer, 9 var høyenergiskader. Th12 og L1 var de hyppigst frakturerte virvlene. 19 pasienter hadde 
osteoporose. Gjennomsnittlig bakre, midtre og fremre virvelhøyde var preoperativt var 29 mm, 17 mm, 20 mm;  
postoperativt 32 mm, 25 mm, 28 mm; og etter 4-6 måneder 32 mm, 24 mm, 26 mm. Gjennomsnittlig lokal 
kyphosevinkel var preoperativ 17 grader, postoperativt 4 grader, og etter 4-6 måneder. 7 grader. Gjennomsnitt- 
lig Beck-index var preoperativt 0,71. Postoperativ Beck-index var 0,87. Ved 4-6 måneder. var Beck index 0,8.

Konklusjon/relevans: VBS som adjuvans til bakre fiksasjon, synes å oprettholde fremre virvelhøyde hos 
osteoporotiske pasienter. Behandlingen har gitt gode radiologiske resultater både postoperativt, og etter 4-6 
måneder. Vi har ikke hatt alvorlige komplikasjoner.

Materialet er lite, men våre målinger er sammenlignbare med resultater fra større studier hvor VBS er brukt 
som singelprosedyre. Så langt vi vet, finnes det ikke studier av VBS kombinert med bakre fiksasjon. Vi mener 
det er behov for en RCT som sammenligner effekten av VBS kombinert med bakre instrumentering og kon-
servativbehandling av A3- og A4-fracturer hos geriatriske pasienter.
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HVOR LENGE ETTER ET RYGGBRUDD ER DET BEDRING, OG HVILKE 
SPØRRESKJEMA PASSER FOR Å VURDERE DETTE?

Andreas Seip1, Anna Ovedie Ellevset2, Julie Solberg Knutsen2, Ivar Magne Austevoll1,  
Maria Rieber-Mohn1, Per Torgeir Nilsen1, Heid Nygard1

1. Haukeland universitetssykehus. 2. Universitetet i Bergen

Innledning: I studier om resultat av behandling for thoracolumbale brudd brukes ofte 
spørreskjema som er lagd for degenerativ rygg. Det har vært argumentert for at en bør 
få spørreskjema for pasientrapporterte resultat spesifikt for ryggbrudd, dette finnes  
ikke idag.

Materialer og metoder: I en prospektiv observasjonskohortstudie av 52 pasienter (16-70 år) behandlet for 
thoracolumbale brudd ved Haukeland universitetssykehus har pasientene blant annet svart på:

- VAS smerter i ryggen siste uke 
- EQ-5D 
- Roland-Morris 
-  I mangel av et anerkjent skadespesifikt spørreskjema har vi også spurt “Hvor godt fungerer ryggen nå i 

forhold til før skaden” (Likert-skala 0-6)

Vi har undersøkt hvor lenge pasientene opplever bedring etter skaden mhp de forskjellige spørreskjemaene. 
Vi har også spurt pasientene direkte hvor lenge de opplevde bedring etter skaden.

Resultater:

- Det var ikke klar endring i gjennomsnittlig VAS ryggsmerter gjennom forløpet 6 uker-5 år. 
- Roland-Morris ble bedre fram til 6 måneder etter skaden. 
- Oppgitt helsetilstand i prosent ( fra EQ-5D) ble bedre til 1 år etter skaden, men falt litt ved 5-årskontrollen. 
-  Oppgitt ryggfunksjon i forhold til før skaden ble bedre til 1 år etter skaden, men var deretter omtrent 

uendret ved 5-års kontrollen.
-  På direkte spørsmål om hvor lenge det var bedring oppgir pasienten i gjennomsnitt at de ble bedre i 1,8 år 

etter skaden, men det er betydelig spredning i svarene.

Konklusjon/relevans: VAS ryggsmerter fanger ikke opp pasientens rapportering av bedring. Roland-Morris 
fanger ikke opp pasientenes rapportering av bedring etter 6 måneder. EQ-5D kan fange opp bedringen, men 
er neppe spesifikk nok alene. Våre funn støtter derfor at det er behov for et skadespesifikt spørreskjema.

Utfra svarene på spørreskjemaene virker det ikke å være bedring fra 1 år til 5 år etter skaden. Vi foreslår 
derfor 1 år etter skaden som passende endepunkt for framtidig forskning. Dersom det seinere skulle komme 
mer sensitive og spesifikke skjema kan endepunktet eventuelt økes til 2 år.
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PASIENTRAPPORTERTE RESULTAT 5 ÅR ETTER THORACOLUMBAL- 
FRAKTUR, EIN PROSPEKTIV OBSERVASJONSKOHORTSTUDIE

Julie Solberg Knutsen1, Anna Ovedie Ellevset1, Ivar Magne Austevoll2, Maria Rieber-Mohn2,  
Per Torgeir Nilsen2, Heid Nygard,2, Andreas Seip2

1. Universitetet i Bergen. 2. Haukeland universitetssykehus

Innledning: Studien har som målsetting å bidra til økt kunnskap om pasientrapporterte 
resultat ved thoracolumbale brot av ulik alvorsgrad og behandling. Prosjektet starta i 
2011 på Ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Studien presenterer 
5-års resultat av dagleg funksjon, smerte, bruk av smertestillande, og arbeidsstatus.

Materialer og metoder: 62 pasientar med traumatiske thoracolumbale ryggbrot vart innlagde på orto-
pedisk avdeling i tidsrommet mars 2011 til mai 2012. 52 av desse vart inkludert i studien. Informasjon om 
pasientane og helsa deira vart registrert i studien, samt informasjon om skade og radiologiske bilete. Skadane 
vart klassifiserte etter TLICS. Pasientane vart behandla operativt eller ikkje-operativt utfrå retningslinjene til 
avdelinga. Pasientane som vart behandla ikkje-operativt vart behandla med eller utan korsett. Pasientane 
hadde oppfølging på poliklinikk etter 6 veker, 3 månader, 6 månader og 12 månader kor dei blant anna fylte 
ut spørjeskjema. Spørjeskjema kartla smerte i rygg og bein, bruk av smertestillande, arbeidsstatus, eigenopp-
fatta helsetilstand, funksjonsnivå og aktivitetsnivå samanlikna med før skaden, bruk av fysioterapi, og nivå  
av funksjonsnedsetting. Fem år etter skaden fekk dei eit likt spørjeskjema tilsendt i posten. Roland Morris  
Disability Questionnaire (RMDQ) vart brukt som det primære målet på klinisk resultat, og eit klinisk godt 
resultat vart definert som RMDQ ≤4.

Resultater: 12 av pasientane var kvinner, 40 var menn. Gjennomsnittsalderen var 48 år. 22 pasientar vart 
operert, 24 vart behandla med korsett og 6 behandla konservativt utan korsett. For 92 % av pasientane følgde 
vi behandlingsforslaget frå TLICS ( 1-3 p konservativ behandling, >5 p operativ behandling).

60 % av pasientar med eit thoracolumbalt brot i aldersgruppa 16-70 år hadde eit godt klinisk resultat målt 
med RMDQ 12 månadar etter ryggbrotet. 5 år etter ryggbrotet seier nesten 50 % det same. I gruppa som blei 
behandla operativt hadde 56.3 % av pasientane eit godt klinisk resultat 5 år etter ryggbrotet. I gruppa som 
blei behandla konservativt hadde 41.2 % av pasientane eit godt klinisk resultat 5 år etter ryggbrotet.

Konklusjon/relevans: Studien er eit bidrag i kvalitetsvurderinga av behandlinga av ryggbrotpasientar og 
gir informasjon som kan bidra til meir kunnskap om prognose ved thoracolumbale ryggbrot.
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BRUDDREGISTRERING AV TORAKOLUMBALE BRUDD;  
EN PILOT PÅ OPPSTART AV EGET/NASJONALT BRUDDREGISTER

Roger Trana1, Ellen K. Aksnes2, Ole Rasmus Robak1, Mads Rolfsen1, Torstein Schrøder-Aasen3,  
Eirik Weldingh3, Christian Hellum1

1. Ryggseksjonen Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 2. Ryggseksjonen Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus.  
3. LIS, Ryggseksjonen Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: For å øke kunnskap om behandlingen av ryggbrudd er det et klart behov 
for et ryggbrudd-register i Norge. Et nasjonalt register vil gjøre det mulig å sammen-
likne behandling mellom de ulike sykehusene. Valget står ofte mellom operativ eller 
konservativ behandling, om ytterligere fremre stabilisering er nyttig, og om bruk av  
korsettbehandling. Formålet med pilotstudien var å evaluere vårt bruddregisterings-
skjema, brukervennlighet, registreringsvariabler mv.

Materialer og metoder: I perioden 1/5-18 til 31/7-18 ble det registrert 31 opererte torakolumbale 
ryggbrudd ved Ryggseksjonen Ullevål, Oslo universitetssykehus. Anamnestisk, klinisk og bildediagnostisk 
informasjon ble registrert i et internt ryggbruddskjema. Alle brudd ble klassifisert etter AO (2018), TLICS, TL 
AOSIS, og LSC (McCormacks) klassifikasjoner. Analyser ble utført på bakgrunn av skjemavariablene.

Resultater: Av ryggbruddopererte pasienter var 65 % menn og 35 % kvinner. Gjennomsnittsalder var  
50 år (19-80 år). Hyppigste skademekanismer var MC/ATV (26 %), hopp/fall (26 %), bil/MVA (16 %) og fall-
skjermsport (10 %). 48 % av pasientene var multitraumatiserte, og 52 % hadde enkeltskade. 74 % var høy- 
energiskader, og 26 % var lavenergiskader. Røntgen og CT forelå preoperativt hos 100 % og MR preoperativt 
hos 35 % av pasientene. 55 % av bruddene var i torakolumbalovergangen, 19 % torakalt, og 26 % lumbalt. 
Bruddtype var etter AO-klassifikasjon: 35 % B2, 29 % A4, 13 % B3, 13 % A3 og 6 % type C. Etter TL AOSIS 
scoret 87 % >=6 poeng, som angir operasjonsindikasjon, og 13 % scoret 4-5 poeng, som angir vurderings- 
tilfelle. Etter TLICS scoret 39 % >=5 poeng, som angir operasjonsindikasjon, mens hele 61 % scoret 4 poeng, 
som angir vurderingstilfelle. Etter LSC scoret 32 % >=7 poeng, som taler for ytterligere fremre stabilisering. 
23 % hadde nevrologiske utfall. Tidsrom mellom skadetidspunkt og operasjon er i gjennomsnitt 34 timer  
(5-96 timer), og ved nevrologiske utfall 10,3 timer (5-15 timer). 84 % ble operert med perkutan, 10 % åpen, 
og 6 % miniåpen teknikk. 16 % fikk utført dekompresjon av spinalkanalen. 10 % fikk utført fremre stabilise- 
ring. 48 % var flersegmentfiksasjoner, og 52 % var kortsegmentfiksasjoner. Anslått blodtap var i gjennomsnitt 
184 ml (50-1000 ml).

Konklusjon/relevans: Vårt bruddregistreringsskjema fungerte bra for registrering av bakgrunnsvariabler, 
skademekanisme, operasjonsmetode mv. Den bør således kunne fungere i en større setting. Vår pilot har 
tilført noen modifikasjoner. For frakturklassifikasjonene er TL AOSIS mer sammenfallende med vår praksis  
enn TLICS. LSC fungerer dårlig i en preoperativ scoring da de krever per-/postoperative bilder for siste del av 
klassifikasjonen. LSC funger også dårlig for vurdering av koronal splitt frakturer, men er også den eneste  
klassifikasjonen som sier noe om graden av knusning av corpus.
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BENSMERTER VED OPERASJON FOR ISTMISK  
SPONDYLOLISTESE, RESULTATER FRA NASJONALT  
KVALITETSREGISTER FOR RYGGKIRURGI

Ivar Rossvoll1, Øystein Petter Nygaard2, Tore Solberg3

1. Ortopedisk avdeling St. Olavs hospital Trondheim, NTNU, Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og  
nakkesykdommer St. Olavs hospital. 2. Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital Trondheim, NTNU, Nasjonal kompetansetjeneste for 
kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer St. Olavs hospital. 3. Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge

Innledning: Forekomsten av istmisk spondylolyse hos barn og ungdom estimeres til 
6 %, en vesentlig andel av disse vil gå over i en lettgradig spondylolistese (30-70 %). 
Ved uttalte symptomer i form av ryggsmerter og/eller bensmerter kan kirurgi vær  
indisert. I følge tall fra nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi angis indikasjonen  
for operasjon av istmisk spondylolistese å være rygg og bensmerter hos 76 %, bare 
bensmerter hos 11 %. Hensikten med denne undersøkelsen er å beskrive resultatet  
etter operasjon når det gjelder bensmerter.

Materialer og metoder: 232 pasienter (131 menn) som anga 3 eller mer på numerisk smerteskala (NRS) 
for bensmerter i preoperativt spørreskjema, og ble operert med instrumentert fusjonskirurgi for istmisk 
spondylolistese (ikke tidligere ryggoperert) ble fulgt i ett år i Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR). 
Gjennomsnittsalder 47,7 (SD 12,0) år.

Operasjonsmetode PLF: 111, TLIF: 79, ALIF: 42. Hos 95/111 pasienter operert med PLF og 56/79 operert med 
TLIF var det også utført en eller annen form for dekompresjon/laminektomi (DK).

Resultater:

- NRS bensmerter preoperativt – postoperativt: PLF; 6,3 – 2,9, TLIF; 6,7 – 3,0, ALIF; 5,6 – 2,0 (alle p<0.0001).
- NRS bensmerter % reduksjon postoperativt: PLF; 51 %, TLIF; 54 %, ALIF; 64 % (NS).
- NRS bensmerter % reduksjon postoperativt: PLF med DK; 53 %, PLF uten DK; 38 % (NS).
- NRS bensmerter % reduksjon postoperativt: TLIF med DK; 58 %, TLIF uten DK; 43 % (NS).
- 103 av 232 pasienter (44 %) rapporterte bensmerter NRS ≥3 postoperativt.
- 61 av 232 pasienter (26 %) rapporterte bensmerter NRS ≥5 postoperativt.
- 31 av 232 pasienter (13 %) rapporterte bensmerter NRS ≥7 postoperativt.
- Bensmerter NRS ≥7 ble rapportert av: PLF 15/111 (13,5 %). TLIF 12/79 (15,2 %). ALIF 4/42 (9,5 %).
- 67 av 232 pasienter (29 %) rapporterte bensmerter NRS=0 postoperativt.

Konklusjon/relevans: Utstrålende smerter i bena er en vesentlig del av symptombildet hos pasienter som 
opereres for istmisk spondylolistese. Selv om de fleste pasienter oppnår en signifikant reduksjon av bensmerter 
12 måneder postoperativt, rapporterer mange av pasientene fortsatt til dels betydelig smerteutstråling i bena. 
Ved PLF og TLIF var det en tendens til noe bedre resultat hos pasienter hvor det også rapporteres at det er 
utført dekompresjon, men dette var ikke signifikant. Bedring av resultatet når det gjelder smerteutstråling i 
bena bør gis økt oppmerksomhet ved operasjoner for istmisk spondylolistese.
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MIKRODEKOMPRESJON ALEINE VERSUS DEKOMPRESJON  
MED INSTRUMENTERT FUSJON FOR LUMBAL DEGENERATIV  
SPONDYLOLISTESE

Ivar Magne Austevoll1, Rolf Gjestad2, Erland Hermansen3, Frode Rekeland1, Tore Solberg4,  
Jens Ivar Brox5, Erik Franssen6, Kari Indrekvam1, Christian Hellum7

1. Ortopedisk avdeling, KiH/Nevrokirurgisk avdeling. 2. Psyk. divisjon, Haukeland universitetssykehus. 3. Ortopedisk avdeling, Ålesund 
sykehus. 4. Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. 5. Fysikalsk medisinsk avdeling, Universitetet i Oslo.  
6. Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. 7. Ortopedisk avdeling, Universitetet i Oslo

Innledning: I mange land er dekompresjon pluss instrumentell fusjon standardbehand- 
ling av pasientar med spinal stenose og samstundes degenerativ spondylolistese.  
I USA vert over 90 % avstiva og årleg antal fusjonerte pasientar har der auka frå 43000 
i 2004 til 90000 i 2015. I Noreg derimot, vert mindre enn halvparten av pasientane 
avstiva. I denne studien har vi undersøkt kor vidt resultata ved mikrodekompresjon 
aleine (MDA) gir tilfredsstillande kliniske resultat samanlikna med dekompresjon og 
instrumentell fiksasjon (DIF).

Materialer og metoder: 1068 pasientar operert for fyrste gong i perioden september 2007 til desember 
2016 vart evaluert. Av desse var 476 (45 %) operert med berre mikrodekompresjon (midtlinjebevarande 
dekompresjon med bruk av lupebriller eller mikroskop) og 318 (30 %) med dekompresjon og instrumen-
tell fusjon (alle metodar, med eller utan lupebriller og mikroskop). Dei resterande 274 vart ekskludert frå 
studien. Det primære utfallsmålet var andel pasientar med over 30 % betring av Oswestry Disability Index 
(ODI) frå før operasjon til 1 år etterpå. Det vart først gjort deskriptive analyser utan å justere for skilnadar hjå 
pasientane før operasjon (ujustert kohort). Ved bruk av Propensity Score Matching vart så gruppene gjort så 
like som mogleg mhp observerte data før operasjon (justerte kohort). For å vurdera om resultata var påvirka 
av manglande pasientopplysningar (‘missing data’) vart gruppene også sammenlikna etter imputering av data 
(‘Multiple Imputation’).

Resultater: I den ujusterte kohorten var det 71 % utan avstiving og 70 % med avstiving som hadde meir 
enn 30 % bedring i ODI etter 1 år.

I den justerte kohorten var dei gjennomsnittlege verdiane for ODI og numerisk smerteintensitet lik før 
operasjon; 41 for ODI, 6.8 for smerter i beina og 6.7 for rygg/hofte- smerter. Etter 1 år var det ikkje statistisk 
signifikant skilnad i andelen med betring av ODI meir enn 30 % (68 % for MDA og 72 % for DIF; p=0.41). 
Gjennomsnittleg ODI var 22 for dei utan avstiving og 21 for dei med avstiving (p=0.42). Dei med kun 
mikrodekompresjon rapporterte statistisk signifikant meir smerter både i beina (smerteintensitet 3.5 vs. 
2.7; p=0.017) og i rygg/hofter (NRS 3.8 vs. 3.3; p=0.043) enn dei som var avstiva. Både operasjonstida (89 
vs. 180 minutter; p≤0.001) og liggetida på sjukehus (2.5 vs 6.4 døgn; p≤0.001) var kortast hjå dei med kun 
mikrodekompresjon. Etter imputering av manglande data var det fortsatt ikkje skilnad mellom gruppene mhp 
hovedutfallsmålet.

Konklusjon/relevans: Studien viser at i vanleg klinisk praksis, når metode vert vald for kvar einskild 
pasient, gir mikrodekompresjon aleine tilfredsstillande kliniske resultat samanlikna med dekompresjon pluss 
instrumentell fusjon.
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DEGENERASJON I NABOSEGMENTET ÅTTE ÅR ETTER LUMBAL  
SKIVEPROTESEKIRURGI

Håvard Furunes1, Christian Hellum2, Ansgar Espeland3, Jens Ivar Brox4,  
Milada Cvancarova Småstuen5, Linda Berg6, Kjersti Storheim2

1. Sykehuset Innlandet Gjøvik. Oslo universitetssykehus. Universitetet i Oslo. 2. Oslo universitetssykehus. 3. Haukeland  
universitetssykehus. Universitetet i Bergen. 4. Oslo universitetssykehus. Universitetet i Oslo. 5. Oslo universitetssykehus. OsloMet.  
6. Nordlandssykehuset i Bodø. Universitetet i Tromsø.

Innledning: Degenerasjon av nabosegmentet (“adjacent level degeneration”, ALD)  
er observert etter avstivningskirurgi i korsryggen. Dette har bidratt til innføring av 
kirurgiske prosedyrer med innsettelse av dynamiske implantater i korsryggen, herunder 
lumbale skiveproteser. ALD oppstår imidlertid også hos pasienter som ikke er operert 
i ryggen. Vi ønsket å analysere utviklingen av ALD etter skiveprotesekirurgi sammen-
liknet med ikke-operativ behandling, og å avdekke mulige assosiasjoner mellom  
ALD-utvikling og det kliniske resultatet av behandlingen.

Materialer og metoder: Vi analyserte 126 pasienter med kroniske korsryggsmerter og skivedegenerasjon 
som var inkludert i Den Norske Skiveprotesestudien – en randomisert studie hvor lumbal skiveprotesekirurgi 
blir sammenliknet med moderne tverrfaglig rehabilitering. MR av korsryggen ble tatt før behandling og ved 
åtte års oppfølging. ALD ble kategorisert som økt eller ikke økt basert på evaluering av følgende variabler i 
skivenivået kranialt for det aktuelle nivået: 1) Modic-forandringer, 2) skivehøydereduksjon, 3) skivekontur,  
4) størrelse på skiveherniering, 5) signalintensitet i nucleus pulposus og 6) “high intensity zones”. Kategoriske 
variabler ble analysert ved hjelp av krysstabeller, og mulige sammenhenger mellom økt ALD og endring i 
Oswestry Disability Index (ODI) ble analysert ved hjelp av multippel lineær regresjon.

Resultater: ALD økte (for minst én av seks ALD-variabler) hos 23 av 57 pasienter (40 %) behandlet 
ikke-operativt, og hos 29 av 69 pasienter (42 %) operert med skiveprotese (p=0.86). Vi fant ingen statistisk 
signifikant sammenheng mellom økt ALD og endring i ODI.

Konklusjon/relevans: Økt ALD oppstod like hyppig etter ikke-operativ behandling som etter skiveprotese- 
kirurgi, og var ikke assosiert med det kliniske resultatet. Våre funn er i overensstemmelse med en større 
studie av langtidsresultater etter lumbal avstivningskirurgi sammenliknet med ikke-operativ behandling1, 
hvilket indikerer at andre faktorer enn kirurgisk behandling har betydning for utviklingen av ALD.

Referanse: 

1.  Mannion AF, Leivseth G, Brox JI, Fritzell P, Hagg O, Fairbank JC. ISSLS Prize winner: Long-term follow-up suggests spinal fusion is 
associated with increased adjacent segment disc degeneration but without influence on clinical outcome: results of a combined 
follow-up from 4 randomized controlled trials. Spine 2014;39(17):1373-83 doi: 10.1097/brs.0000000000000437[published Online 
First: Epub Date]|.
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POSTOPERATIVE INFEKSJONER ETTER INSTRUMENTERT  
SPINALKIRURGI, EN OVERSIKT

Øyvind Bjelke, Sivert Hammer, Ivar Rossvoll, Tina Strømdal Wik

St. Olavs hospital

Innledning: Sårinfeksjoner etter instrumentert spinalkirurgi er rapportert hos 1,6-8,6 % 
voksne pasienter, og hos 6,1-15,6 % barn med nevromuskulær skoliose. Hensikten med 
undersøkelsen var å få en oversikt over infeksjoner og bakteriefloraen etter inngrep 
ved St. Olavs hospital samt resistens. Vi ønsket i tillegg å se på noen av de vanligste 
risikofaktorene som overvekt (BMI<30), ASA og operasjonsvarighet.

Materialer og metoder: St. Olavs hospital hadde 20 infeksjoner i en periode på 18 måneder, hvor 17 av 
disse var tidlige infeksjoner (<30 dager etter primæroperasjonen), og de øvrige 3 var mellom 6 måneder og  
1 år etter operasjonen.

Pasientene ble identifisert via gjennomgang av operasjonsregister og pasientadministrativt system. Alle 
pasientene hadde positiv bakteriologisk oppvekst og alle hadde blitt operert instrumentert. Både pasienter 
med fraktur, deformitet eller degenerativ tilstand ble inkludert.

Våre retningslinjer for behandling av sårinfeksjon er sårrevisjon, intravenøs antibiotika i 2 uker og deretter 
antibiotika per os i 3 måneder.

Resultater: 20 pasienter (14 menn) fylte kriteriene. Gjennomsnittsalder 64 år (13-79). Gjennomsnittlig 
1,5 revisjoner per pasient (1-2) hvor bare 3 pasienter fikk metallet fjernet og hadde sene infeksjoner etter 
frakturkirurgi.
8 pasienter hadde S. Aureus infeksjon hvor samtlige var resistent mot Pencillin-G.
6 pasienter hadde S. Epidermidis infeksjon som i 5 av 6 tilfeller var en blandingsinfeksjon med Streptokokker. 
Av disse hadde 3 ingen resistens, mens de 3 andre var resistente mot Clindamycin, Doxycyclin og Ciproxin, 
og den siste i tillegg mot Cephalosporiner.

E. Coli var agens i 2 av 17 infeksjoner.
15/17 prøver var gram positive.
7 (41 %) pasienter hadde BMI >30.
11 (65 %) operasjoner varte over 3 timer og 6 (35 %) varte mer enn 5 timer.
ASA>3 i 8 (57 %) pasienter.

Konklusjon/relevans: Når man sammenligner våre tall med studier kan man trygt si at de kjente risiko-
faktorene er godt representert, hvor nesten 50 % av pasientene hadde flere kjente risikofaktorer. S. Aureus 
var tilstede i 57 % av prøvene, blandingsflora i 41 %, hvor 88 % var gram positive, noe som er høyere enn i 
mange andre studier. Dette understøtter bruk av Keflin som antibiotikaprofylakse fordi den dekker godt mot 
gram positive infeksjoner og kun en av infeksjonene var resistente mot cephalosporiner.

Referanser:
1.  Cheng H et al 2017, Prolonged Operative Duration Increases Risk of Surgical Site Infections: A Systematic Review.  

Surgical infections
2.  G Bellusse et al Risk factors for surgical site infection in neurosurgery, ACTA
3  Shaoqiang Liu et al, 2017,Polymicrobial and Monomicrobial Infections after Spinal Surgery Severe,Asian spine journal.

4.  S. Thelwall et al, 2015, Impact of obesity on the risk of wound infection following surgeryClinical Microbiology and Infection
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Zimmer® Trabecular Metal™ Revision Knee Cones 

• Comprehensive sizing options to fill various defects in revision knee cases

• Fully instrumented approaches for accurate preparation and positioning of implants

• Implants designed to treat the defect independent of the final implant position

Zimmer Trabecular Metal Revision Knee Cones are a comprehensive solution for filling bony 

defects.  These cones are designed to properly support and independently position knee 

implants in order to more closely replicate normal anatomy. The Trabecular Metal Tibial and 

Femoral cones are designed for cemented and cementless use with the Zimmer NexGen® 

Legacy® Constrained Condylar Knee (LCCK) and RH Knee Systems.  When used with the RH 

Knee System in the United States, the Trabecular Metal Tibial and Femoral Cones are  

for cemented use only.
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Moving on.

Anatomy defines the shape.

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

We used our decades of experience in anatomical prosthesis design for the development of a new cementless hip. 
The result comes close to nature: 
The anatomically shaped LINK® SP-CL®. It follows a concept that has proven its success in registries* 
and clinical studies like the LINK® SP II® Hip System.
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* Annual Report 2011; Swedish Hip Arthroplasty Register; www.shpr.se
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