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OVERSIKTSPROGRAM 
  ONSDAG 21.oktober 2020 

08:30 Velkommen v/leder 

08:45 Nof symposium (120 min) 

«Beklager frue, du har ikke hoftebrudd, og må vente litt til.» 

Faggruppe for osteoporose og benhelse  

  

  

10:45 Pause (15 min) – besøk Expo 

11:00 FF Protese 1 FF Traume 1 FF Fot/ankel FF Barn OSTRC symposium 

Kneluksasjoner 
  FF Osteoporose FF Spinal 1 

12:00 Lunsj (60 min) – ev. med lunsj-symposium 

13:00 Fot- og ankelsymposium (60min)  

Koalisjoner i fot    

14:00 Pause (15 min) – besøk Expo 

14:15 FF Protese 2 FF Traume 2 FF Hånd FF Spinal 2 

  

15:15 Pause (15 min) – besøk Expo 

15:30 Håndkirurgisymposium (60 min) 

Den store overekstremitetsskaden - et kasuistikkbasert symposium   

16:30 Pause (15 min) – besøk Expo 

16:45 Årsmøte faggrupper  
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  TORSDAG 22.oktober 2020  

08:30 Skulder- og albuesymposium (60 min) 

Den eldre skulder    

09:30 Pause (15 min) – besøk Expo 

09:45 Traumesymposium (60 min) 

Periimplantatfrakturer   

10:45 Pause (15 min) – besøk Expo 

11:00 FF Protese 3  FF Traume 3 FF Artroskopi FF Spinal 3 

  FF Skulder/albue 

12:00 Lunsj (60 min) - ev. med lunsj-symposium 

13:00 Hofte- og knesymposium (60 min) 

Navigasjon og robotassistert protesekirurgi    

14:00 Pause (15 min) – besøk Expo 

14:15 Artroskopisymposium (60 min) 

Kirurgisk behandling av rotatorcuffskader i skulder    

15:15 Pause (15 min) – besøk Expo 

15:30 LIOS Pro-con symposium (60 min) 

Proksimal humerusfraktur: konservativ versus operativ behandling    

16:30 Pause (15 min) – besøk Expo 

16:45 Årsmøte - Nof 2020 
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  FREDAG 23.oktober 2020 

08:30 Barneortopedisymposium (60 min) 

Felles retningslinjer for behandling av hoftelidelser meldt inn til barnehofteregisteret   

09:30 Pause (15 min) – besøk Expo 

09:45 Registersymposium (60 min) 

Dokumentasjon av hofte og kneproteser. Luftkvalitet på operasjonsstuen   

10:45 Pause (15 min) – besøk Expo 

11:00 Spinalkirurgisymposium (60 min) 

Spinal stenose med deg. spondylolistese, står vi overfor et paradigmeskifte?   

12:00 Lunsj (60 min) - ev. med lunsj-symposium 

13:00 Nof instructional lecture (45 min) 

Eivind Witsø: Et langt liv med såre føtter    

13:45 Pause (15 min) – besøk Expo 

14:00 Høstmøtets beste frie foredrag m/kåring 

Slutt ca. 15:45   
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NOF-SYMPOSIUM – FAGGRUPPE FOR OSTEOPOROSE OG BENHELSE 

BEKLAGER FRUE, DU HAR IKKE HOFTEBRUDD, OG MÅ VENTE 
LITT TIL 

BEHANDLING AV BRUDD HOS GERIATRISKE PASIENTER MED ANDRE BRUDD ENN HOFTEBRUDD 
 

Onsdag 21.oktober 2020 kl. 08.45 – 10.45 

 

Møteleder: Lene Bergendal Solberg 

 

08.45: Introduksjon – Lene Bergendal Solberg, Ullevål sykehus 

08.47: Epidemiologi av ikke-hoftebrudd hos eldre. Data fra frakturregisteret ved Stavanger 

universitetssykehus 

Ane Djuv, SUS 

08.50: Tid-til-kirurgi og overlevelse ved andre frakturer enn hoftebrudd 

Trude Basso, St.Olavs Hospital 

08.55: Generelle prinsipper ved fiksering av osteoporotiske frakturer. Tips & tricks 

Jan Erik Madsen, Ullevål sykehus  

09.05: Hvilken rolle har biologisk og kjemisk adjuvans ved bruddbehandling? 

Frede Frihagen, Ullevål sykehus  

09.15: Når bør bekkenfrakturer hos eldre opereres? 

Ragnhild Kirkebø, Ullevål sykehus 

09.25: Behandling av vertebrale brudd hos eldre 

Ivar Rossvoll, St. Olavs hospital  

09.35: Pause 15 min 

09.50: Tidspunkt og foretrukket metode ved knenære brudd hos eldre 

Marianne Westberg og John Clarke-Jenssen, Ullevål sykehus  

10.10: Periprostetiske frakturer i vektbærende ledd hos eldre 

Tina Wik, St. Olavs hospital og Jan-Erik Gjertsen, Haukeland sykehus  

10.30: Kasusbasert Kahoot og diskusjon – ledet av Wender Figved, Bærum sykehus 
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SENTER FOR IDRETTSKADEFORSKNING, ORTOPEDISK KLINIKK VED OUS OG AHUS 
ARRANGERER SAMMEN ET SYMPOSIUM OM: 

KNEE DISLOCATIONS – PROGRESS IN TREATMENT 
 

Onsdag 21.oktober 2020 kl. 11.00 – 12.00 

 

Møteledere: Guri Ekås og Lars Engebretsen 

 

11.00: The history of knee dislocations at Ullevål 

Lars Engebretsen 

11.05: Epidemiology - how big is the problem in Norway? 

Marc Strauss 

11.13: Evaluation and immediate treatment, an acute patient in NN 

Guri Ekås 

11.21: Special issues - Neurovascular injuries 

Gilbert Moatshe 

11.29: Rehab i startfasen 

Ingrid Trøan 

11.37:  Resultater av dagens taktikk - PROMS og OA 

Gilbert Moatshe 

11.45: NB EXTRA INFO fra Korsbåndsregisteret 

Hvordan behandle fremre korsbåndsskader best - pragmatiske registerbaserte randomiserte 

studier i korsbåndregisteret. 

Rune Jacobsen  

11.55: Spørsmål 
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FOT/ANKEL SYMPOSIUM 

KOALISJONER I FOT  
 

Onsdag 21.oktober 2020 kl. 13:00-14:00 

 

Møteledere: Kjersti S Paulsen og Kjetil Hvaal 

 

13.00: Tarsal coalisions 1 

Stephen Parsons,Royal Cornwall Hospitals NHS Trust,Truro,Storbritannia 

13.25: Tarsal coalisions 2 

Brax-Olofsson,Umeå Universitetssykehus,Sverige 

13.50: Diskusjon 
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HÅNDKIRURGISYMPOSIUM 

DEN STORE OVEREKSTREMITETSSKADEN 
- ET KASUISTIKKBASERT SYMPOSIUM. 
 

Onsdag 21.oktober 2020, kl. 15.30-16.30 

 

Møteleder: Line Lied 

 

15.30: Introduksjon v/ Line Lied, St Olavs hospital 

15.32: Den store brannskaden 

Arvid Eriksen, Haukeland 

15.44: Den store frostskaden 

Katrin Valen Ek, UNN) 

15.56: Den store underarmsskaden 

Gjermund Rø, St Olav 

16.08: Replantasjon etter stor håndskade 

Johanne Korslund, OUS Rikshospitalet 

16.20: Plenum - spørsmål og svar 
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SKULDER- OG ALBUESYMPOSIUM 

DEN ELDRE SKULDER 
 

Torsdag 22.oktober 2020 kl. 08:30 – 09:30 

 

Møteleder: Berte Bøe 

 

08.30: Behandlingsalgoritme for proximale humerusfracturer 

Alexander Fraser, Diakonhjemmet Sykehus 

08.45: Rotatorcuffsutur hos eldre; Er det en øvre aldersgrense? 

Kirsten Lundgreen, Lovisenberg Sykehus 

09.00: Bicepspatologi hos eldre; Er tenotomi eneste alternativ? 

Marek Zegzdryn, Arendal sykehus 

09.15: Skulderinstabilitet hos eldre, inkludert luksasjoner med fractur. 

Bernd Wünsche, St Olavs Hospital 

09.25: Spørsmål/Diskusjon 
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TRAUMESYMPOSIUM 

PERIIMPLANTATFRAKTURER 
 

Torsdag 22.oktober 2020 kl 09:45 – 10:45 

 

Møteleder: Hendrik Fuglesang 

09.45: Introduksjon Hendrik F S Fuglesang, AHUS 

09.55: Hva skal man gjøre ved frakturer rundt hofteprotesespissen? 

Anders Lippert, Kalnes 

10.05: Strategier ved plateosteostyntese av periprotesefrakturer i distale femur 

Jan Erik Madsen, OUS 

10.15: Hvilke kneprotesenære brudd egner seg for nagling? 

Jon Clarke-Jenssen, OUS 

10.25: Frakturer rundt andre implantater i lange rørknokler 

Eirik Hesla, AHUS 

10.35: Diskusjon 
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HOFTE- OG KNESYMPOSIUM 

COMPUTER NAVIGATION AND ROBOTICS IN TOTAL KNEE 
ARTHROPLASTY 
 

Torsdag 22.oktober 2020 kl 13:00 – 14:00 

 

Møteledere: Stephan M. Röhrl, Tim Waters, Øystein 

Gøthesen, Mona Badawy, Jørgen J. Nordskar, Tina S. Wik, 

Kristjan Waldimarsson 

 

Guest speaker: Tim Waters, MB BS, MRCS(Eng), FRCS (Tr&Orth) 

West Hertfordshire Hospitals NHS Trust 

Du kan lese mer om Tim Waters på NFHKK sine nettsider 

 

13.00: Computer navigation in TKA – an introduction 

Øystein Gøthesen 

13.10: Discussion/Questions 

13.15: Robotics in TKA – why? 

Tim Waters 

13.50: Discussion/Questions 

  

https://www.nfhkk.net/hostmotet-2
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ARTROSKOPISYMPOSIET 

KIRURGISK BEHANDLING AV ROTATORCUFFSKADER I SKULDER 
 

Torsdag 22.oktober 2020 14.15 – 15.15  

 

Møteledere: Bjørn Gunnar Kristiansen og Frode Hellum 

 

14.15: Kirurgisk relevant skulderanatomi 

Frode Hellum 

14.20: Hvordan tolke cuffskader på MR? 

Erik Vang 

14.30: Utvelgelse av pasienter til kirurgi (alder, skade, røyk, yrke, billedfunn…) 

Berte Bø 

14.45: Strategier for reparasjon av posterosuperiore rupturer (SS/IS/TM) 

Randi Hole 

14.55: Strategier for reparasjon av anterosuperiore rupturer, inkl biceps (SS/SC) 

Kjersti Kaul-Jenssen 

15.05: Spørsmål 
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LIOS PRO- CON SYMPOSIUM 2020 

PROKSIMAL HUMERUSFRAKTUR: OPERATIV VS. KONSERVATIV 
BEHANDLING 
 

16.30 -kl. 15.30  oktober 2020Torsdag 22.  

 

Moderator: Yngvar Krukhaug 

Pro operasjon: Ante Matti Kalstad 

Pro konservativt: Annette Konstanse Bordewich Wikerøy  

 

En klassisk problemstilling som skaper opphetede diskusjoner på ethvert morgenmøte. Vi skal ta deg 

så nær fasiten som det er mulig å komme. Hvem skal opereres, hvordan skal de opereres og hvilke 

pasienter skal vi holde kniven unna?  

 

Det er igjen duket for storoppgjør under årets pro- con symposium. 

 

Vi gir deg Ante Kalstad, elegant operatør fra nord, som representerer Helse- Midt og erverdige 

St.Olavs hospital. Han vil forsvare pasientens rett til å få operasjonen de så sårt trenger. Til duell 

møter han ingen ringere enn Annette Wikerøy, bredt publisert yndling fra Oslo som representerer 

Norges største sykehus, Ahus. Hun skal sørge for å sette en stopper for alle unødvendige inngrep.  

 

Helse Vest er også representert, ved en av Haukelands stoltheter. Den ikke nødvendigvis moderate 

moderatoren Yngvar Krukhaug skal sørge for at dette blir en ryddig kamp, ingen slag under 

beltestedet er tillatt uten hans velsignelse.  

 

Vel møtt! 
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BARNEORTOPEDISYMPOSIUM 

FELLES RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV HOFTELIDELSER 
MELDT INN TIL BARNEHOFTEREGISTERET 
 

Fredag 23.oktober 2020 kl. 08:30 – 09:30 

 

Møteledere: Joachim Horn, Ketil Holen, Jonas Fevang 

 

08.30: Presentasjon av barnehofteregisteret  

Trude Gundersen 

08.40: Calvé-Legg-Perthe. Behandling og oppfølging  

Stefan Huhnstock 

Diskusjon 5 min 

08.55: Hofteleddsdysplasi. Behandling og oppfølging 

Ketil Holen 

Diskusjon 5 min 

09.10: Epifysiolysis capitis femoris. Behandling og oppfølging 

Trude Gundersen 

Diskusjon 5 min 

09.25: Avrunding 
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REGISTERSYMPOSIET 

DOKUMENTASJON AV HOFTE OG KNEPROTESER. 
LUFTKVALITET PÅ OPERASJONSSTUEN 
 

Fredag 23.oktober 09.45-10.45 

 

Møteleder: Ove Furnes 

 

09.45: Dokumentasjon av hofte og kneproteser 

Ove Furnes og Geir  Hallan 

10.05: Diskusjon 

10.15: Luftkvalitet på operasjonsstuer 

Håkon Langvatn og Håvard Dale 

10.35: Diskusjon 
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SPINALSYMPOSIET 

BEHANDLING AV SPINAL STENOSE MED DEGENERATIV 
SPONDYLOLISTESE. 
 

Fredag 23.oktober 202O kl. 11.00 - 12.00  

 

Møteleder: Christian Hellum 

 

11.00: Står vi foran et paradigmeskifte i behandlingen av spinal stenose med degenerativ   

spondylolistese? 

Ivar Austevoll, Haukeland universitetssykehus 

11.25: Evidence based decision making to meet the increased need of treatment for lumbar spinal 

stenosis 

Peter Försth, Uppsala universitetssykehus 

11.50: Diskusjon 
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NOF INSTRUCTIONAL LECTURE 

WITSØ - ET LANGT LIV MED SÅRE FØTTER 
 

Fredag 23.oktober 2020 kl. 13.00 – 13.45 

For 24 år siden var Eivind Witsø med å starte diabetisk fotteam ved St. Olavs hospital. Bildet er 

selvfølgelig sammensatt, men i årene som fulgte falt insidensen av amputasjoner blant pasienter 

med diabetes mellitus med 40 % i Trondheim. Poliklinikken med diateam lever i beste velgående og 

følger også opp andre pasientgrupper med fotsår, risiko for fotsår og med underliggende 

osteomyelitter med behov for tverrfaglig tilnærming. Witsø er en allsidig ortopedisk kirurg med 

forkjærlighet for Ilizarov, gipsbehandling, billig bandasjemateriell og perifere pulser. Han har 

doktorgrad i bengraft som antibiotikatransportør, har vært president i European Bone and Joint 

Infection Society og leder i Norsk ortopedisk forening. Han er co-editor i Acta Orthopaedica og har 

dessuten analysert Bob Dylans forhold til leger grundigere enn de aller fleste.  

Ortopedisk høstmøte 2020 er stolt og glad over at Eivind Witsø vil holde årets Instructional lecture 

over tema «et liv med sår». Her er det garantert mye å lære om utredning og behandling av sår på 

føttene for alle. 

 

FOTO: TRUDE BASSO 
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PROTESE 1  
 

Onsdag 21.oktober 2020 kl. 11.00 – 12.00 

Moderator: Tina Strømdal Wiik 

 

501 25 års oppfølging av usementerte femurkomponenter i primære totale hofteproteser fra 

Nasjonalt Register for Leddproteser – resultater og statistiske metoder 

Anne Marie Fenstad 

502 Factors associated with dislocation after primary total hip arthroplasty – a study from the 

Norwegian Arthroplasty Register 

Peder S. Thoen 

503 Metallionenivåer i blod etter 10 år med hofteproteser med ulike hodematerialer 

Paul J Høl 

504 Plastslitasje etter 10 år. RSA-resultater fra studien Charnley vs Reflection/Spectron EF 

Håkon Greve Johannessen 

505 Elektronisk registrering av Pasientrapporterte data i Nasjonalt register for leddproteser 

Eva Dybvik 

506 Aktivitetsmåling av pasienter før og etter kneproteseoperasjon 

Kristine O. Lindemann 
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TRAUME 1 OG OSTEOPOROSE 
 

Onsdag 21.oktober 2020 kl. 11.00 – 12.00 

Moderatorer: Målfrid Holen Kristoffersen og Frede Frihagen 

 

601 Innføring av «Livets siste dager» på en ortopedisk avdeling 

Jenny Hellerud 

602 Pasientrapportere utfallsmål hos hoftebruddpasienter med kognitiv svikt - en studie fra 

Nasjonalt Hoftebruddregister 

Målfrid Holen Kristoffersen 

901 Hoftebrudd og D-vitamin: Komplikasjoner, reinnleggelser og dødelighet 

Frida Marie Ingstad 

902 Utvikling av ett osteoporoseregister-modul med «automatisk» oppfanging av 

frakturpasienter ved ortopedisk avdelings bruddjournal ved Helse Stavanger. 

Miljana Mladenovic 

903 Klinisk bruk av PCR ved ortopediske infeksjoner. En landsundersøkelse, supplert med 

oppdaterte retningslinjer 

Rossi P 
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FOT/ANKEL 
 

Onsdag 21.oktober 2020 kl. 11.00 -12.00 

Moderatorer: Jákup Midjord og Martin Økelsrud Riiser 

 

401 Amputasjoner i underekstremitetene hos personer bosatt i Trondheim, med og uten diabetes 

- en oppfølgingsstudie 

 Grethe Borchgrevink 

402 Brudd i proksimale del av 5. metatars – en retrospektiv studie 

 Petter Morten Pettersen 

403 Crusamputasjoner ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. 

 Rikard Ohlsson 

404 Komplikasjoner etter posterolateral tilgang ved ankelfrakturer – en retrospektiv studie. 

 Christian Aanerud 

405 Lateral søyleforlengelse ved leddevarende plattfotkirurgi 

 Martin Økelsrud Riiser 

406 Perkutan og artroskopisk assistert calcaneus osteosynthese (PACO): Resultater og veien 

videre 

 Grün W 
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BARN OG SPINAL 1 
 

Onsdag 21.oktober 2020 kl. 11.00 – 12.00 

Moderatorer: Lars Fosse, Suki Liyanarachi og Jon Dahl 

 

201  Har primær luksasjonsgrad betydning for behandling og prognose ved sen-diagnostisert 

DDH? 

Terje Terjesen 

202 Prognostisk verdi av Stulberg klassifikasjonen for radiologiske langtids resultater - 21 års 

follow-up av 101 hofter i Perthes landsundersøkelsen 

Stefan Huhnstock 

203 Symptomvarighet før diagnose ved Calvè-Legg-Perthes og epifysiolyse i hoften – Tall fra 

Barnehofteregisteret 

Trude Gundersen 

204 Resultat etter subtalar ekstra-artikulær artrodese 

Christian Sætersdal 

801 Ungdoms erfaring og opplevelse etter kirurgisk behandling av idiopatisk skoliose 

Kristina Ravnanger 

802 Tre års erfaring med seriegipsing av pasienter med barneskoliose 

Jon Dahl 
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PROTESE 2 
 

Onsdag 21.oktober 2020 kl. 14.15 – 15.15 

Moderatorer: Mona Badawy og Stephan Röhrl 

 

507 Tjuefem års oppfølging av primære totale kneproteser fra Nasjonalt register for leddproteser 

- resultater og statistiske metoder 

Lygre SHL 

508 Drensbruk ved total kneproteseoperasjon (TKA) reduserer ikke blødningsmengden i 

bandasjen sammenlignet med operasjoner uten dren med tillegg av traneksamsyre 

Engseth, L. H. W. 

509 En spørreundersøkelse om sementeringsteknikker som brukes ved total kneprotesekirurgi 

ved norske sykehus 

Michelle Khan 

510 Forekomst, årsaker og risikofaktorer for reinnleggelse i sykehus etter primær totalprotese i 

kne i Norge (2008-2014) 

Tesfaye H. Leta 

511 Høy BMI og kneprotesekomplikasjoner 

Høvik Ø 

512 Tidlig periprostetisk fraktur etter innsetting av primær kneprotese 

Høvik Ø. 
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TRAUME 2 
 

Onsdag 21.oktober 2020 kl. 14.15 – 15.15 

Moderatorer: Alexander Nilsskog Fraser og Ståle Ørstavik Clementsen  
 
603 Revers skulderprotese bedre enn PHILOS ved 2 års oppfølging av eldre pasienter med 

betydelig dislokerte brudd i proksimale humerus. DelPhi-studien - en multisenter RCT. 

Alexander Nilsskog Fraser 

604 Pegs er ikke bedre enn skruer ved osteosyntese av proksimale humerusfrakturer etter 1 år 

Ingrid Bønes 

605 Early mobilization and physiotherapy compared to late mobilization and home exercises after 

distal radial fractures treated with open reduction and internal fixation. 

Ståle Ørstavik Clementsen 

606 Ikke-operativ behandling av dislokerte olecranonfrakturer hos eldre. 

Tangerud AH 

607 Presisjon ved plassering av perkutane iliosakralskruer (IS-skruer) for ustabile brudd i bakre 

bekkenring. 

Ragnhild Loven Kirkebø 

608 Rekonstruksjon av segmentale bendefekter i lange rørknokler med Masquelets teknikk. Et 15 

års materiale fra Ullevål sykehus. 

Grün W 
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HÅND 
 

Onsdag 21.oktober kl. 14.15 – 15.15 

Moderator: Rasmus Thorkildsen 

 

301 Oppfølgingsstude av pasienter operert med Wide Awake Local Anaesthesia No Tourniquet 

(WALANT). 

Preben Olsson Dovland 

302 Xiapex mot nålefasciotomi for Dupuytrens kontraktur. Helt foreløpige femårsresultater. 

Hallgeir Bratberg 

303 Kasuistikk: Triggerhåndledd 

Andreas Døble 

304 Isolert skafoid dislokasjon: en kasusrapport og litteraturgjennomgang 

Asgeir Amundsen 

305 Revisjon av smertefull ulnarhodeprotese til semi-constrained DRUJ artroplastikk. 

Asgeir Amundsen 
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SPINAL 2 
 

Onsdag 21.oktober 2020 kl. 14.15 - 15.15 

Moderatorer: Thomas Natvik og Jon Dahl 

 

803 Komplikasjoner etter operasjon for idiopatisk skoliose ved Haukeland universitetssjukehus 

2014-2018 

Truls Rokne Hanestad 

804 Komplikasjoner etter primæroperasjon for nevromuskulær- og andre sekundære skolioser 

ved Haukeland Universitetssjukehus 2014-2019. 

Thomas Natvik 

805 Radiologiske resultater og lungefunksjon hos 28 pasienter behandlet med manuelt 

kontrollerte vekststaver 

Sydnes KS 

806 Påvirker pasientfrafall ett-års resultatene i ryggregisteret? 

Simran Kaur 

807 Utstrålende ryggsmerter 

Bjørn A Hjall 

808 Mini-invasiv kirurgisk avstivning av iliosakralleddet – erfaringer fra Oslo 

Engelke Randers 
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PROTESE 3 OG SKULDER/ALBUE 
 

Torsdag 22.oktober kl. 11.00 -12.00  

Moderatorer: Jørgen Jebens Nordskar, Kristjan Valdimarsen og Alexander Nilsskog Fraser  

 

513 Aksemåling i frontalplanet med 3-D CT versus røntgen HKA ved kneproteseoperasjoner 

Eirik Aunan 

514 Bruk av 3-D CT for postoperativ kontroll med aksemåling etter kneprotese 

Eirik Aunan 

515 Spontan 180-graders spinout etter kneproteseoperasjon 

Simen Oskal 

701 Forebygger tromboseprofylakse død ved primær skulderprotese? 

Randi M Hole 

702 Ingen migrasjon av glenoidkomponenten målt med RSA to år etter innsetting av revers 

skulderprotese 

Alexander Nilsskog Fraser 
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TRAUME 3 
 

Torsdag 22.oktober 2020 kl. 11.00-12.00 

Moderatorer: Kirsten Marie Larsen Grønhaug og Jan-Erik Gjertsen  

 
609 Intramedullære nagler i behandlingen av trokantære og subtrokantære frakturer: uheldig, 

heldig eller begge deler? 

Kirsten Marie Larsen Grønhaug 

610 Retrospektiv kvalitetsstudie: Intramedullær margnagle versus hofteprotese: Postoperativt 

pasientrapportert resultatmål (PROM), overlevelse og komplikasjoner 

Thomas Woldeyesus 

611 Stressfraktur i femurskaft hos pasient med hofteartrodese. 

T. H. Jørgensen 

612 Tibiaplatå fraktur hos gravid pasient. 

T. H. Jørgensen 

613 Betydelig variasjon i etterlevelse etter retningslinjer for behandling av dislokerte lårhalsbrudd 

Cato Kjærvik 

614 Effekt av etterlevelse av retningslinjer for behandling av dislokerte lårhalsbrudd 

Cato Kjærvik 
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ARTROSKOPI 
 

Torsdag 22.oktober kl.11.00 -12.00 

Moderatorer: Cathrine Aga og Eivind Inderhaug 

 

101 The relationship between ACL deficiency and posterior tibial slope in skeletally immature 

patients 

Guri Ranum Ekås 

102 Clinical outcome after knee ligament reconstructions with allografts 

Jon Olav Drogset 

103 Fiksasjon av akutte chondrale frakturer i kne 

Stian Kjennvold 

104 Korreksjon av belastningsaksen ved høy tibia osteotomi. Sammenlikning av to ulike 

planleggingsmetoder. 

Einar Andreas Sivertsen 

105 Langtidsresultater etter fokal bruskskade i kne. 

Thomas Birkenes 
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SPINAL 3 
 

Torsdag 22.oktober 2020 kl. 11.00 – 12.00 

Moderatorer: Sverre Mjønes og Filip Dolatowski 

 

809 Comparable increases in dural sac area after three different posterior decompression 

techniques for lumbar spinal stenosis. Radiological results from a randomized controlled trial 

in the NORDSTEN-study. 

Erland Hermansen 

810 Intraduralt prolaps, en sjelden tilstand. 

Simran Kaur 

811 Surgery for herniated lumbar disc in private vs public hospitals: A pragmatic comparative 

effectiveness study 

Mattis A. Madsbu 

812 Pain during sex before and after surgery for lumbar disc herniation: A multicenter 

observational study 

Siril Therese Holmberg 

813 Surgery for extraforaminal lumbar disc herniation – A single center comparative 

observational study 

Vetle Vangen-Lønne 

814 Artificial disc replacement vs anterior discectomy and fusion for treatment of cervical 

spondylotic radiculopathy: 5 year results from the NORCAT study 

Tonje Okkenhaug Johansen
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101 THE RELATIONSHIP BETWEEN ACL DEFICIENCY AND POSTERIOR TIBIAL 
SLOPE IN SKELETALLY IMMATURE PATIENTS 
Kyle R. Martin1, Guri Ranum Ekås2,3,4, Jūratė Šaltytė Benth4,5, Nicholas Kennedy6, Gilbert Moatshe3,7, Aaron J. Krych6, Lars 

Engebretsen3,7 

1Department of Orthopedic Surgery, University of Minnesota, St. Cloud, MN, USA; 2Division of Orthopedic Surgery, Akershus 

University Hospital; 3Oslo Sports Trauma Research Center, Norwegian School of Sports Sciences; 4Institute of Clinical 

Medicine, Campus Ahus, University of Oslo; 5Health Services Research Unit, Akershus University Hospital; 6Department of 

Orthopedic Surgery and Sports Medicine, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA; 7Department of Orthopedic Surgery, Oslo 

University Hospital 

BACKGROUND: Increased lateral posterior tibial slope (LPTS) is associated with increased rates of 

anterior cruciate ligament (ACL) injury and failure of ACL reconstruction (1). It is unknown if ACL 

deficiency influences the developing proximal tibial physis and slope in skeletally immature patients 

through anterior tibial subluxation and abnormal force transmission. ACL injury results in abnormal 

biomechanics and force transmission, specifically increased anterior tibial translation. Tension and 

compression forces can alter a developing physis according to Wolff’s law. The change in lateral 

posterior tibial slope after an ACL injury during adolescence has not been reported previously. The 

purpose of this retrospective review of a prospective case series was to assess the natural history of 

LPTS in skeletally immature patients with an ACL injured knee. 

MATERIAL AND METHODS: Thirty-eight participants from a previous study on non-operative 

management of ACL injury in skeletally immature patients were included. During the initial study, a 

series of bilateral knee magnetic resonance imaging (MRI) was performed. All patients were less than 

13 years old at the time of enrollment and final follow-up occurred a mean 9 years after the injury. 

MRIs at mean 2 and 9 years were retrospectively reviewed to determine bilateral LPTS for each 

patient and time-point. Linear mixed models were used to assess LPTS differences between knees, 

change over time, and association with operational status. 

RESULTS: Twenty-one patients had ACL reconstruction before final follow-up. Mean LPTS was higher 

in the injured knee than in the contralateral knee at final follow-up by 2.0° (p<0.001; 95% CI 1.3°-

2.6°). Mean LPTS increased significantly in the injured knee by 0.9° (p=0.042; 95% CI 0.03°-1.7°) while 

mean LPTS decreased in the contralateral knee by 0.4° (p=0.258; 95% CI -0.35°-1.3°). No significant 

association was observed between LPTS and operational status. 

CONCLUSION: Lateral posterior tibial slope increased more in the ACL injured knee than in the 

contralateral uninjured knee in a group of skeletally immature patients. LPTS at baseline did not 

predict the need for surgical reconstruction over the study period. 

REFERENCES: 
1 Bernhardson AS, Aman ZS, Dornan GJ, Kemler BR, Storaci HW, Brady AW, et al. Tibial Slope and 

Its Effect on Force in Anterior Cruciate Ligament Grafts: Anterior Cruciate Ligament Force 

Increases Linearly as Posterior Tibial Slope Increases. Am J Sports Med. 2019;47(2):296-302. 
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102 CLINICAL OUTCOME AFTER KNEE LIGAMENT RECONSTRUCTIONS WITH 
ALLOGRAFTS 
Kristina Hovde Størset¹, Thea Marie Nitteberg¹, Tone Gifstad1, 2, Jon Olav Drogset 1,2 

NTNU¹ og St Olavs Hospital2 

BACKGROUND: The use of allografts in knee ligament reconstructions has become an established 

alternative to autografts in certain patients; however, there has been little research in Norway on the 

results after the use of allografts.  

The purpose of the study was to investigate the clinical outcome for patients after knee ligament 

reconstructions with allografts at a university hospital in Norway. 

MATERIAL AND METHODS: In this retrospective cohort study we identified a total of 33 patients who 

received allografts for reconstructive knee surgery between 2007 and 2017. The follow up evaluation 

included a clinical knee examination including evaluation of range of motion (ROM), lateral and 

medial laxity, the Lachman test, the Pivot shift test, the sag test, the posterior drawer test and 

checking for patellofemoral pain. The following patient-reported outcome measures were used; the 

Lysholm Function Score, the Tegner activity score, and the Knee injury and Osteoarthritis Outcome 

Score (KOOS). One patient received a total knee replacement (TKR) and was excluded. 

RESULTS: Twenty-two (67%) patients were available for the follow-up evaluation, the mean follow-

up time was 4.8 years (range, 1-9 years). 16 out of 21 patients were multiligament injuries and ACL 

was the ligament most frequently ruptured. A total of 14 out of 16 patients (87%) with ACL injury had 

negative or 1+ Lachman test results, and a total of 12 out of 13 (92%) with ACL injury had negative or 

1+ pivot shift test results. The mean Lysholm Score was 74. All mean KOOS subscale values were ≥56 

at the follow-up. Their post-injury/preoperative Tegner activity score had a median value of 3 (range, 

1-6), while the median at follow up evaluation was 4 (range, 2-6). There were no deep postoperative 

infections. A total of 19 out of 21 patients (90%) reported that they would have undergone surgery 

again had they known the clinical outcome in advance. 

CONCLUSION: The present study evaluating outcome after knee ligament reconstruction with 

allografts found an improvement from the preoperative score to the follow-up score in knee-related 

QoL. A total of 90% of the patients said at the follow-up evaluation that they would have had the 

surgery again had they known the outcome. None of the patients were diagnosed with deep 

postoperative infections. 

Conflict of interest: None 
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103 FIKSASJON AV AKUTTE CHONDRALE FRAKTURER I KNE 
Stian Kjennvold1, Per-Henrik Randsborg1, Rune B. Jakobsen1, Asbjørn Årøen1. 

1 Akershus universitetssykehus 

BAKGRUNN: Fokale bruskskader i kneet forekommer hyppig og kan gi pasientene plager på linje med 

uttalt artrose (1). Chondrale frakturer er en type fokal bruskskade uten benet tilhefting som vanligvis 

forekommer hos unge pasienter ved patellaluksasjoner, vridninger eller direkte traumer. Fordi 

skadene ikke omfatter subchondralt ben har oppfatningen vært at de har begrenset 

tilhelingspotensiale. Tradisjonell behandling har derfor vært artroskopisk fjerning av bruskbiten og 

eventuelt debridement av defekten. De senere år har imidlertid enkelte caseserier beskrevet tilheling 

av rene bruskskader ved fiksasjon (2-7).  

MATERIALE OG METODER: Alle pasienter behandlet med fiksasjon av chondrale frakturer ved Ahus i 

tidsrommet 2008-2018 ble invitert til å delta i en retrospektiv kohortstudie for å kartlegge 

behandlingsresultatene. Vi registrerte aktivitetsnivå, skademekanisme, egenskaper ved bruskskaden 

og eventuelle komplikasjoner. Pasientene fylte ut KOOS og Lysholm spørreskjemaer og gjennomførte 

en validert hinketest. For å vurdere tilheling ble det tatt MR med T2-mapping. 

RESULTATER: 10 pasienter med medianalder 15 år (12-17år) ved operasjonstidspunktet og median 

oppfølgingstid på 5 år (2-9år) ble inkludert. Bruskskadene var lokalisert på patella (n=7), trochlea 

(n=2) og laterale femurkondyl (n=1). Medianstørrelse på lesjonene var 2,5cm2 (1,9-6,0 cm2). Alle 

pasienter ble operert innen 2 måneder (4-58 dager) fra skadetidspunktet. MR viste tilheling hos alle 

pasienter og alle returnerte til preoperativt aktivitetsnivå. Median Lysholmscore var 90 (73-100). 

KONKLUSJON: Fiksasjon av traumatiske chondrale frakturer med resorberbare implantater kan gi 

tilheling hos unge pasienter og bør vurderes ved akutte skader. 

REFERANSER: 
1 Heir et al. Focal cartilage defects in the knee impair quality of life as much as severe 

osteoarthritis: a comparison of KOOS in 4 patient categories scheduled for knee surgery. AJSM, 
2010.38(2) 

2 Maletius et al. Refixation of large chondral fragments on the weight-bearing area of the knee 
joint: a report of two cases. Arthroscopy, 1994.10(6) 

3 Nakamura et al. Healing of a chondral fragment of the knee in an adolescent after internal 
fixation. A case report. JBJS, 2004.86-A(12) 

4 Chan et al. Fixation of chondral fracture of the weight-bearing area of the lateral femoral condyle 
in an adolescent. KSSTA, 2014.22(6) 

5 Nakayama et al. Bone peg fixation of a large chondral fragment in the weight-bearing portion of 
the lateral femoral condyle in an adolescent: a case report. JMedCaseRep, 2014.8 

6 Fabricant et al. Fixation of Traumatic Chondral-Only Fragments of the Knee in Pediatric and 
Adolescent Athletes: A Retrospective Multicenter Report. OJSM, 2018.6(2) 

7 Churchill et al. A Case Series of Successful Repair of Articular Cartilage Fragments in the Knee. 
AJSM, 2019.47(11) 
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104 KORREKSJON AV BELASTNINGSAKSEN VED HØY TIBIA OSTEOTOMI. 
SAMMENLIKNING AV TO ULIKE PLANLEGGINGSMETODER. 
Einar Andreas Sivertsen1, Ortopedisk avdeling, Tore Jervidalo1, Jarle Vik2, Arn Ståle Meland3, 

Tor Kjetil Nerhus4 

1Lovisenberg Diakonale Sykehus, 2 Ortopedisk avdeling, Bærum Sykehus, 3Ortopedisk seksjon, Sykehuset Innlandet, Divisjon 

Lillehammer, 4Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital 

BAKGRUNN: Ved å gjøre høy tibiaostetomi (HTO) i varusknær med medial artrose kan man korrigere 

den mekaniske aksen, avlaste det mediale leddkammeret, gi smertelindring og redusere utviklingen 

av artrose. En viss grad av overkorreksjon er sannsynligvis gunstig, og studier har indikert at 

belastningsaksen (WBL) postoperativt ideelt sett bør gå ca 55-65% lateralt for mediale kortex. Det er 

vanlig at det postoperative resultatet avviker fra det idelle, og kvaliteten på den preoperative 

planleggingen er antakeligvis en medvirkende faktor. 

MATERIALE OG METODER: Pre- og postoperative HKA bilder av pasienter operert med HTO ved 

Martina Hansens Hospital (MHH) (n=70) og Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) (n=159) ble 

analysert. Ved MHH og LDS ble henholdsvis Dugdales og Miniacis metode brukt ved planlegging av 

korreksjonen. En postoperativ belastningsakse som gikk fra 50-75% lateralt for mediale kortex ble 

definert som et vellykket resultat. For de pasientene hvor Dugdales metode var blitt brukt i 

planleggingen beregnet vi også korreksjonsvinkelen med Miniacis metode. Vi beregnet også hva 

oppnådd korreksjon ville ha vært dersom Miniacis metode hadde blitt brukt i den preoperative 

planleggingen for disse pasientene. 

RESULTATER: Preoperativ gjennomsnittlig WBL var 17 (SD=14) i hele materialet. For pasientene som 

ble planlagt med Dugdales og Miniacis metode var tallene 22 (14) og 15 (13). Postoperativ WBL 

samlet, for Dugdale og for Miniaci var: 57 (12), 53 (11) og 58 (12), (p=0,0004). 67% av pasientene 

planlagt med Dugdales metode oppnådde vellykket WBL, mot 75 % av dem med Miniacis (ns). 

Korreksjonsvinklene beregnet med Miniacis metode var i gjennomsnitt 0,7° større enn dem beregnet 

med Dugdales metode. Forskjellen var sterkt avhengig av korreksjonsvinkelens størrelse og var ca 9% 

større. Regresjonsanalyse predikerte at gjennomsnittlig WBL ville ha vært 56 i stedet for 53 dersom 

Miniacis metode var blitt brukt og man hadde endt opp med gjennomsnittlig korrigert vinkel på på 7° 

i stedet for 6,6°, sammenliknet med planlagt korreksjon på 9,5°. Ca 15% av underkorreksjonen kunne 

dermed tilskrives bruk av Dugdales metode i stedet for Miniacis metode. 

KONKLUSJON: Det er en nokså stor grad av unøyaktighet i de postoperative resultatene. Selv med 

perfekt presisjon ville endel ende opp utenfor målområdet når standardavviket er så høyt. Det var 

større tendens til underkorreksjon enn overkorreksjon, og underkorreksjonen var størst der Dugdales 

metode ble brukt i planleggingen. Denne metoden gir avvikende og lavere korreksjonsvinkler enn 

Miniacis metode som tar høyde for at hengselpunktet ligger i noe avstand fra kneets senter. Avviket 

øker også med korreksjonens størrelse. Dette bidrar sannsynligvis til underkorreksjonen. 

Ingen interessekonflikter 
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105 LANGTIDSRESULTATER ETTER FOKAL BRUSKSKADE I KNE. 
Thomas Birkenes1,3, Ove Furnes 2,3, Asbjørn Årøen4,5,6, Eirik Solheim3, Gunnar Knutsen7, Jon Olav Drogset8, Sverre Løken9, 

Lars Engebretsen5,6,9, Stein Håkon Låstad Lygre1,10, Håvard Visnes1,11. 

1Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen; 2Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, 

Haukeland universitetssjukehus, Bergen, 3Klinisk Institutt (K1), Universitetet i Bergen, Bergen; 4Ortopedisk avdeling, 

Akershus universitetssykehus, Lørenskog; 5Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo; 6Oslo Sports Trauma 

Research Center, Oslo; 7Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø; 8St Olavs Hospital og NTNU; 
9Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Oslo; 10Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen; 
11Nasjonalt korsbåndregister, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, Bergen 

BAKGRUNN: Til tross for mer enn 2000 vitenskapelige artikler om fokale bruskskader i kne, er 

kunnskapen om langtidsprognosen etter denne skaden mangelfull. Et av hovedområdene i 

Norwegian Cartilage Project (NCP) er å kartlegge langtidsprognosen etter fokal bruskskade i kneet 

ved hjelp av pasientrapportert utfallsmål (PROM). Vi ønsket i tillegg å kartlegge behov for kneprotese 

eller annen kirurgisk behandling i samme kne. 

MATERIALE OG METODER: Pasienter operert for fokal bruskskade i kne ved 6 norske sykehus i 

tidsrommet 1999-2012 har fått tilsendt spørreskjema. Inklusjonskriterier er at pasienten var over 18 

år og hadde gjennomført artroskopisk kartlegging av fokal bruskskade i kneet og at pasientens 

preoperative PROM var registrert. Eksklusjonskriterier er bruskskader som er vurdert som artrose 

eller «kissing lesion» ved operasjonstidspunktet. 

Pasientene har fått tilsendt samme PROM-skjema som ble registrert preoperativt i tillegg til KOOS. 

Spørreskjema kartlegger blant annet demografiske data, aktivitetsnivå og eventuelle senere 

operasjoner i samme kne. Vi har pr 31. august 2020 sendt ut skjema til 497 pasienter (506 knær). 

På sikt vil de inkluderte pasientene kobles opp mot Nasjonalt register for leddproteser for å validere 

andelen kneproteser. 

RESULTATER: 313(63%) av pasientene (316 knær) har samtykket til å delta i denne studien. Av disse 

er 57% menn. Tallene i parentes representerer dataene for hele materialet (497 pasienter). 

Gjennomsnittsalder ved operasjon var 36,1 år (35,3 år). Oppfølgingstiden fra operasjon er i 

gjennomsnitt 18 år og 8 måneder (18 år, 11 mndr). Det er 54,1% (54,4%) høyre-knær og i 

gjennomsnitt 195 mm2 (187mm2) stor fokal bruskskade. Dybden av bruskskadene fordeler seg 

mellom ICRS grad 1: 5% (5%), grad 2: 11% (14%), grad 3: 61% (60%) og grad 4: 21% (20%). 

Preoperativ PROM som var registrert var Lysholm:52% (50,8%), KOOS:9,2% (8,7%) og ICRS:39% 

(40,5%). Behandlingen av bruskskaden ved indeksoperasjonen var følgende: Ingen behandling: 31,4% 

(31,4%), debridement/shaving: 3,8% (4,8%), mikrofraktur: 37,0% (33,2%), ACI: 8,4% (7,7%), Trufit: 

3,6% (2,8%), Maioregen:0,3% (0,6%), refiksasjon av osteochondralt fragment: 0,6% (0,8%), 

Cartipatch: 0,3% (0,8%) og mosaikkplastikk 14,6% (15,4%). 

KONKLUSJON: De inkluderte pasientene synes å være representativt for pasienter med fokal 

bruskskade behandlet i perioden 1999-2012. Materialet vil bli presentert mer detaljert på høstmøtet. 

Interessekonflikter: Ingen 
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201  HAR PRIMÆR LUKSASJONSGRAD BETYDNING FOR BEHANDLING OG 
PROGNOSE VED SEN-DIAGNOSTISERT DDH? 
Terje Terjesen1, Joachim Horn1 

1Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo. 

BAKGRUNN: Det er en vanlig klinisk oppfatning ved sen-diagnostisert hofteluksasjon (DDH) at jo mer 

hoften er luksert, desto mindre er sjansen for et godt behandlingsresultat, men det finnes ingen 

studier som har undersøkt denne sammenhengen. Hensikten med denne studien var å undersøke om 

det var noen assosiasjon mellom luksasjonsgrad og følgende faktorer: alder ved diagnose, primær 

behandling og langtidsprognose. 

MATERIALE OG METODER: To grupper pasienter ble undersøkt. Gruppe 1 (57 pasienter, 69 hofter) 

ble behandlet med plasterstrekk og lukket reposisjon i perioden 1958 - 1962. Gjennomsnittsalder ved 

reposisjon var 20.3 måneder (4 - 65). Gruppe 2 (50 pasienter, 54 hofter), behandlet i perioden 1996 - 

2005, ble brukt til analyse av assosiasjonen mellom luksasjonsgrad og primær behandling (lukket 

eller åpen reposisjon). Røntgenbildene ved diagnose ble gradert i henhold til 3 ulike klassifikasjoner: 

Tönnis metode, klassifikasjonen til The International Hip Dysplasia Institute (IHDI), og en ny metode 

basert på posisjonen til det mest laterale punktet på proksimale femurmetafyse (Lateral Metafyse 

Høyde, LMH). Langtidsprognosen ved gjennomsnittlig pasientalder 51 år (55-60) ble gradert i 

henhold til forekomst av hofteleddsartrose og innsettelse av hofte totalprotese. 

RESULTATER: Det var godt innbyrdes samsvar mellom de 3 klassifikasjonene og høy grad av intra- og 

inter-observer enighet. Mer uttalt luksasjonsgrad var signifikant assosiert med pasientalder ≥ 18 

måneder og med åpen reposisjon. Etter cirka 50 års observasjonstid var det inntrådt artrose i 30 

hofter og innsatt totalprotese i 24 av de 69 hoftene i Gruppe 1. Ingen av klassifikasjonene var 

assosiert med forekomsten av hofteleddsartrose. LMH klassifikasjonen var signifikant assosiert med 

behovet for totalprotese, mens det var ingen signifikant sammenheng mellom totalprotese og de to 

andre klassifikasjonene. 

KONKLUSJON: Alle 3 klassifikasjoner var pålitelige til gradering av luksasjon ved DDH. LMH 

klassifikasjonen anbefales til bruk i klinisk praksis fordi de viktigste anatomiske landemerkene var 

lettere å bestemme ved denne metoden og fordi den hadde betydning for prognosen på lang sikt. 
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202 PROGNOSTISK VERDI AV STULBERG KLASSIFIKASJONEN FOR RADIOLOGISKE 
LANGTIDS RESULTATER - 21 ÅRS FOLLOW-UP AV 101 HOFTER I PERTHES 
LANDSUNDERSØKELSEN 
Stefan Huhnstock1, Terje Terjesen1, Johan Brevik2, Else Merckoll3, Ola Wiig1 

1Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi; 2Oslo 

Universitetssykehus, Avdeling for Fysioterapi; 3Oslo Universitetssykehus, Radiologisk avdeling 

BAKGRUNN: Calvé-Legg- Perthes sykdom (CLP) kan i sine aktive stadier føre til en deformitet i caput 

femoris. Hensikten med denne studien var å analysere om graden av deformitet påvirker hoftens 

langtids overlevelse og utvikling av sekundær coxartose. 

MATERIALE OG METODER: I perioden fra januar 1996 til desember 2000 ble 425 barn med ny-

diagnostisert CLP registret i regi av landsundersøkelsen. Røntgenbilder ved diagnose, 1 år og 5 års 

oppfølging ble inkludert. Ved 5-års oppfølging ble caput femoris form klassifisert med Stulbergs 3-

gruppe-klassifkasjon (1) (rundt, ovoid og flat). Landsundersøkelsen ble videreført i 2018 og alle 

deltagere fra HSØ (n= 208) ble invitert til oppfølging. Radiologisk ble pasientene utredet med Rtg 

bekken front og Lauenstein projeksjon. Radiologiske endepunkter av studien er totalprotese, 

Stulbergs 3 gruppe klassifikasjon1og forekomst av degenerative forandringer i hofteleddet (2) (< 2 

mm leddspalte i vektbærende andel= artrose). 

RESULTATER: Fra oktober 2018 til mars 2020 kunne 88 pasienter (72 menn, 16 kvinner) ble inkludert. 

Gjennomsnittlig follow-up var 21 år (18-26)). Det var 75 deltager med unilateral og 13 med bilateral 

CLP. Hver hofte ble analysert for seg og dermed ble 101 hofter inkludert i studien.  

Det var 13 hofter med totalprotese (12,9 %). Av de 88 native hofteledd var det 7 hofter (8%) med 

artrose. 54% av hoftene som ble klassifisert som flat ved 5 års kontroll endte opp med et dårlig 

radiologisk resultat (kombinasjon av totalprotese og hofter med artrose), mens andelen av dårlig 

resultater var 11,2% i ovoid gruppen og 2,7% i gruppen med runde hofter (p<0.001). 

Fra 5 år kontrollen fram til langtidsundersøkelsen forble 61 hofter (69 %) i samme Stulberg gruppen, 

mens 23 hofter(26 %) forverret seg og skiftet til en dårligere klassifikasjonsgruppe. 

KONKLUSJON: Et flat caput femoris ved 5 års kontroll disponerer for økt risiko for totalhofteprotese 

og utvikling av coxartrose i ung voksen alder. Fra slutten av de aktive sykdomsfaser fram til ung 

voksen alder blir en fjerdedel av hoftene mer deformert 

REFERANSER: 
1 Wiig O, Terjesen T, Svenningsen S. Inter-observer reliability of the Stulberg classification in the 

assessment of Perthes disease. Journal of children's orthopaedics. 2007;1(2):101-5 
2 Jacobsen S, Sonne-Holm S. Hip dysplasia: a significant risk factor for the development of hip 

osteoarthritis. A cross-sectional survey. Rheumatology (Oxford). 2005;44(2):211-8 
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203 SYMPTOMVARIGHET FØR DIAGNOSE VED CALVÈ-LEGG-PERTHES OG 
EPIFYSIOLYSE I HOFTEN – TALL FRA BARNEHOFTEREGISTERET 
Trude Gundersen1, Dag Rune Pedersen2, Ketil Holen2, Hanne Rasmussen3, Stefan Hunstock4, Ola Wiig4, Gard Kroken5 

1Haukeland Universitetssykehus; 2Stavanger Universitetssykehus; 2St.Olavs hospital; 3Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø; 4Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet; 5Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland Universitetssykehus 

BAKGRUNN: Hoftesmerter hos barn og unge er nokså vanlig. Calvè-Legg-Perthes og epifysiolyse i 

hoften rammer barn og ungdommer i aldersgruppen 3-9 år og 10-16 år. Det debuterer gjerne med 

intermitterende hoftesmerter, gjerne i forbindelse med aktivitet. Etter hvert blir smertene mer 

konstant. Vi vet fra mange studier at tid fra debut av symptomer til diagnose ofte er flere måneder, 

og at mange har fått diagnoser som voksesmerter og strekk, før det blir tatt et røntgen som gir 

diagnose. 

Symptomvarighet er valgt som en nasjonal kvalitetsindikator for å vurdere kvalitet av den 

helsetjenesten vi gir, og vi ønsket derfor å se hvor lenge norske barn går med symptomer før 

diagnosen ble stilt. 

MATERIALE OG METODER: Nasjonalt barnehofteregister er et nasjonalt kvalitetsregister med 

obligatorisk meldeplikt. Vi samler inn data for alle barn med hofteleddsdysplasi, CLP, og epifysiolyse i 

hoften. Det skal meldes ved diagnose og hver gang barnet opereres. Frem til 2018 ble data meldt på 

papir til registeret, etter 2018 meldes data elektronisk i MRS database. 

RESULTATER: Det er meldt 275 pasienter med epifysiolyse i hoften til registeret siden oppstart i 

2010. 75 er meldt med bilateral operasjon (27%). 142 jenter og 133 gutter. Gjennomsnitt 

symptomvarighet på 5,1 måned (0-70). 53% har mild grad av glidning, 20% har moderat og 27% har 

alvorlig glidning ved diagnose tidspunkt. Gruppen med lett glidning hadde symptomvarighet 2,7 mnd, 

gruppen med moderat 7,1 mnd og gruppen med alvorlig glidning 8,2 mnd. 

Det er meldt 353 Perthes pasienter. 40 med bilateral affeksjon. 276 gutter og 77 jenter. 

Gjennomsnittsalder ved diagnose er 6 år. Gjennomsnitts symptomvarighet var 2 måneder til 

diagnose. 34% Caterall 1 og 2 og 66% med Caterall 3 eller 4. De med Caterall 1 og 2 hadde 

symptomvarighet kortere enn de med Caterall 3 og 4. 

KONKLUSJON: Vi ser at pasientgruppen med epifysiolyse har hele 5 måneders varighet av 

symptomer før diagnose stilles, og at grad av alvorlig glidning henger sammen med lengre 

symptomvarighet.  

For CLP går det kortere tid før diagnosen stilles, med gjennomsnitt symptomvarighet på 2 måneder. 

Dette kan nok skyldes at man i mindre grad forventer at yngre barn skal ha vondt i hofter og halte og 

det raskere rekvireres røntgen av mindre barn. Vi ser allikevel samme tendens som for epifysiolyse, 

at de med lengst symptomvarighet har større affeksjon av leddhodet enn de med som oppdages 

tidligere. 

Vi må jobbe godt for å øke bevisstheten i primærhelsetjenesten på nytte av tidlig røntgendiagnostikk 

ved hofte plager og halting hos barn og ungdom. 
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204 RESULTAT ETTER SUBTALAR EKSTRA-ARTIKULÆR ARTRODESE 
Christian Sætersdal1, Jonas M Fevang1 

1Haukeland Universitetssjukehus 

BAKGRUNN: Muskulær ubalanse i underekstremitet kan forårsake valgusdeformitet i ankel/fot. 

Dette gjelder både ved spastiske tilstander (f. eks. Cerebral Parese) og ved hypotone tilstander (f. 

eks. Myelomeningocele). Uttalte valgusdeformiteter kan gi smerter, trykksår og redusert stå og 

gåfunksjon. Subtalar ekstra-artikulær artrodese er en operasjon som kan korrigere og stabilisere 

valgus-feilstilling. Metoden er beskrevet både uten skruefiksajon (Grice), og med skruefiksasjon 

(Dennyson-Fulford). 

MATERIAL OG METODER: Mellom november-2016 og mars-2019 opererte vi 7 pasienter/12 føtter 

med subtalar ekstra-artikulær artrodese. Alder ved operasjon var 14 år (10,5-19,5). Tre pasienter har 

spastisk Cerebral Parese, resten har ulike hypotone lidelser. Det ble brukt trikortikalt graft fra crista 

og samtidig skruefiksering. Alle ble gipsbehandlet i 8 uker (en pasient i 6 uker) og alle avlastet i 4 uker 

(en pasient i 3 uker). Halvparten av operasjonene ble supplert med akillesseneforlengelse. 

RESULTATER: 2 av 12 artrodeser tilhelet ikke og ble reoperert med total subtalar artrodese. Av de 

øvrige 10 føtter ble 8 smertefrie mellom avgipsing og 10 måneders kontroll, mens en pasient (2 

føtter) har fremdeles usikkert resultat (planlagt kontroll september-20). 

KONKLUSJON: Subtalar ekstraartikulær artrodese er et mindre omfattende inngrep enn komplett 

artrodese med fjerning av brusk. Tilhelingsrate varierer i tidligere studier. To av våre artrodeser 

tilhelet ikke og har påført pasientene reoperasjon og langvarige plager. 

REFERANSER: 
1 J Bone Joint Surg Am 1952 Oct;34 A(4):927-40; passim. 
2 An extra-articular arthrodesis of the subastragalar joint for correction of paralytic flat feet in 

children D S GRICE 
3 J Bone Joint Surg Br 1976 Nov;58-B(4):507-10.  
4 Subtalar arthrodesis by cancellous grafts and metallic internal fixation  W G Dennyson, G E 

Fulford 
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301 OPPFØLGINGSSTUDE AV PASIENTER OPERERT MED WIDE AWAKE LOCAL 
ANAESTHESIA NO TOURNIQUET (WALANT). 
Preben Olsson Dovland1, Asgeir Amundsen1, Simon Balasz1, Shifteh Omrani1, Jens Holthusen1, Istvan Rigo1, Jan Ragnar 

Haugstvedt1. 

1Håndkirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold. 

BAKGRUNN: Lokalbedøvelse uten tourniquet (Wide Awake Local Anaesthesia No Tourniquet) har fått 

økende popularitet internasjonalt. Fordelene er at det er enkelt, pasienten slipper narkose/pleksus, 

man trenger mindre overvåkning og kirurgen kan gjøre dynamiske undersøkelser under operasjonen. 

Vi har tatt i bruk denne bedøvelsesmetoden og ønsket å kartlegge smerte ved selve injeksjonen, med 

og uten bikarbonat, smerter peroperativt, samt blødning under operasjonen. 

MATERIALE OG METODER: 102 pasienter ble operert i WALANT fra august 2019 til mars 2020. 59 

kvinner og 43 menn. Alder 55,2 år (18-87). 57 CTS, 20 triggerfinger, 9 ganglion, 4 Dupuytren, 2 CTS + 

triggerfinger og 2 CTS + Guyons kanal, 2 platefjerninger, 1 sene- og nerveskade, 1 De Quervain og 4 

mindre operasjoner. Undersøkelsen var blindet. Pasientene ble randomisert til lokalbedøvelse 

(Xylocain m/adrenalin) med eller uten bikarbonat, og bedt om å oppgi VAS (Visual Analog score) for 

smerte ved innsetting og under operasjonen. Vi brukte en standarisert injeksjonsmetode med 

romtemperert bedøvelse, 23 G injeksjonskanyle og «hole in one» injeksjonsteknikk (Lalonde). 

Operasjonssykepleiere estimerer blødning under operasjonen utifra blødning i feltet (svært lite-lite-

middels-mye-svært mye). Behov for bruk av tourniquet peroperativt, ble registrert. I tillegg 

undersøkte vi en gruppe (n=29) pasienter operert med samme metode, men med tourniquet, for å 

sammenlikne smerte peroperativt, med WALANT-gruppen. 

RESULTATER: Tid fra bedøvelsen ble satt til operasjon 55 min (16-131) og operasjonstid 18 min (4-

80). Smerte (VAS) uten bikarbonat 3.3 og med bikarbonat 2,9 (p=0,35). Smerte (VAS) under 

operasjonen 0.43 (0-4). På tre pasienter måtte man sette ekstra lokalbedøvelse under inngrepet. 

Blødning svært lite. Det ble ikke brukt tourniquet peroperativt i noen av operasjonene. Vi undersøkte 

subgruppen med CTS-operasjoner. Operasjonstid 13 min (7-45). Smerte (VAS) uten bikarbonat 2,7 og 

med bikarbonat 3,3 (p=0,27). Smerte (VAS) under operasjonen 0,23 (0-4). Blødning svært lite. 

Sammenlikner man smerter (VAS) peroperativt i WALANT-gruppen med tourniquet-gruppen, 0,43 vs 

1,1, er dette statistisk signifikant (p=0,006). 

KONKLUSJON: Vårt studie viser en tendens til at lokalbedøvelse (Xylocain m/adrenalin) med 

bikarbonat gir mindre smerte ved injeksjon enn uten, men det er ikke en signifikant forskjell. Dette 

bekrefter det andre parallellstudier har vist (1). Pasientene har imidlertid lite smerter under 

operasjonen, mindre enn med tourniquet, og blødning er ikke et uttalt problem. 

REFERANSER: 
1 Dylan D Cooper, Rawle A Seupaul. Does buffered lidocaine decrease the pain of local infiltration? 

Ann Emerg Med. 2012 Apr;59(4):281-2. 
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302 XIAPEX MOT NÅLEFASCIOTOMI FOR DUPUYTRENS KONTRAKTUR. HELT 
FORELØPIGE FEMÅRSRESULTATER. 
Hallgeir Bratberg1, Carina Paulsen Rosales1, Magne Røkkum1, John H. Williksen1 

1Oslo Universitetssykehus 

BAKGRUNN: Duputrens kontraktur har tradisjonelt vært behandla med åpen begrensa fasciektomi. 

De siste ti år har enklere behandlingsmetoder som injeksjon med collagenase clostridium 

histolyticum (Xiapex) og percutan nålefasciotomi (PNF) fått økende popularitet. Vi presenterer her 

helt foreløpige femårsresultater fra de første 27 pasientene i vår pågående studie. Disse ble også 

presentert under høstmøtet i 2015, 2016 og 2018. 

Siden studien ble påbegynt er Xiapex trukket fra markedet og den behandlinga tilbys for tida ikke i 

Europa. 

MATERIALE OG METODER: Prospektiv randomisert sammenlikning av Xiapex og nålefasciotomi for 

Dupuytrens kontraktur. Inklusjon: Minimum 30⁰ total kontraktur. Max tre fingre. Ikke tomler. Ingen 

begrensning av PIP-kontraktur. Oppfølging 5 år. Inkludert 50 pasienter. Foreløpig femårsresultater 

for 27 pasienter, 14 pasienter (19 fingre) randomisert til Xiapex, 13 pasienter (17 fingre) til 

nålefasciotomi 

RESULTATER: Etter 5 år er 8 av 14 pasienter behandla med Xiapex reoperert, mens 2 av 13 pasienter 

behandla med nålefasciotomi er reopert. 3 pasienter i nålefasciotomigruppa er ikke møtt av annen 

årsak. Av de gjenværende er gjennomsnittlig restkontraktur 18° i begge grupper. 4 av 7 fingre i 

Xiapexgruppa og 5 av 11 fingre i nålefasciotomigruppa har restkontraktur under 5°. 

KONKLUSJON: Behandlingseffekten av begge typer behandling er akseptabel. Det påvises ingen 

sikker forskjell i behandlingseffekt mellom de to behandlingsmetodene, men det bemerkes at 

betydelig flere i Xiapexgruppa er reoperert. 
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303 KASUISTIKK: TRIGGERHÅNDLEDD 
Andreas Døble1, Anne Linn Johannessen Moen1 

1Sørlandet sykehus Kristiansand 

BAKGRUNN: Triggerfinger er en av de vanligste håndkirurgiske problemstillingene man ser på 

ortopedisk poliklinikk. Vi vil i denne kasuistikken presentere en pasient som opplevde trigging ved 

bevegelse av 4. og 5. finger, men hvor triggingen forekom i håndleddsnivå. 

MATERIALE OG METODER: En 29 år gammel somatisk frisk dame ble henvist til ortopedisk poliklinikk 

med bevegelsesrelaterte smerter i 4. og 5. finger. Hun fortalte at smertene oppstod spontant uten 

noen sikker overbelastning eller traume. Ved forsøk på fleksjon av 4. og 5. finger opplevde hun 

motstand mot fleksjon som var smertefullt, før hun følte et ‘knepp’ i nivå med håndroten. Hun hadde 

normalt bevegelsesutslag. Smertene var så store at de hemmet henne betydelig i hverdagen. Ved 

klinisk undersøkelse demonstrerte hun en slags trigging ved fleksjon av 4. og 5. finger og det var 

samtidig et palpabelt knepp over håndroten. Hun var palpasjonsøm langs 4. og 5. stråle fra basis av 

metacarpene til DIP-leddsnivå. Hun ble utredet videre med MR som viste tenosynovitt i 4. og 5. 

stråle. Det ble forsøkt UL-veiledet kortinsoninjeksjon i seneskjeden i regi av revmatolog uten effekt. 

Pasienten ble deretter operert med spalting av karpalligamentet. Dekompresjonen medførte 

umiddelbar bedring av bevegelse. Peroperativt så man kraftig fortykket seneskjede som ved kronisk 

tenosynovitt. Ved full fleksjon så man en større tumor tilheftet den ene fleksorsenen bevege seg inn i 

karpaltunnelen. Tumoren ble fjernet og ved vevsundersøkelse så man forandringer som ved kronisk 

tenosynovitt. Ved kontroll en måned etter operasjonen kan pasienten nå flektere alle fingre uten 

motstand og smerter og er således godt fornøyd. 

RESULTATER: Det er flere case-reports i litteraturen som beskriver tilsvarende fenomen og det er i 

hovedsak begrepet trigger wrist som brukes om tilstanden (1). Begrepet triggerhåndledd er et noe 

upresist begrep da det er fingrene og ikke håndleddet som opplever triggerfenomen ved bevegelse, 

men motstanden mot fingerbevegelsen skjer altså i håndrotsnivå og ikke over A1 pulley som ved 

vanlig triggerfinger. Vanligste årsaker er kronisk tenosynovitt og anomal muskelvekst langs 

fleksorsene (2). Spalting av karpalligamentet og fjerning av ekspansivt vev er i de aller fleste tilfeller 

kurativt. 

KONKLUSJON: Triggerhåndledd er sjeldent forekommende. Årsaker er som regel ekspansive 

prosesser i fleksorapparatet av ulik årsak som møter motstand idet de forsøker å entre 

karpaltunellen. Spalting av karpalligamentet er i de fleste tilfeller kurativt. 

Ved presentasjon vil det bli vist pre-, per- og postoperativ video av fingerbevegelsene. Pasienten har 

samtykket til at sykehistorien og video deles. 

REFERANSER: 
1 Giannikas, D., et al. (2007). "Trigger Wrist." Journal of Hand Surgery (European Volume) 32(2): 

214-216. 
2 Park, I. J., et al. (2016). "Multiple etiologies of trigger wrist." J Plast Reconstr Aesthet Surg 69(3): 

335-340. 
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304 ISOLERT SKAFOID DISLOKASJON: EN KASUSRAPPORT OG 
LITTERATURGJENNOMGANG 
Asgeir Amundsen1, 2, Sarah N. Bishop 3, Steven L. Moran1 

1Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Mayo Clinic, Rochester, MN.;2Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold, 

Kalnes/Moss, Norge.;3MD Anderson Cancer Center, Department of Plastic Surgery, Houston, Texas. 

BAKGRUNN: Isolert skafoid dislokasjon er en svært sjelden hendelse med bare 55 tilfeller beskrevet. 

Lukket reposisjon etterfulgt av operativ behandling med K-wire fiksering og ligamentær 

rekonstruksjon er bærebjelkene i behandlingen. 

MATERIALE OG METODER: Vi beskriver en pasient med en isolert skafoid dislokasjon behandlet med 

initial lukket reposisjon og deretter åpen reposisjon med K-wire stabilisering og ligamenær sutur. 

Pasienten ble immobilisert i 6 uker og etter 24 måneders oppfølging greide han seg bra uten 

begrensninger i sitt daglige liv, ingen smerte og med akseptabelt bevegelsesområde. En 

litteraturgjennomgang ble utført på de 55 kasusene som er beskrevet på engelsk. De fleste 

pasientene var menn, mellom 18 og 79 år, og med bilulykker som den vanligste mekanismen. 

RESULTATER: Historisk sett ble isolerte skafoid dislokasjoner behandlet med lukket reposisjon. K-

wire fiksering og/eller K-wire fiksering kombinert med ligamentsutur er dagens behandling. 

Etterfølgende avascular nekrose av skafoid er en sjelden hendelse med bare ett dokumentert tilfelle. 

Samlet sett gjør pasientene det bra med lite smerte og noe nedsatt håndleddsbevegelse. Bare åtte av 

de 55 tilfellene var forbundet med type II lunatum. Type II lunatum ser ut til å være beskyttende for 

karpalskade. 

KONKLUSJON: Selv om isolerte skafoid dislokasjoner forblir en sjelden hendelse er kunnskapen om 

anatomien og evnen til å gjenopprette karpal anatomi viktig for utfallet. Type II lunatum ser ut til å gi 

beskyttelse mot karpale skader. 

REFERANSER: 
1 Ely LW. VI. Dislocation of the carpal scaphoid. Ann Surg 1903;38 (01):97–98.1 
2 Leung YF, Wai YL, Kam WL, Ip PS. Solitary dislocation of the scaphoid. From case report to 

literature review. J Hand Surg [Br] 1998;23(01):88–92 
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305 REVISJON AV SMERTEFULL ULNARHODEPROTESE TIL SEMI-CONSTRAINED 
DRUJ ARTROPLASTIKK. 
Asgeir Amundsen1, 3; Marco Rizzo2; Richard Berger2; Steven L. Moran1 

1Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Mayo Clinic, Rochester, MN.;2Division of Orthopedic Surgery, Mayo Clinic, 

Rochester, MN; 3Department of Orthopedic Surgery, Østfold Hospital Trust, Kalnes, Norway. 

 

BAKGRUNN: Ulnarhodeprotese eller «hemiprotese» i DRUJ leddet er blitt en vanligere 

behandlingsmetode når DRUJ leddet er ødelagt og smertefullt de siste 20 årene. Disse implantatene 

brukes ofte i steden for reseksjon av leddet/Darrach operasjon og kan også brukes etter en slik distal 

ulnareseksjon for å «gjenskape» DRUJ leddet. Implantatoverlevelsen er generelt høy, smertenivået 

synker og pasientene gir uttrykk for høy tilfredshet med operasjonen (1). Ulnarhodeprotese gir 

imidlertid ikke samme stabilitet som en semi-constrained protese/ «totalprotese». Noen få pasienter 

med ulnarhodeprotese opplever fortsatt smerter med eller uten postoperativ instabilitet i DRUJ 

leddet. 

MATERIALE OG METODER: Vi gjennomførte en retrospektiv gjennomgang av 11 ulnarhodeproteser 

hos 10 pasienter som ble revidert til en semi-constrained Aptis protese. Gjennomsnittsalderen for 

pasientene var 47 år. Gjennomsnittlig antall tidligere operasjoner i håndleddet / DRUJ / distal ulna 

var 4,6 (Range 1-9). Gjennomsnittstiden fra ulnarhodeimplantatet til Aptis revisjonen var 53 

måneder. Pre og postoperative smertenivåer ble registrert. Mayo Wrist Score ble beregnet. 

Grepstyrke, håndleddsbevelighet og komplikasjoner og reoperasjoner ble registrert. 

RESULTATER: Alle pasientene rapporterte alvorlig eller moderat smerte før operasjon, mens bare tre 

pasienter rapporterte moderat smerte postoperativt, resten rapporterte mild eller ingen smerte. 

Mayo Wrist Score forbedret seg signifikant fra en median på 50 preoperativt til 65 postoperativt. 

Grepsstyrken og pro-supinasjonen viste ingen endring etter operasjonen. Fleksjon-ekstensjonen 

forbedret seg signifikant, til tross for at tre av pasientene hadde håndleddsavstivninger. 

Oppfølgingen var i gjennomsnitt 67 måneder etter revisjonskirurgi. Fjerning av ulnarhodeimplantatet 

ble beskrevet som krevende av kirurgene unntatt i ett tilfelle hvor implantatet var løst. Reseksjon av 

bein på distale ulna var ofte nødvendig. En pasient trengte en reoperasjon for aseptisk løsning av 

Aptis-stammen etter fem år og implantatet ble fjernet. Ytterligere fire mindre komplikasjoner ble 

registrert. 

KONKLUSJON: Konvertering fra et ulnarhodeimplantat til en Aptis-protese ga redusert smertescore 

og forbedring i funksjon med lav reoperasjonsfrekvens i denne pasientserien. Fjerning av 

ulnarhodeprotese kan være teknisk krevende, men nok bein kan bevares på resterende ulnastump til 

umiddelbar implantasjon av et semi-constrained implantat. 

REFERANSER: 
1 Moulton, L. S., & Giddins, G. E. B. (2017). Distal radio-ulnar implant arthroplasty: A systematic 

review. Journal of Hand Surgery: European Volume, 42(8), 827–838. 
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401 AMPUTASJONER I UNDEREKSTREMITETENE HOS PERSONER BOSATT I 
TRONDHEIM, MED OG UTEN DIABETES - EN OPPFØLGINGSSTUDIE 
Grethe Borchgrevink1, Martin Altreuther2, Stian Lydersen3, Eivind Witsø1 

1 Ortopedisk avdeling, St. Olavs Universitets sykehus, Trondheim; 2 Kirurgisk avdeling og NORKAR, St. Olavs Universitets 

sykehus, Trondheim; 3 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), 

Institutt for psykisk helse, Fakultetet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). 

BAKGRUNN: En tidligere studie fra Trondheim (2010) viste reduksjon i antallet amputasjoner på 

underekstremiteten over en tiårsperiode (1). Hensikten med vår studie er å undersøke om denne 

positive trenden fortsetter. 

MATERIALE OG METODER: Ved bruk av et etablert amputasjonsregister og operasjonsprotokoller 

registrerte vi alle primære underekstremitets-amputasjoner utført ved St. Olavs Hospital i treårs 

perioden 2016-2018. Bare innbyggere bosatt i Trondheim ble inkludert. Insidens av amputasjoner fra 

perioden 2016-2018, ble sammenliknet med periodene 2004-2006 og 1994-19961. Som ved en 

tidligere studie1 estimerte vi forekomst av diabetes mellitus (DM) i Trondheim ved bruk av data fra 

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT 4) og data med hensyn til revaskulering (antall invasive- og 

ikke-invasive-intervensjoner) ble hentet fra Norsk karkirurgisk register, NORKAR. Større 

amputasjoner er definert som amputasjoner i, eller over, ankelnivå. Primære amputasjoner er 

definert som førstegangsamputasjoner og amputasjon etter tidligere amputasjoner hvor 

operasjonssåret primært hadde grodd. 

RESULTATER: Alle tall presenteres suksessivt for de tre treårs-periodene 1994-1996, 2004-2006 og 

2016-2018. Gjennomsnittlig innbyggertall i Trondheim økte fra 143 000 til 159 000 til 190 000. 

Forekomst av DM steg fra 2,00% til 2,27%, til 4,19%. Totalantallet primære underekstremitets-

amputasjoner sank fra 143 til 113 til 85. Antallet amputasjoner hos pasienter med diabetes sank fra 

47 til 38 til 31, antallet amputasjoner hos pasienter med perifer ischemi sank fra 76 til 55 til 29, mens 

antallet amputasjoner forårsaket av andre årsaker steg fra 20 til 20 til 25. Totalantallet større 

amputasjoner sank fra 118 til 92 til 55. Antallet større amputasjoner hos pasienter med diabetes sank 

fra 34 til 26 til 22. Antallet invasive- og ikke-invasive kar-intervensjoner økte fra 113 til 173 til 258. 

Det var reduksjon i totalantallet primære amputasjoner/105 innbyggere i Trondheim/år, (p<0,001), 

antallet primære amputasjoner hos personer med DM/105 innbygger i Trondheim/år (p<0,001) og 

antallet primære amputasjoner hos personer med perifer vaskulær ischemi/105 innbyggere i 

Trondheim/år (p<0,001). Det var også reduksjon i større amputasjoner hos pasienter med DM/103  

innbyggere med DM i Trondheim/år (p=0,049). 

KONKLUSJON: Vi fant at antallet amputasjoner hos personer bosatt i Trondheim sank i løpet av de 

tre treårs-periodene. Dette gjaldt innbyggere både med og uten DM. Denne nedgangen kan forklares 

med at antallet røykere i Norge sank, at behandling for hypertensjon økte, og ved at det ble etablert 

et diabetisk fotteam ved ortopedisk avdeling, St.Olav. 

REFERANSER: 
1 E. Witsø, A. Lium, S. Lydersen: Lower limb amputations in Trondheim, Norway. Acta 

Orthopaedica 2010; 81 (5): 737-744 
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402 BRUDD I PROKSIMALE DEL AV 5.METATARS – EN RETROSPEKTIV STUDIE 
Petter Morten Pettersen1, Nikola Radojicic1, Marius Molund1 
1 Sykehuset Østfold 

INNLEDNING Frakturer i proksimale del i 5.metatars er en heterogen gruppe hvor prognose for 

tilheling varierer, blant annet avhengig av bruddenes morfologi og anatomiske lokalisasjon. 

Litteraturen viser at brudd i den mest proksimale knokkeldelen (Lawrence & Botte sone 1) som 

hovedregel gror uten kirurgi, og at det kan være grunn til å behandle øvrige proksimale frakturer 

(sone 2 og 3) kirurgisk – spesielt hos idrettsutøvere og andre fysisk aktive personer. 

MATERIALE OG METODER: Retrospektiv gjennomgang av eget pasientmateriale basert på journal og 

radiologi fra 2009 til 2014 med minst fem års oppfølging. 

RESULTATER: Vi identifiserte 460 tilfeller av brudd i 5.metatars. Fordelingen mellom sone 1, 2 og 3 

var hhv. 250 (54,3%), 127 (27,6%) og 83 (18,0%). Flertallet av bruddene i sone 1 og 2 hadde ingen 

tegn til sklerose (Torg 1) primært, hhv. 98,4% og 96,1%. I sone 3 var det sklerose (Torg 2 eller 3) i 26 

(31,3%) av tilfellene. Flertallet ble primært behandlet konservativt (96,3%), fordelingen mellom sone 

1, 2 og 3 var hhv. 94,8%, 99,2% og 96,4%. I alt ble 32 pasienter operert. 7 av 250 sone 1-brudd (2,8%) 

ble konvertert til kirurgi pga manglende tilheling, mens det for sone 2 og 3 var hhv. 6 (4,7%) og 3 

(3,6%). Variasjonen i bruddiastase hos de som måtte konverteres til kirurgi pga manglende 

bruddtilheling, var stor (range 0-4 mm), størst diastase var de i de aktuelle sone 1-frakturene (gj.snitt 

2 mm, SD 1,4). Gjennomsnittlig tilhelingstid for sone 2 og sone 3-frakturer var hhv. 8,4 uker (SD 7,2) 

og 9,4 uker (SD 7,6). I oppfølgingstiden ble det sett 7 refrakturer i sone 3 (8,4%), 1 i sone 1 (0,4%) og 

ingen i sone 2. 

KONKLUSJON: Det store flertallet av brudd i proksimale del av 5.metatars gror innen rimelig tid med 

konservativ behandling. I sone 1 kan stor frakturdiastase være en indikasjon for kirurgisk behandling. 

Sone 2-bruddene har liten dislokasjon, og gror i de fleste tilfeller uten komplikasjoner. Refrakturer er 

sjelden, og oppstår i så fall i sone 3. 

Referanser: 
1 Lawrence SJ, Botte MJ. Jones' fractures and related fractures of the proximal fifth metatarsal. 

Foot Ankle. 1993 Jul-Aug; 14(6):358-65. 
2 Bowes J, Buckley R. Fifth metatarsal fractures and current treatment. World Journal of 

Orthopedics. 2016 Dec 18; 7(12): 793–800. doi: 10.5312/wjo.v7.i12.793 
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403 CRUSAMPUTASJONER VED SØRLANDET SYKEHUS, KRISTIANSAND. 
Rikard Ohlsson1, Reinhild Lange2 

1 Sørlandet sykehus, Kristiansand, ortopedisk avdeling; 2 Sørlandets sykehus, avdeling for fysikalsk medisin og 

rehabilitering. 

BAKGRUNN: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) ved Sørlandet sykehus har helt 

siden 1960 drevet med rehabilitering av benamputerte pasienter fra sykehusene i Agder. 

Behandlingen av benamputerte pasienter er ressurskrevende, men pasienten oppnår ofte et godt 

funksjonsnivå. Behandlingsresultater av benamputasjoner i Agder har tidligere blitt undersøkt i 1989, 

2009 og 2015 (1, 2, 3). Målet med aktuelt prosjekt var å vurdere kvaliteten av pasientforløpet for 

crusamputerte pasienter gjennom de siste årene. I tillegg ønsket vi å vedlikeholde tverrfaglig 

samarbeid mellom avdelingene. 

MATERIALE OG METODER: Alle crusamputerte pasienter fra Sørlandet sykehus, Kristiansand i 

perioden desember 2018 til april 2020 ble inkludert. Kohorten ble demografisk evaluert og fulgt 

prospektivt med analysering av utvalgte parametre. 

RESULTATER: Totalt 16 crusamputasjoner ble utført i perioden. En pasient ble bilateralt amputert. 

Samtlige pasienter ble henvist til AFR for protesevurdering. Gjennomsnittsalder var 71 år (spredning 

55-88). Ti var menn. Det var høy forekomst av multimorbiditet, Charlson Comorbidity Index (CCI) var i 

median 5 (spredning 3-10). Syv hadde røykeanamnese og tolv diabetes. Samtlige amputasjoner var 

på bakgrunn av karsykdom med eller uten diabetes. Operasjonsteknisk var sagitale lapper hyppigst 

brukt (13/16). Myodese (12), skråkutt av tibia (12), dren (12), VAC (Pico) (2), gips (15). 13 av 16 

ganger ble lukking av hud utført med sutur, øvrige med agraffer. Forekomsten av 

sårtilhelingsproblemer var 29%. Ti lærte seg å gå med tilpasset protese. I gruppen som fikk tilpasset 

protese var Locomotor Capabilities Index (LCI-5) ved utreise fra AFR median 38 (spredning 8-52) og 

Timed Up and Go test (TUG) var median 25 sekunder (spredning 6-60). 

KONKLUSJON: Nasjonale operasjonstekniske anbefalinger (4) ble i stor grad fulgt. Forekomst av 

sårproblematikk er i nivå med internasjonale resultater (5), og var lavere enn ved siste lokale 

undersøkelse (2). Til tross for betydelig komorbiditet oppnådde to tredjedeler gangfunksjon med 

protese, og en høy grad av selvhjulpenhet etter rehabilitering. 

REFERANSER: 
1 Vestøl Ø, Andersen T. En undersøkelse av protesbruken blant benamputerte i Vest-Agder. 

Kristiansand: Sørlandet sykehus, 1989. 
2 Martinsen TM, Lange R. Registrering av benamputasjoner (M-LLA) utført ved ortoped. avd. SSK 

som ble overflyttet til rehabilitering i perioden 2008-2009. 
3 Lange R, Ljøstad U. Benamputasjon og rehabilitering. Tidsskr Norsk Legeforening 2017; 137: 624-

8. 
4 Aas LK. Kompendium Fot- og Ankelkirurgi, amputasjoner i underekstremitetene. Tønsberg 2018. 
5 Coulston JE et al. Surgical factors in the prevention of infection following major lower limb 

amputation. Eur J Vasc Endovascular Surg. 2012 May; 43(5):556-60. 
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404 KOMPLIKASJONER ETTER POSTEROLATERAL TILGANG VED 
ANKELFRAKTURER – EN RETROSPEKTIV STUDIE. 
Christian Aanerud1, Jan Erik Madsen1. 

1Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Ortopedisk klinikk 

BAKGRUNN: Posterolateral tilgang ved brudd som involverer bakre malleol er i tatt i bruk i økende 

grad de senere årene. Det er få rapporter i litteraturen om komplikasjoner ved tilgangen. Målet med 

denne studien var å gjennomgå data fra egne pasienter, for å undersøke reoperasjonsrate og andre 

komplikasjoner relatert til den posterolaterale tilgangen. 

MATERIALER OG METODER: Det pasientadministrative systemet ble brukt til å identifisere alle 

operasjoner med plateosteosyntese for ankelfraktur (NHJ60-61-62-63) de siste 4 år. Operasjoner 

utført med posterolateral tilgang i mageleie, med minimum 6 måneder siden operasjonen ble 

inkludert. Pasientjournalen ble gjennomgått og eventuelle komplikasjoner registrert. Vi registrerte 

også bruddtype i henhold til AO/OTA-klassifikasjonen. Avsvelling i gips eller ekstern fiksasjon 

preoperativt ble også registrert. 

RESULTATER: Søket resulterte i 586 opererte ankelfrakturpasienter i perioden 15.08.16-31.12.20. Av 

disse var 102 operert i en posterolateral tilgang og ble inkludert. 3 pasienter ble operert akutt med 

ORIF, 64 avsvellet med gips, og 35 hadde midlertidig ekstern fiksasjon. Etter AO/OTA-klassifisering 

fant vi 1 A-fraktur, 69 B-frakturer og 32 C-frakturer. Totalt 7 pasienter ble reoperert; 4 pasienter fikk 

dyp infeksjon, 2 ble pga ikke-reponert syndesmose og 1 pga feilplassert osteosyntesemateriell. Ingen 

ble reoperert for osteosyntesesvikt. Andre komplikasjoner som ikke krevde reoperasjon var: 19 

pasienter ble fulgt opp for sårruptur eller forlenget sårsekresjon. 6 ble behandlet med peroral 

antibiotika for overfladisk infeksjon med kjent mikrobe. 1 pasient fikk verifisert DVT i forløpet. 3 

pasienter fikk vedvarende plager fra n. suralis. 2 pasienter har fått fjernet metall elektivt etter 

tilheling. 67 pasienter er registrert helt uten komplikasjoner. 

KONKLUSJON: Etter posterolateral tilgang til bakre malleolfrakturer ble 7% av pasientene reoperert 

for en komplikasjon. Mange pasienter (19%) hadde overfladiske sårkomplikasjoner. Våre 

komplikasjonsrater er sammenlignbare med tidligere publiserte materialer, men færre (2%) har fått 

fjernet osteosyntesemateriell. 

REFERANSER: 
1 Forberger et al, Foot and ankle international, 2009 
2 Little et al, Foot and ankle international, 2013 
3 Verhage et al, Bone and Joint Journal, 2016 
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405 LATERAL SØYLEFORLENGELSE VED LEDDEVARENDE PLATTFOTKIRURGI 
Martin Økelsrud Riiser1, Elisabeth Ellingsen Husebye1, Are Stødle1, Kjetil Hvaal1. 

1Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 

BAKGRUNN: Plattfotkirurgi er sammensatt og krevende (1, 2). Ulike prosedyrer kombineres for å 

oppnå en plantigrad og funksjonell fot. De siste fem år har lateral søyleforlengelse vært del av 

standardprosedyrene ved leddbevarende korreksjon av fleksibel plattfot ved OUS. Inngrepet er 

potent for å bringe foten bort fra abduksjon og eversjon, samtidig som leddene bevares (3). Vi ønsket 

å kartlegge funksjon, smerte og røntgenologiske resultater hos pasienter operert med denne 

prosedyren ved OUS. 

MATERIALE OG METODER: Pasientidentifikasjon via prosedyresøk NHK65 og gjennomgang 

operasjonslister i perioden 2015-2020. I tillegg til pasient-demografiske data ble tilleggsprosedyrer, 

infeksjon, nerveskade, metallfjerning og reoperasjon kartlagt. Primært endepunkt var MOFAQ og 

sekundære endepunkt VAS smerte, AOFAS hindfoot score, SF-36, SEFAS, samt røntgenanalyser. 

RESULTATER: Totalt 21 pasienter med 22 opererte føtter ble identifisert, 17 var tilgjengelige for 

oppfølgning. Gjennomsnittsalder: 46,7 (14-71) år. Gjennomsnittlig oppfølgingstid 29 mnd (range 8-

50). Følgende tilleggsprosedyrer ble registrert: medialiserende calcaneusosteotomi 22/22, 

gastrocnemiustenotomi 16/22, transposisjon av FDL til naviculare 13/22, Springligamentplastikk 

14/22 og TMT-1 artrodese 9/22. Mean MOXFQ bedret seg fra 58 (SD 29) til 37 (SD 26). Mean SEFAS 

bedret seg fra 21 (SD 11) til 30 (SD 11). Mean AOFAS hindfoot score postoperativt var 78 (SD 16), 

mens mean postoperative VAS smerte score var 4,2 (SD 2,7). Av komplikasjoner ble det registrert 

1/22 metallfjerning, 2/22 overfladiske Infeksjoner, 5/22 nerveaffeksjoner (nummenhet), 1/22 

pseudartrose, 1/22 feilplassert anker og 1/22 artrose. De tre sistnevnte førte til reoperasjon. Alle 

radiologiske parametre som ble målt (Meary vinkel, calcaneal pitch, Talus-M2 vinkel og C1M5 

avstand) viste statistisk signifikant bedring. 13 av 16 spurte pasienter vill gjennomført operasjonen 

igjen. 

KONKLUSJON: Pasientene viste en signifikant bedring i MOXFQ score og SEFAS score etter 

leddbevarende korreksjon av fleksibel plattfot der lateral søyleforlengelse ble kombinert med andre 

prosedyrer. Røntgenundersøkelsene viste bedring av feilstilling postoperativt. Mange pasienter har 

dog fortsatt smerter som gjenspeiles i en postoperative VAS smerte på 4,2 og AOFAS hindfoot score 

på 78. Kirurgien er omfattende, der mange prosedyrer ofte kombineres. Dette gjenspeiles i 

komplikasjonsraten. 

REFERANSER: 
1 Leddbevarende kirurgi ved ervervet plattfot – kvalitetsoppfølging av 15 pasienter. Ekås, Hvaal. 

Ortopedisk Høstmøte 2014. 

2 Fornøyde pasienter, men varierende PROM-score etter plattfotkirurgi ved St. Olavs hospital. 

Haanes et al. Ortopedisk høstmøte 2019. 

3 Surgery of the foot and ankle. Coughlin 9th edition vol 1. 80 + 1334-1339 

4 Normal Foot and Ankle Radiographic Angles, Measurements, and Reference Points. Lamm et al. 

The journal of foot and ankle surgery 2016. 
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406 PERKUTAN OG ARTROSKOPISK ASSISTERT CALCANEUS OSTEOSYNTHESE 
(PACO): RESULTATER OG VEIEN VIDERE 
Grün W1, Molund M2, Nilsen F2, Stødle AH1 

1 Oslo universitetssykehus, Ortopedisk avdeling - Ullevål 

2 Sykehuset Østfold, Ortopedisk avdeling 

INNLEDNING: Osteosynthese av dislokerte, intraartikulære calcaneusfrakturer via klassisk ekstensiv 

lateral tilgang er assosiert med høy sår- og bløtdelskomplikasjonsrate. I de siste årene har det derfor 

vært en trend mot mindre invasive teknikker. Mini-invasiv plateosteosynthese via sinus tarsi tilgang 

og perkutane teknikker har fått økende popularitet. Perkutan og artroskopisk assistert calcaneus 

osteosynthese (PACO) forener fordelene av en perkutan tilgang med god visualisering av 

subtalarleddet. Vi har hatt teknikken i bruk siden 2013 og presenterer våre resultater (1). 

MATERIALE OG METODER: Vi har gjennomført en klinisk og radiologisk follow-up på 25 pasienter 

med 26 Sanders II eller III frakturer som har blitt operert med PACO på Oslo universitetssykehus og 

Sykehuset Østfold. Follow-up tiden var minimum 12 måneder. Median alder på pasientene var 44 

(21-72) år. Det kliniske resultatet ble evaluert ved hjelp av Manchester-Oxford Foot Questionnaire 

(MOxFQ), Calcaneus Fracture Scoring System (CFSS), American Orthopaedic Foot and Ankle Society 

(AOFAS) ankle-hindfoot score og visual analogue sclale (VAS) for smerter. Eventuelle komplikasjoner 

og reoperasjoner ble registrert. Røntgenbilder ble tatt for å bedømme reposisjonsresultatet og 

utvikling av posttraumatisk subtalar artrose. 

RESULTATER: Median MOxFQ var 27 (0-77), CFSS 85 (26-100) og AOFAS score 85 (50-100). 

Preoperativ Böhler vinkel var gjennomsnittlig 3,5 grader (SD 12,3) og har blitt forbedret til 27,7 

grader (SD 10,5) postoperativt. Imidlertid har røntgenbilder ved follow-up vist en reduksjon av Böhler 

vinkelen til 20,3 grader (SD 12,9). Ingen sårkomplikasjoner ble observert. Fire pasienter beskrev en 

forbigående nervepåvirkning i foten. To pasienter har fått fjernet skruer. 

KONKLUSJON: Både PACO og sinus tarsi tilgangen har i de siste årene tatt over for den ekstensive 

laterale tilgangen ved våre avdelinger. PACO har en lang læringskurve og ble i starten brukt ved 

Sanders II frakturer, men kan også egne seg for de fleste Sanders III frakturer. Våre resultater 

indikerer at PACO gir gode kliniske resultater og en lav komplikasjons- og reoperasjonsrisiko. Basert 

på dette materiale har vi nylig startet en RCT der vi skal sammenlikne resultatene av PACO med mini-

invasiv plateosteosynthese via sinus tarsi tilgang. 

REFERANSER: 
1 Grün W, Molund M, Nilsen F, Stødle AH. Results after Percutaneous and Arthroscopically Assisted 

Osteosynthesis of Calcaneal Fractures. Foot Ankle Int. 2020 Jun;41(6):689-697. 
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501 25 ÅRS OPPFØLGING AV USEMENTERTE FEMURKOMPONENTER I PRIMÆRE 
TOTALE HOFTEPROTESER FRA NASJONALT REGISTER FOR LEDDPROTESER – 
RESULTATER OG STATISTISKE METODER 
Anne Marie Fenstad1, Stein Håkon Låstad Lygre1,2, Stein Atle Lie1,3, Geir Hallan1,3, Ove Furnes O1,3. 

1Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, Bergen 

2Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen 

3Institutt for klinisk medisin(K1), Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen 

BAKGRUNN: Fem års oppfølging i Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) viste dårlige resultater 

for noen usementerte femurkomponenter brukt i primære total hofteproteseoperasjoner (THR) (1). 

Målet med denne studien var å studere langtids overlevelse for disse primære stammene og å øke 

kunnskapen om hvordan en best skal ta hensyn til mulig konkurrerende risiko som for eksempel 

pasientdød i de statistiske analysemetodene. 

MATERIALE OG METODER: Vi inkluderte usementerte femurkomponenter i bruk og rapportert til 

NRL før 1993 (n=2897). Tjuefemårige revisjonssannsynligheter ble beregnet med 1 minus Kaplan-

Meier-estimater (1-KM) og med kumulativ insidensfunksjon (CIF). Cox regresjons- og Fine og Gray-

modeller, begge justert for kjønn og alder ble brukt til å beregne hazard rate ratioer (HR) med 

veldokumenterte stammer som referanse. CIF og Fine og Gray-modeller ble brukt for å ta hensyn til 

mulig konkurrerende risiko som pasientdødelighet. Endepunktet var revisjon eller fjerning av femur 

komponenten på grunn av aseptisk løsning av stammen. 

RESULTATER: Sammenlignet med referansegruppen (Corail, Profile, LMT, Zweimüller) varierte Cox 

HR-estimater fra 2,9 (95% KI:1,8-4,7) for Harris/Galante til 25,6 (95% KI: 19,5-33,7) for Bio-Fit. HR-

estimatene fra Fine og Gray-modellen samsvarte med resultatene fra Cox-modellen. Tjuefemårig 

revisjonssannsynligheter fra 1-KM og CIF var forskjellige. Den største forskjellen var for Bio-Fit (20,9% 

mot 30,4%). 

KONKLUSJON: Denne studien støtter tidligere funn av dårligere resultater for noen usementerte 

femurkomponenter. Inkludering av mortalitet som en konkurrerende årsak til revisjonsrisiko endret 

ikke på HR-estimatene, men ga forskjellig resultat for 25 års revisjonssannsynligheter. Det siste var 

som forventet på grunn av forskjellig tolkninger av 1-KM og CIF. 

REFERANSER: 
Havelin LI, Espehaug B, Vollset SE, Engesæter LB. Early aspetic loosening of uncemented femoral 

components in primary total hip replacements, J Bone Joint Surg Br. 1995 Jan;77(1):11-7. 
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502 FACTORS ASSOCIATED WITH DISLOCATION AFTER PRIMARY TOTAL HIP 
ARTHROPLASTY – A STUDY FROM THE NORWEGIAN ARTHROPLASTY REGISTER 
Peder S. Thoen1,2, Stein Håkon Lygre4,5, Lars Nordsletten2,3, Ove Furnes4,6, Hein Stigum7, Geir Hallan4,6,8, Stephan M. Röhrl3 

1Department of Surgery, Vestfold Hospital Trust, Tønsberg; 2Institute of Clinical Medicine, University of Oslo; 3Division of 

Orthopedic Surgery, Oslo University Hospital; 4Norwegian Arthroplasty Register, Department of Orthopedic Surgery, 

Haukeland University Hospital, Bergen; 5Department of Occupational Medicine, Haukeland University Hospital, Bergen 

6Department of Clinical Medicine (K1), University of Bergen, Bergen; 7Department of Community Medicine and Global 

Health (Department of Health and Society), University of Oslo; 8Department of Orthopedic Surgery, Coastal Hospital at 

Hagevik 

INTRODUCTION: Dislocation of a hip prosthesis represents a great burden to patients and the health 

care system. This complication is the third most common cause for total hip arthroplasty (THA) 

revision surgery in Norway. In recent years, there has been a shift in surgical practice including 

approach, fixation techniques, articulation, and preferred femoral head size. Thus, it is of interest to 

investigate and evaluate how these shifts have influenced patient outcomes including the risk of 

dislocation. The main aim of this study was to explore factors associated with the risk of revision due 

to THA dislocation. 

MATERIAL AND METHODS: 121 500 cases of primary THA were included from 1st of January 2000 

until 31st of December 2018. Inclusion criteria were patients undergoing primary THA with either 28 

mm, 32 mm, 36 mm heads or dual mobility cups within the given time period. Patients operated with 

a hip resurfacing or big head (˃36 mm) stemmed THA prosthesis were excluded. Patients were 

followed until revision surgery due to dislocation. Cox regression analyses were implemented to 

calculate hazard ratios (HR) for factors such as age, gender, diagnosis, femoral head size, type of 

fixation, surgical approach, ASA (from 2005), operation time, prior operations involving the hip joint 

and time period. 

RESULTS: The following factors were associated with increased risk of revision due to dislocation 

after primary THA; male gender (HR 1.3, 95% CI 1.1-1.4), diagnosis other than primary osteoarthritis 

(HR 1.4, 95% CI 1.2-1.6) and 28 mm femoral head size (HR 2.8, 95% CI 2.3-3.4) compared to 32 mm 

head size. Further there was a reduced risk for all fixations other than uncemented (reverse hybrid 

HR 0.5 (CI 0.4-0.6), cemented 0.6 (CI 0.5-0.7), hybrid 0.6 (CI 0.5-0.9)), all approaches other than 

posterolateral (anterolateral HR 0.4 (CI 0.3-0.5), lateral 0.4 (CI 0.4-0.5), anterior 0.5 (CI 0.4-0.8)), and 

for patients ˂60 years old (HR 0.8, CI 0.6-0.9) compared to 70-80 year age group. 49% of patients that 

were revised due to dislocation, were revised within the 1st year after primary THA.  

CONCLUSION: Patients with 32- or 36 mm femoral head sizes or with a dual mobility cup had lower 

risk of revision due to dislocation than patients with 28 mm heads. Also, the posterolateral approach 

and uncemented fixation were associated with higher risks of revision. Preliminary study findings 

support the use of larger head sizes or dual mobility cups to prevent dislocations. 

Conflicts of interest: None 
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503 METALLIONENIVÅER I BLOD ETTER 10 ÅR MED HOFTEPROTESER MED ULIKE 
HODEMATERIALER 
Paul J Høl1,3, Geir Hallan2,3,4, Ove Furnes2,3, Anne M Fenstad2, Kari Indrekvam3,4, Thomas Kadar5 

1Biomatlab, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus; 2 Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk klinikk, 

Haukeland universitetssjukehus; 3Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen; 4Kysthospitalet i 

Hagevik, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus; 5Fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland 

universitetssjukehus. 

INNLEDNING: Slitasjeprodukter generert av artikulasjonen ved total hofteprotese er en av årsakene 

til protesesvikt. Bruk av inerte hodematerialer, slik som keramiske hoder, er blitt foreslått som en 

metode for å redusere slitasje og korrosjonsprodukter både fra artikulasjonen og fra tappleddet. 

Oksidert zirkonium (Oxinium) leddhoder ble introdusert for å kombinere styrken til et metallhode 

med glattheten av keramikk. Oxinium-hoder har en metallkjerne av ZrNb og en ca. 5 µm tykk 

keramisk overflate av zirkoniumoksid. 

I denne studien ønsket vi å evaluere metallionenivåene i blodet hos pasienter med modulære 

leddhoder av Oxinium etter 10 år postoperativt, sammenlignet med pasienter med CoCrMo-

leddhoder og monoblokk rustfritt stål Charnley-proteser. 

MATERIALE OG METODER: 150 pasienter med artrose i hofteleddet ble inkludert i en randomisert 

klinisk studie med oppstart i 2004, som skulle undersøke slitasje av fem ulike artikulasjoner (1).  

En gruppe fikk Charnley monoblokk femurstamme av rustfritt stål med 22.2 mm hode og Charnley 

Ogee UHMWPE kopp (DePuy). De andre fire gruppene mottok en Spectron EF CoCrMo-stamme 

med modulære leddhoder (28 mm) av enten CoCrMo eller Oxinium, som artikulerte mot en kopp av 

enten ikke-kryssbundet eto-sterilisert UHMWPE eller kryssbundet XLPE (Smith & Nephew, USA). 

Etter 10 år ble pasientene kalt inn til kontroll og blodprøvetaking. Konsentrasjonen av krom, kobolt, 

nikkel og zirkonium i helblod ble målt med ICP-massespektrometri. 

Kruskal–Wallis test ble brukt for å sammenligne eventuelle forskjeller i nivå av metallioner i blod 

mellom de ulike hodematerialene. Grupper med samme hodemateriale, men forskjellig 

koppmateriale ble slått sammen.  

Resultater Nivåene av Co, Cr, Ni og Zr var generelt lave i alle gruppene (medianer <0.29 

mikrogram/L). Vi fant ingen statistisk signifikant forskjell i konsentrasjonen av metallioner mellom 

gruppen med Charnley protese (n=17) og de med Spectron EF stamme med enten CoCrMo (n=32) 

eller Oxinium (n=34) leddhode (p=0.12-0.73). 

KONKLUSJON: Vedvarende forhøyede nivåer av blodmetallioner forblir en bekymring hos 

velfungerende hofteproteser. I denne studien fant vi generelt lave og trygge nivåer av metallioner, og 

heller ingen reduksjon av blodnivåer ved bruk av leddhoder av Oxinium sammenlignet med CoCrMo 

ved 10 års oppfølging. Målinger av koppslitasje har heller ikke vist fordeler med Oxinium leddhoder 

fremfor de konvensjonelle CoCr leddhodene. Bruk av små modulære CoCrMo leddhoder ser ut til å 

være trygt. 

REFERANSER: 
1 Kadar, T., et al., Wear and migration of highly cross-linked and conventional cemented 

polyethylene cups with cobalt chrome or Oxinium femoral heads: a randomized 

radiostereometric study of 150 patients. J Orthop Res, 2011. 29(8): p. 1222-9. 

Interessekonflikter: Ingen konflikter. 
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504 PLASTSLITASJE ETTER 10 ÅR. RSA-RESULTATER FRA STUDIEN CHARNLEY VS 
REFLECTION/SPECTRON EF 
Håkon Greve Johannessen1, Thomas Kadar2, Geir Hallan1,3,4, Anne Marie Fenstad3, Kristin Haugan5, Paul Johan Høl6, Mona 

Badawy4, Terje Stokke7, Benedikt Jonsson9, Kari Indrekvam4, Arild Aamodt8, Ove Furnes1,3, 

1Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen; 2Fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland 

universitetssjukehus; 3Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus; 
4Kysthospitalet i Hagevik, Haukeland universitetssjukehus; 5Ortopedisk avdeling, Trondheim universitetssykehus; 
6Biomatlab, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus; 7Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus; 
8Ortopedisk avdeling, Lovisenberg diakonale sykehus; 9Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 

BAKGRUNN: Studien ble gjennomført fordi den sementerte Reflection/Spectron EF protesen var 

mangelfullt klinisk dokumentert da den ble tatt i bruk i Norge. Vi ville og se om den kryssbundne 

koppen hadde bedre resultater enn den konvensjonelle (EtO-sterilisert), og om Oxinium leddhoder 

førte til mindre plastslitasje. Den sementerte Charnley-koppen ble benyttet som sammenligning da 

den ble regnet som en gullstandard for sementerte hofteproteser. 2-års og 5-årsresultatene for 

koppslitasje og migrasjon er tidligere publisert (1, 2). 

MATERIALE OG METODER: 150 pasienter ble randomisert til 5 grupper. Charnley-gruppen fikk en 

Charnley flanged 40 stamme med monoblokk-stål 22,2 mm hode, og en sementert γ-sterilisert Ogee 

kopp. Spectron EF stammene hadde 4 ulike artikulasjoner, alle med 28 mm leddhode: Konvensjonell 

plast med CoCr eller Oxinium, og XLPE med CoCr eller Oxinium. Pasientene ble fulgt opp med 

repeterte RSA-undersøkelser etter 3 og 6 mnd, og etter 1, 2, 5 og 10 år. Klinisk vurdering ble gjort 

med Harris Hip Score. Gjennomsnittsalder var 70 år ved randomisering. 

RESULTATER: 55 pasienter hadde målbare RSA-opptak etter 10 år. Ved 10 år var gjennomsnittlig 

penetrasjon, målt med MTPM (maximum total point motion), 0,52 mm (SD 0,33 mm) i 

Charnleygruppen. I Spectrongruppen med konvensjonell plast og CoCr-hode var penetrasjonen 

1,58mm (SD 0,49 mm) og med Oxinium-hode 1,64 (SD 0,66 mm). I Spectrongruppen med XLPE-plast 

var penetrasjonen med CoCr-hode 0,28mm (SD 0,12 mm) og med Oxinium-hode 0,21mm (SD 0,12 

mm). 

KONKLUSJON: Disse resultatene bekrefter funnene etter 2 og 5 år, at Oxinium ikke gir mindre 

plastslitasje enn CoCr. De understreker også den økte slitasjeresistensen til XLPE kontra 

konvensjonell plast. 

REFERANSER: 
1 Kadar T, Hallan G, Aamodt A, Indrekvam K, Badawy M, Skredderstuenh A, Havelin LI, Stoke T, 

Haugan K, Espehaug B, Furnes O. Wear and migration of highly cross-linked and conventional 

cemented polyethylene cups with cobalt chrome or oxinium femoral heads: A randomized 

Radiostereometric study of 150 patients. J Orthop Res 2011;29(8):1222-9. 

2 Jonsson B, Kadar T, Havelin LI, Haugan K, Espehaug B, Indrekvam K, Furnes O, Hallan G. Oxinium 

modular femoral heads do not reduce polyethylene wear in cemented total hip arthroplasty at 

five years. A randomized trial of 120 hips using radiostereometric analysis. Bone Joint J 2015;97-

B:1463-9. 

Interessekonflikter: Studien ble i felleskap støttet av Helse Vest RHF, Smith & Nephew Norge og 

OrtoMedic AS. Ingen av finansieringskildene var involvert i planlegging, gjennomføring eller analyse 

av resultatene. 
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505 ELEKTRONISK REGISTRERING AV PASIENTRAPPORTERTE DATA I NASJONALT 
REGISTER FOR LEDDPROTESER 
Eva Dybvik1, Gard Kroken1, Mikal Solberg1, Anne Marie Fenstad1, Geir Hallan1,2,3, Marianne Warholm4, Ove Furnes1,2,3 

1Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd; 2Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, 3Klinisk 

institutt 1, Universitetet i Bergen; 4Helse Vest IKT 

BAKGRUNN: Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) startet med elektronisk registrering av 

pasientrapporterte data (Patient Reported Outcome Measures (PROM)) høsten 2017 på Haukeland 

universitetssjukehus. Etter en kort prøveperiode ble innsamlingen utvidet til flere sykehus. Målet er å 

samle inn preoperative og postoperative PROM data for alle leddprotesepasienter i hele landet. 

Nasjonal innsamling av PROM data sikrer at man kan sammenligne pasientene på tvers av sykehus, 

og med andre land. 

MATERIALE OG METODER: Hemit (Helse Midt-Norges totalleverandør av IT-systemer) er leverandør 

av Medisinsk registreringssystem (MRS) som kvalitetsregisterplattform og dette systemet brukes for 

å samle inn PROM. Alle elektive pasienter bør registreres når de er til konsultasjon i forkant av 

operasjon, men ikke mer enn en måned før planlagt operasjon. Både ved primære og 

revisjonsoperasjoner ønsker vi PROM. 

Spørreskjema besvares også 1, 6 og 10 år etter operasjon. Dersom pasientene ikke kalles inn til 

kontroll på disse tidspunktene, vil spørreskjema bli sendt til pasienten via Digipost eller 

helsenorge.no. 

RESULTATER: I 2019 hadde 22 sykehus pasienter som besvarte PROM skjema før 

hofteproteseoperasjon, mens 20 sykehus hadde pasienter som besvarte PROM skjema før 

kneproteseoperasjon. 

Sammenlignet med antall opererte pasienter, har fra 2% til 50% av pasientene besvart PROM 

skjemaet før operasjon. Noen sykehus startet opp registreringen i løpet av 2019.  

Helsepersonell bruker 1-2 minutter på å registrere en pasient i MRS og logge inn på nettbrettet. 

Pasienten får så utlevert nettbrettet og bruker 10-15 minutter på å besvare spørsmålene  

Enkelte sykehus har gitt tilbakemelding om at de bruker mye tid på å få gjennomført innsamlingen av 

PROM, og registeret åpner opp for en papirversjon av skjemaet som reserveløsning. Det kan også 

være aktuelt for noen sykehus å sende med pasientene en engangskode og la pasienten selv logge 

inn og besvare skjema når de har kommet hjem.  

PROM sendt ut automatisk etter operasjon via helsenorge.no eller Digipost vil være en fordel for alle 

sykehus som ikke kaller inn pasientene til kontroll på de tidspunktene som registeret ønsker å måle 

PROM. 

KONKLUSJON: PROM data er viktig å samle inn før operasjon for å kunne se på pasientens gevinst 

med å gjennomgå behandling. Det kan også tenkes at en pasient scorer så godt på preoperativ PROM 

at de kunne utsatt operasjon eller få ikke operativ behandling som trening, fysioterapi og 

vektreduksjon.  

Med automatisk utsending av PROM til pasientene etter operasjon, kan muligens PROM vurderes 

brukt for å slippe å kalle inn alle pasienter til alle kontroller etter operasjon. 

 

Interessekonflikter: Ingen konflikter 
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506 AKTIVITETSMÅLING AV PASIENTER FØR OG ETTER KNEPROTESEOPERASJON 
Kristine O. Lindemann1, Kristin R. Hop1, Kristin S. Grant1, Rita K. Lysne2, Paul J. Høl3, Mona K. Aaslund4, Truls Jellestad2, Ove 

Furnes5, Mona Badawy1 
1Kysthospitalet i Hagevik; 2Lærdal sjukehus; 3Biomatlab, Ortopedisk klinikk, Haukeland 

Universitetssjukehus/Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen; 4Høyskolen på 

Vestlandet; 5Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus. 

BAKGRUNN: Mange pasienter med gonartrose oppgir ønske om økt aktivitetsnivå som motivasjon 

for proteseoperasjon. Flere studier indikerer at pasientene mener de oppnår dette, mens objektiv 

testing kan tyde på at de opprettholder samme eller redusert aktivitetsnivå postoperativt. Vi har, 

som del av en pågående knestudie, kartlagt aktivitetsnivået til et utvalg pasienter operert ved 

Kysthospitalet i Hagevik og Lærdal sjukehus fra 2017-2019. 

MATERIALE OG METODER: Vi inkluderte prospektivt 185 pasienter med primær gonartrose, som 

skulle opereres med CR totalprotese (NexGen eller Persona). Vi benyttet ActivPAL (PAL Technologies, 

Glasgow, UK) aktivitetsmåler tapet til pasientens lår på frisk underekstremitet. Gjennomsnittlig antall 

skritt per døgn ble valgt som mål på aktivitet. Registreringene er gjort over 6 døgn; preoperativt og 1 

år postoperativt. Ettårsresultat er klart for 152 pasienter, hvorav 83 kvinner (54,6%). 

Gjennomsnittsalder 67 år (43-79) ved inklusjon. Gjennomsnitts-BMI 29 (20-39). 119 pasienter tilhører 

Charnleyklasse A (38,2%) eller B (40,1%). Analyser av data er gjort i PALBatch (v8.10.11.54) og SPSS 

(v26). 

RESULTATER: Gjennomsnitt antall skritt per døgn preoperativt var 7375 (1870-23300). Ett år 

postoperativt var gjennomsnittet 7857 (2016-26209). Gjennomsnittsøkningen på 482 skritt (6,5%) er 

statistisk signifikant med p<0,01. Pasienter med BMI over 30 gikk færre skritt (p<0,01) enn de med 

BMI under 30, både pre- og postoperativt. Pasienter i Charnleyklasse C gikk færre skritt preoperativt 

(p<0,01) enn pasienter i Charnleyklasse A. De hadde også gjennomsnittlig negativ utvikling med 206 

skritt (2,9%) postoperativt. Pasientene som preoperativt gikk under 8000 skritt daglig, hadde i 

gjennomsnitt en økning på 853 skritt (15,5%) etter ett år, og for de under 6000 skritt var økningen 

1234 skritt (27,5%). Pasientene som gikk over 8000 skritt hadde i gjennomsnitt ingen endring, mens 

de som gikk over 10000 skritt preoperativt hadde en negativ utvikling på 379 skritt (3,0%). Andelen 

pasienter som gikk over 8000 skritt daglig var 36,8% preoperativt og 45,4% postoperativt. Kjønn, 

alder eller protesetype var ikke assosiert med totalt antall skritt eller endring postoperativt. 

KONKLUSJON: Aktivitetsnivå preoperativt er sterkt korrelert til endring i aktivitetsnivå ett år 

postoperativt. Høyt aktivitetsnivå og Charnleyklasse C er faktorer forbundet med mindre endringer i 

aktivitetsnivå postoperativt. Lavt aktivitetsnivå preoperativt og Charnleyklasse A eller B, synes å være 

faktorer som predikerer størst økning i aktivitetsnivå etter innsetting av kneprotese. BMI over 30 

hindrer ikke økning i aktivitetsnivå, men aktivitetsnivået postoperativt er likevel lavere enn hos 

normalvektige. Alder alene kan ikke brukes til å predikere endring i aktivitetsnivå.  

 

Interessekonflikter: Ingen. 
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507 TJUEFEM ÅRS OPPFØLGING AV PRIMÆRE TOTALE KNEPROTESER FRA 
NASJONALT REGISTER FOR LEDDPROTESER - RESULTATER OG STATISTISKE 
METODER 
Lygre SHL1, 2, Fenstad AM1, Lie SA1, 3, Hallan G1, 3 and Furnes O1, 3 

1Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, Bergen 

2Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen 

3Klinisk Institutt 1 (K1), Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen 

BAKGRUNN: Mer kunnskap om langsiktig proteseoverlevelse er ønskelig for primære totale 

kneproteser (TKA). Det diskuteres imidlertid om og hvordan man skal ta hensyn til konkurrerende 

risiko fra f.eks pasientdød i de statistiske analysemetodene. 

MATERIALE OG METODER: Vi inkluderte primære TKAer rapportert til Nasjonalt Register for 

Leddproteser (NRL) før mai 2000 (n = 7224). Sannsynlighet for revisjon etter 20 år ble beregnet med 

1 minus Kaplan-Meier-estimater (1-KM), og med cumulative incidence function (CIF). Cox regresjons- 

og Fine og Gray-modeller med justering for alder, kjønn, diagnose og bruk av antibiotikaprofylakse 

ble brukt til å beregne hazard rate ratioer (HR) ved sammenligning av ulike fiksasjonsteknikker og av 

sementerte protesemerker. Analyser av protesemerker ble gjort for proteser med og uten bruk av 

patellakomponent separat. CIF og Fine og Gray-modeller ble brukt til for å forsøke å ta hensyn til 

konkurrerende risiko fra dødelighet. 

RESULTATER: Sammenlignet med sementert festeteknikk der patellakomponent ble brukt varierte 

Cox HR-estimater fra 0,7 (95% KI: 0,5 - 1,2) for hybrid proteser med patellakomponent til 2,1 (95% KI: 

1,3 - 3,4) for usementert proteser med patellakomponent. 

For protesemerker uten patellakomponent der sementering ble brukt som festeteknikk varierte 

resultatene sammenlignet med AGC Universal fra 0,8 (95% KI: 0,5 - 1,2) for LCS til 2,6 (95% KI: 1,4 - 

4,7) for Kinemax. 

Tilsvarende resultater for protesemerker uten patellakomponent varierte sammenlignet med AGC 

Universal fra 1,5 (95% KI: 0,7 - 3,3) for LCS til 3,1 (95% KI: 1,5 - 6,3) for Kinemax. 

Estimater basert på Fine og Gray samsvarte med resultatene basert på Cox-modellen. Estimert 

sannsynligheter for revisjon etter 20 basert på 1-KM og CIF var imidlertid forskjellige. De største 

avvikene ble funnet for Kinemax med patellakomponent (28,7% mot 19,4%) og for usementerte 

proteser med patellakomponent (36,0% vs 30,2%). 

KONKLUSJON: Uavhengig av statistisk metode, observerte vi dårligere resultater for eldre protesedesign, og for 

usementerte proteser med patellakomponent sammenlignet med sementerte. Som forventet, varierte langsiktige 

revisjonssannsynligheter på grunn av forskjellige tolkninger av 1-KM og CIF. 

 

Interessekonflikter: Ingen konflikter 
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508 DRENSBRUK VED TOTAL KNEPROTESEOPERASJON (TKA) REDUSERER IKKE 
BLØDNINGSMENGDEN I BANDASJEN SAMMENLIGNET MED OPERASJONER UTEN 
DREN MED TILLEGG AV TRANEKSAMSYRE 
Engseth, L. H. W.1 og Aunan, E.1 

1Kirurgisk avdeling Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer 

BAKGRUNN: Tidligere studier har vist at bruk av dren etter TKA øker blødningsmengden, Hb-fallet og 

blodtransfusjonsbehovet. Andre studier har vist at blodmengden i bandasjen er større uten dren, og 

at det er en sammenheng mellom sårsiving og dyp infeksjon. Vi har derfor i mange år fortsatt å bruke 

dren etter TKA i håp om å redusere risikoen for gjennomblødning i bandasjen og derved også risikoen 

for postoperativ infeksjon. Hensikten med denne kvalitetskontrollstudien var å finne ut om vi ved å 

slutte med dren og innføre bruk av traneksamsyre ville øke hyppigheten av gjennomblødde 

bandasjer. 

MATERIALE OG METODER: Prospektiv oppfølging av 113 konsekutive TKA, hvorav 62 med dren (MD) 

og 51 uten dren med tillegg av traneksamsyre (UD). Gjennomsnittsalderen var 68 (43-87) år og 60 % 

var kvinner. Begge gruppene ble behandlet med lik operativ teknikk, med unntak av dren. UD fikk 

traneksamsyre 750 mg ved vekt under 70 kg og 1g ved vekt over 70 kg, samtidig med at 

blodtomheten ble sluppet opp og tre timer postoperativt. Grundig hemostase ble gjort før effekten 

av traneksamsyren satte inn. Det primære utfallsmålet var antall gjennomblødde bandasjer. 

Sekundære utfallsmål var størrelsen på blodflekken i bandasjen, Hb-fall, transfusjonsbehov, 

komplikasjoner og liggetid. 

RESULTATER: Det var ingen forskjell mellom gruppene ved baseline. MD hadde to pasienter med tre 

gjennomblødde bandasjer og UD hadde ingen. MD hadde større Hb-fall enn UD (3,4 vs 2,1 g/L 

(p=0,02)). Det var ikke statistisk signifikante forskjeller mellom størrelsen på blodflekken, behov for 

blodtransfusjon, komplikasjoner eller liggetid. Det var ingen dype infeksjoner eller tromboemboliske 

komplikasjoner. MD hadde tre tilfeller av artrofibrose, en peroperativ hofteproteseluksasjon, ett 

postoperativ delir, en forbigående peroneusaffeksjon. UD hadde en peroperativ hjertestans, en 

postoperativ urinveisinfeksjon, en synkope som reaksjon på spinalbedøvelse, to artrofibroser og en 

bradykardireaksjon på traneksamsyre. 

KONKLUSJON: Dyp infeksjon er en alvorlig komplikasjon etter TKA. Tidligere studier har vist at 

gjennomblødning og sårsiving i bandasjen disponerer for infeksjon. Vår studie indikerer at bruk av 

dren ikke reduserer blødningsmengden i bandasjen dersom man sørger for grundig hemostase og gir 

traneksamsyre per- og postoperativt. Vi har valgt å fortsette prosedyren med bruk av traneksamsyre 

og sluttet med dren etter TKA. 

 

Interessekonflikter: ingen 
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509 EN SPØRREUNDERSØKELSE OM SEMENTERINGSTEKNIKKER SOM BRUKES 
VED TOTAL KNEPROTESEKIRURGI VED NORSKE SYKEHUS 
Michelle Khan2, Jan-Erik Gjertsen1, 2, Anders Refsum3, Uy Viet Nguyen3, Paul Johan Høl2, Anne Marie Fenstad1, Ove Furnes1, 

2 

1Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Ortopedisk avdeling Haukeland universitetssjukehus; 
2Klinisk institutt 1; Biomatlab, Universitetet i Bergen; 3Avdeling for klinisk medisin, Det medisinske fakultetet, Universitetet i 

Bergen 

BAKGRUNN: Sementeringsteknikk ved totalprotesekirurgi i kne kan ha en innvirkning på protesens 

overlevelse. Ulike sementeringsteknikker påvirker faktorer som igjen kan påvirke protesefiksasjonen. 

Disse faktorene kan være benprepareringen, hvor og når sementen påføres, grad av 

sementpenetrering og manteltykkelse. Opplysningene om de ulike faktorene rapporteres ikke til 

leddregisteret. Vi ønsket derfor å undersøke: 

1. Hvilke sementeringsteknikker norske kirurger benytter ved sementering av totalproteser i kne 

2. Om kirurger fra samme sykehus følger samme prosedyre 

3. Om kirurgenes rapporterte teknikker stemmer med teknikkene som anbefales i litteraturen (1) 

MATERIALE OG METODER: Norske ortopedkirurger fikk tilsendt et nettbasert spørreskjema på 

Google-format med 34 spørsmål. Vi spurte om avdelingen hadde en felles protokoll for 

sementeringsteknikk og hvordan de selv gjennomførte benpreparering, sementoppbevaring, 

sementapplikasjon og proteseinnsetting. Konklusjonene fra Refsum et.al. sin litteraturstudie om 

sementeringsteknikk (1) ble brukt som referanse og utgangspunkt for spørsmålene i undersøkelsen. 

RESULTATER: 124 av 125 svar ble inkludert. 47 sykehus ble identifisert, der 30 sykehus ga mer enn 

ett svar på spørreundersøkelsen. 56% av kirurgene rapporterte at de brukte en felles 

operasjonsprotokoll på sykehuset. 47% av sykehusene som ga mer enn ett svar rapporterte ikke 

enstemmig angående protokollbruk. Kirurgene ved samme sykehus brukte stort sett lik prosedyre. 

Samtlige kirurger brukte høytrykksspyling. 70% appliserte sement på både ben og protese. 60% 

sementerte hele tibiakomponenten, inkludert flaten og hele stammen. Kun 35% av kirurgene 

tilstrebet en sementtykkelse ≥ 3mm. 94% implanterte protesen i én seanse. 84% brukte teknikker for 

å forbedre sementpenetreringen, hvorav 70% brukte sementsprøyte. 82% flekterte leddet for å 

fjerne overflødig sement, hvorav 81% flekterte én gang og 19% flekterte 2 eller flere ganger. 

KONKLUSJON: Kirurgene som deltok i undersøkelsen brukte hovedsakelig anbefalte teknikker fra 

litteraturen, og i tråd med litteraturstudien til Refsum et. al. (1) . Likevel ble teknikker som frarådes 

også brukt, hvilket kan ha negativ innvirkning på proteseoverlevelse. Eksempelvis vil tidlig gjentatt 

leddfleksjon bevege protesen mot sementlaget og pumpe væske mellom ben og sement, hvilket kan 

senke kvaliteten på innfestningen. Leddfleksjon og trykk under ekstensjon påvirker også 

sementmanteltykkelsen. 

Det er fortsatt usikkerhet rundt hva som er den mest optimale kirurgiske teknikken. Områder som 

ble belyst i undersøkelsen som boring av hull, sementplassering, sementtykkelse, sementpenetrering 

og herdestilling er områder som bør undersøkes videre. 

REFERANSER: 
1 Refsum AM, Nguyen UV, Gjertsen JE, Espehaug B, Fenstad AM, Lein RK, et al. Cementing 

technique for primary knee arthroplasty: a scoping review. Acta Orthop. 2019;90(6):582-9. 
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510 FOREKOMST, ÅRSAKER OG RISIKOFAKTORER FOR REINNLEGGELSE I 
SYKEHUS ETTER PRIMÆR TOTALPROTESE I KNE I NORGE (2008-2014) 
Tesfaye H. Leta1, 2, Geir Hallan2, 3, Jan-Erik Gjertsen2, 3, Stein Håkon L. Lygre2, 4, Torhild Heggestad5, Elin Bjørnestad6, Ove 

Furnes2, 3 

1Fakultet for helse, VID vitenskapelige høgskole; 2Nasjonalt register for leddprotese, Ortopedisk avdeling, Haukeland 

Universitet sykehus; 3Klinisk institutt 1, Medisinsk Fakultet, Universitet i Bergen; 4Yrkes medisinsk avdeling, Haukeland 

Universitet Sykehus; 5Seksjon for helsetjenesteutvikling, FOU-avdeling, Haukeland Universitet Sykehus; 6Kirurgisk 

serviceklinikk, Haukeland Universitet Sykehus 

BAKGRUNN: Reinnleggelser i sykehus har blitt brukt som en kvalitetsindikator for helsetjenester i 

mange land, men i Norge er lite kjent om forekomst, årsaker og risikofaktorer for reinnleggelser etter 

leddprotesekirurgi. Hensikten med denne studien var å undersøke forekomst, årsaker og 

risikofaktorer for reinnleggelse innen 30 dager, 90 dager og 1 år etter primær totalproteseoperasjon i 

kne (TKA). 

MATERIALE OG METODER: Denne studien er basert på 31 423 primære TKA rapportert til både 

Nasjonalt register for leddproteser og Norsk pasientregister (NPR) i perioden 01.01.2008 og 

31.12.2014. Reinnleggelse ble definert som en ny innleggelse med minst 24 timers opphold på 

sykehus innen 1 år etter utskrivelse etter primær TKA. Årsaker til reinnleggelse ble kategorisert i 

'kirurgiske' og 'ikke-kirurgiske’ (medisinske) basert på diagnose-relaterte grupper hentet fra NPR. 

Forekomst av reinnleggelser ble definert som det totale antall reinnleggelser per totalt antall 

primære TKA-operasjoner. Multippel logistisk regresjonsanalyse ble brukt til å vurdere risikofaktorer 

for reinnleggelser. 

RESULTATER: Forekomsten av reinnleggelser var 15% (n = 4837 av 31 423 primære TKA) innen 1 år. 

Av disse var 32%, 19% og 48% reinnlagt henholdsvis mellom 0-30 dager, 31-90 dager og 91 dager-1 år 

etter utskrivelse fra sykehus. Av disse reinnleggelser, 20% (3,0% av alle TKA) var knekirurgi relatert og 

80% (12% av alle TKA) var relatert medisinske årsaker. 

Alder over 80 år (OR = 2,3, 95% CI = 1,8-2,9) og mellom 70-80 år (OR = 1,5, 95% CI = 1,2-1,7) 

sammenlignet med alder under 60 år og revmatoid artritt som primærdiagnose (OR = 1,8, 95% CI = 

1,3-2,5) sammenlignet med slitasjegikt gav høy risiko for knekirurgi relatert årsaker til reinnleggelse. 

Det å bli utskrevet til sykehjem (OR = 2,8, 95% CI = 2.0 -3,8) sammenlignet med å bli utskrevet til eget 

hjem gav forhøyet risiko for knekirurgi relatert årsaker til reinnleggelse.  

Risikoen for reinnleggelse på grunn av medisinske relaterte årsaker var økt for pasient med alder 

over 80 år (OR = 3,3, 95% CI = 1,8-6.0) og mellom 70-80 år (OR = 1,7, 95% CI = 1,1-2,5) sammenlignet 

med pasienter yngre enn 60 år og for pasient som hadde primær TKA operasjon i 2012 (OR = 2,5, 

95%CI = 1,3-4,7), i 2013 (OR = 2,7, 95%CI = 1,4-5,0) og i 2014 (OR = 5,1, 95%CI = 2,3-10,8) 

sammenlignet med pasient som hadde operasjonen i 2008. 

KONKLUSJON: I denne studien ble 15% av pasientene reinnlagte innen 1 år etter primær TKA. 

Forekomsten av reinnleggelser relatert til knekirurgien var lavere enn medisinske relatert årsaker. 

Interessekonflikter: Ingen interessekonflikter. 
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511 HØY BMI OG KNEPROTESEKOMPLIKASJONER 
Høvik Ø.1, TarAngen M.1, Kaul Jenssen K.1, Amlie E.1 

1Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus 

BAKGRUNN: Flere har funnet at høy kroppsmasseindeks (BMI=kg/m2) øker sjansen for postoperative 

komplikasjoner etter innsetting av totalprotese i kneet. Noen har derfor innført en øvre BMI-grense 

for å operere overvektige pasienter. Hvor farlig er det egentlig for overvektige å bli operert? 

MATERIALER OG METODER: Lovisenbergs Kvalitetsregister har registrert pasientenes BMI og evt 

komplikasjoner ved kontroll etter tre måneder. Vi har sett på sammenhengen mellom 

komplikasjoner og BMI hos 4702 pasienter som har fått kneprotese. Oppfølgingen er 97 %. 

RESULTATER: Det har ikke vært noen forandring av gjennomsnittlig BMI fra 2008 (BMI = 28,8) til 

2019 (BMI = 28,9). For hele materialet finner vi en frekvens for dyp infeksjon på 0,54 %, lungeemboli 

0,27 %, DVT 0,23 %, fraktur 0,42 %, nerveskade 0,36 % og mobilisering 3,63 %.  

Vi fant ingen økt risiko for komplikasjoner i gruppen BMI ≥ 35 til < 40.  

Økt risiko for komplikasjoner så vi først ved BMI≥ 40 (N=109). Vi fant en dobling av sjansen for 

infeksjon og lungeemboli til 0,92 % hver. 

KONKLUSJON: Antall pasienter med BMI ≥ 40 er i vårt materiale for lite til å konkludere sikkert 

(N=109). I et stort materiale fra Philadelphia (JoA 2016, Menachen M. Meller et al) finner de en 

dobling i gruppen BMI ≥ 40 til < 50 for sjansen til å få infeksjon, lungeemboli eller død. I gruppen BMI 

≥ 50 fant de ca. en tredobling av de nevnte komplikasjoner.  

I materialet fra Philadelphia var de to hyppigste komplikasjonene dislokasjon og sårruptur. Det har vi 

ikke funnet i vårt materiale, heller ikke nyresvikt og pneumoni. BMI ≥40 til < 50 dobler sjansen for 

noen komplikasjoner som infeksjon, lungeemboli og død til ca. 1 %. BMI ≥ 50 gir ca. tre ganger økt 

sjanse for disse komplikasjonene.  

Fordi komplikasjonsfrekvensen ved BMI < 40 er mindre enn 1 % for de enkelte komplikasjonene, blir 

det ikke nødvendigvis dramatisk eller skremmende for pasienten hvis sjansen for de enkelte 

komplikasjonene inkludert død øker til 1-2%. 

Høy BMI alene bør ikke være en kontraindikasjon. Som alltid ellers blir det en diskusjon med 

pasienten med saklig informasjon om risiko for komplikasjoner og vurdering av andre forhold som 

lokal fettfordeling i kneregionen og komorbiditet. 

 

Ingen interessekonflikter. 
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512 TIDLIG PERIPROSTETISK FRAKTUR ETTER INNSETTING AV PRIMÆR 
KNEPROTESE 
Høvik Ø.1, TarAngen M.1, Kaul Jenssen K.1, Amlie E.1 

1Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus 

BAKGRUNN: Tidlig periprostetisk fraktur er en sjelden komplikasjon til primær kneproteseoperasjon. 

De vanligste tidlige komplikasjonene er infeksjon og instabilitet. 

MATERIALER OG METODER: Vi har brukt Lovisenberg ortopediske kvalitetsregister hvor vi registrerer 

alle kirurgiske inngrep og komplikasjoner. I 2013 byttet vi kneprotese til typen Legion og frem til 2020 

har vi operert 2730 primære kneproteser. Vi har rutinekontroll med røntgen og utfylling av 

elektronisk skjema for komplikasjoner etter tre måneder. Oppfølgingen i kneprotese pasientgruppen 

er 97 %. 

RESULTATER: Vi fant 8 registrerte frakturer. Alle pasientene med brudd er kvinner. 

Frakturfrekvensen er 0,29 %. Gjennomsnittsalderen er 77 (67-86) år og gjennomsnittlig 

kroppsmasseindeks (BMI) er 30 (24-37). Frakturene har skjedd gjennomsnittlig 22 (4-56) dager etter 

proteseoperasjon. En fellesnevner for alle pasienter med periprostetiske frakturer er en preoperativ 

valgusfeilstilling i kneet.  

Det har vært en 4 medial tibiaplatåfrakturer, 3 femurfrakturer og 1 med både fraktur av femur og 

mediale tibiaplatå. 

KONKLUSJON: Den viktigste faktoren av betydning for disse frakturene synes å være osteoporose, 

høy alder og kjønn tyder på det. BMI synes å ha mindre betydning. Halvparten hadde BMI < 30 og 

resten hadde BMI 30-40. En pasient som ble påført en peroperativ fraktur hadde samtidig notching 

av femur. Tre pasienter anga traume, en tråkket feil og slo kneet mot en dør, en annen fikk en 

«stempling» av kneet og den tredje hadde et reelt traume idet hun falt. 

Rutinen vår har vært å sementere bare tibiaplatå og ikke hele protesen. Det vil si at vi ikke 

sementerer den korte stammen under platået. Sementering av hele protesen kunne muligens ha 

bidratt til å unngå noen av bruddene. Det finnes dokumentasjon på at en sementert stamme 

reduserer sjansen for medial kollaps av tibiaplatået og tidlig løsning. (Journal of Arthroplasty 2017, 

Fehring et al) 

Eldre kvinner med valgusstilling i kne preoperativt hadde økt sjanse for periprostetisk fraktur. Det 

kan derfor være grunn til å vurdere sementering av hele undersiden av tibiakomponenten og 

eventuelt sette stamme på både tibia og femur. 

 

Ingen interessekonflikter  
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513 AKSEMÅLING I FRONTALPLANET MED 3-D CT VERSUS RØNTGEN HKA VED 
KNEPROTESEOPERASJONER 
Eirik Aunan1, Eivind Alhaug2 

1Kirurgisk avdeling, 2Avdeling for bildediagnostikk, SIHF- Lillehammer 

BAKGRUNN: Korrekt alignment i frontalplanet er viktig for proteseoverlevelse og knefunksjonen 

etter totalproteseoperasjon i kneleddet (TKA) og ifølge leddproteseregistrene er malalignment i 

frontalplanet en viktig årsak til at noen pasienter må reopereres. Stående hofte-kne-ankel (HKA)-

bilder brukes i dag til beregning av aksekorreksjonen og til postoperativ kontroll av aksene. 

Påliteligheten av aksemålinger utført på HKA-bilder fremstår som høy dersom den beregnes på 

grunnlag av repeterte undersøkelser utført på det samme bildet. Slike beregninger sier imidlertid 

ingen ting om HKA-bildene er tatt i riktig plan. Erfaringer fra tidligere forskning ved våre avdelinger 

har vist at underekstremitetens mekaniske akse etter TKA kan variere med opptil 5-6° på to HKA-

bilder tatt med noen måneders mellomrom. Årsaken til dette kan forklares med såkalt 

parallakseteori. I følge den samme teorien kan man ved hjelp av tre-dimensjonale bilder på 3-D CT 

unngå parallakseproblemet og derved oppnå mer presise og nøyaktige målinger. Vi har ved våre 

avdelinger utviklet en enkel metode for aksemålinger ved hjelp av 3-D CT før og etter 

kneproteseoperasjoner. Hensikten med denne studien er å undersøke om postoperativ deformitet 

målt på røntgenbilder avviker fra målinger utført på 3-D CT, og om 3-D CT målinger gir større grad av 

samsvar mellom preoperativ planlegging og postoperativt resultat enn røntgenmålinger. 

MATERIALE OG METODER: Teknikken for bildeopptak og målinger med 3-D CT beskrives i detalj i et 

eget foredrag på høstmøtet. 40 knær fikk utført TKA etter prinsippet om mekanisk alignment og ble 

undersøkt med røntgen HKA-bilder og 3-D CT etter tre måneder. Underekstremitetens mekaniske 

akse ble målt på HKA-bildene og beregnet på 3-D CT på grunnlag av mLDFA og mMPTA. 

RESULTATER: Postoperativ deformitet målt på røntgenbilder avviker statistisk signifikant fra målinger 

utført på 3D-CT (p=0.002). Gjennomsnittlig avvik var 1.2° (SD 0.99°) med en spredning fra -3°(valgus) 

til +4°(varus). Antall knær med ≥3°avvik fra nøytral mekanisk akse var henholdsvis 15 av 40 knær målt 

på røntgen og 7 av 40 knær målt på 3 D-CT. 

KONKLUSJON: Nøyaktige målemetoder er en forutsetning for gode kliniske beslutninger og for 

pålitelige forskningsresultater. I TKA-relatert forskning er aksemålinger ofte en sentral parameter. 

Unøyaktige målinger kan resultere i uriktige resultater og upresise målinger kan føre til at reelle 

forskjeller ikke synliggjøres. Resultatene av denne studien indikerer at aksemålinger på røntgen HKA-

bilder er mindre presise enn målinger med 3D-CT metoden. Akseavvik etter TKA som fremkommer på 

røntgen HKA-bilder må derfor tolkes med forsiktighet og kanskje bør 3-D CT innføres som en ny 

gullstandard. 

 

Interessekonflikter: Ingen 
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514 BRUK AV 3-D CT FOR POSTOPERATIV KONTROLL MED AKSEMÅLING ETTER 
KNEPROTESE 
Eivind Alhaug1, Eirik Aunan2 

1Avdeling for bildediagnostikk, 2Kirurgisk avdeling. SIHF Lillehammer 

BAKGRUNN: Underekstremitetens mekaniske akse i frontalplanet etter kneproteseoperasjon (TKA) 

anses å være en viktig faktor med tanke på funksjon og overlevelse av protesen. Korrekt måling av 

akser pre- og postoperativt er derfor avgjørende for planlegging av aksekorreksjonen og for kontroll 

av resultatet etter operasjonen. Erfaringer fra tidligere forskning ved våre avdelinger har vist at 

måling av akser på lange røntgen bilder (hofte-kne-ankel, HKA) er beheftet med usikkerhet. Dette 

skyldes antagelig projeksjonsfeil (parallaxfenomen) særlig uttalt ved fleksjon og rotasjon under 

bildetaging. Vi har derfor utviklet en metode for antatt mer korrekt aksemåling ved bruk av 3-D CT. 

Hensikten med denne presentasjonen er å beskrive metoden for aksemåling med 3-D CT ved den 

postoperative kontrollen. 

MATERIALE OG METODER: Inntil nå har ca. 40 pasienter blitt undersøkt. Tre måneder postoperativt 

tas det et volumopptak CT (3-D CT) som dekker fra og med caput femoris til og med føtter. 

Vi bruker en lavdoseprotokoll uten intravenøs kontrast. Bildene overføres til vårt PACS (Carestream) 

og lastes opp i multiplanar rekonstruksjon (MPR) verktøy. Komponentplasseringen i koronalplan 

måles separat for femur og tibia. Benede landemerker gir standardiserte bildeplan i koronalplan. For 

femur innrettes måleplanet etter den kirurgiske transepikondylaksen (sTEA) og senter i caput femoris 

som gir et entydig og reproduserbart plan. For tibia innrettes måleplanet etter sTEA og senter i talus. 

Femurkomponentens plassering i frontalplanet måles ved vinkel mellom den mekaniske aksen for 

femur og komponentenes kondylplan (mLDFA). Deretter gjøres tilvarende måling for 

tibiakomponenten (mMPTA). I tillegg måler vi tibiakomponentens helning (slope) i sagitalplanet og 

komponentenes rotasjon i aksialplanet. 

RESULTATER: Beregnet effektiv dose på opptaket er ca 0,04 mSv. Til sammenligning gir CT 

lumbalcolumna 5,6 mSv og CT caput 1,8 mSv. 

Metoden har vært tatt i bruk det siste året og har vært grei å implementere. Det tar noe tid å lære 

seg og krever dedikert radiolog med tilgang til PACS/MPR verktøy. Foreløpige erfaringer tyder på 

større presisjon ved 3-D CT måling enn ved røntgen HKA. De kliniske erfaringer med metoden blir 

redegjort for i et eget foredrag på høstmøtet. 

KONKLUSJON: Bruk av 3-D CT for aksemåling eliminerer parallakseproblemet og bør i teorien være 

en mer nøyaktig og presis metode for måling av akser både pre- og postoperativt. Hvorvidt 

forskjellen i forhold til røntgen HKA vil gi noen klinisk betydning er enda usikkert. Ulempene er økt 

ressursbruk da målinger på 3-D CT tar noe lenger tid enn på HKA-bilder. 

 

Interessekonflikter: Ingen. 
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515 SPONTAN 180-GRADERS SPINOUT ETTER KNEPROTESEOPERASJON 
Simen Oskal1, Helge Wangen1 

1Ortopedisk avdeling, Sykehuset Innlandet Elverum 

BAKGRUNN: Kneproteser med roterende plattform brukes ved ca. 20 % av primære kneproteser i 

Norge. Denne andelen har vært stabil de siste årene. En kjent komplikasjon ved slike proteser er 

spinout hvor den roterende plastdelen vanligvis vrir seg 90 grader i forhold til femurkomponenten. 

Slike komplikasjoner skjer hos rundt 0,2-1 % (1). Kjente risikofaktorer for spinout er overvekt, 

valgusdeformitet og det å være kvinne (2). 

Ved Sykehuset Innlandet Elverum har vi tidligere benyttet LCS-protesen, og de siste årene har vi som 

standard benyttet PFC-Sigma. 

MATERALE OG METODER: Kvinne 63 år med medial artrose, BMI 32, lett varus. Operert av erfaren 

protesekirurg med usementert PFC-Sigma protese. 10 mm roterende plast. Ukomplisert inngrep, 

ingen restriksjoner. Postoperativ røntgen viste adekvat stilling av protesen. Hjemreise to dager etter 

operasjonen. 

Ti dager etter operasjonen akutte smerter og kjente et kraftig klunk i kneet etter fleksjon. Røntgen 

viste at den roterende plasten har vridd seg 180 grader. Reoperert fire dager senere. 180 graders 

spinout ble bekreftet i feltet. 12,5 mm roterende plast ble innsatt og protesen ble vurdert å være helt 

stabil. Mobilisert med ortose 0-90 grader første fire uker. Ved kontroll etter seks uker upåfallende 

stilling av protesen. 12 uker postoperativt ble det påvist ny 90 graders spinout som pasienten tror 

kan ha stått i minst fire uker. Aktiv fleksjon 0-110 grader med luksert insert. Reoperert med 

innsetting av PS-protese. Ukomplisert forløp i etterkant. 

KONKLUSJON: Etter gjennomgang av litteraturen finner vi kun ett rapportert tilfelle av spontan 180 

graders spinout etter kneproteseoperasjon (3). Dette var med en annen protese (Attune) enn den 

som benyttes ved Elverum sykehus. 

Spinout vil alltid være en teoretisk risiko ved bruk av roterende plattform og er for mange 

hovedargumentet mot å bruke slike proteser. Tidligere protesetyper (LCS Classic og Complete) med 

roterende plattform har vist økt revisjonsrate i leddregisteret (4). Nyere årsrapporter virker ikke å 

påvise en tydelig forskjell mellom protesetypene. Noen studier viser til og med større revisjonsrate 

for instabilitet ved fixed bearing protese (1).  

Ved Elverum sykehus har vi ifølge leddregisteret en revisjonshyppighet som er på linje med 

landsgjennomsnittet. Vi velger derfor i utgangspunktet å fortsette med samme protesetype som 

standard. Ved risikopasienter velger vi nå ved avdelingen i større grad proteser med PS for å unngå 

denne komplikasjonen. 

REFERANSER: 
1 Diamon/Doran/Beverland, Arthoplasty 2017 
2 Fisher/Burgess, Arthroplasy 2011 
3 Sierra/Brindley, Case Reports in Orthopedics 2019 
4 Gøthesen/Espehaug/Havelin et al, JBJSbr 2013 
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601 INNFØRING AV «LIVETS SISTE DAGER» PÅ EN ORTOPEDISK AVDELING 
Jenny Hellerud1, Jens Johannesen Håland1, Jan-Erik Gjertsen1, 2 

1Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus; 2Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. 

BAKGRUNN: Alle avdelinger som behandler hoftebrudd vil oppleve dødsfall fra tid til annen. På 

Hoftebruddenheten ved Ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus innførte vi 01.01.19 

beslutningsverktøyet «Livets siste dager» for å hjelpe behandlingsteamet i å yte best mulig 

behandling til den døende pasient og dens pårørende. Vi ønsket å undersøke om behandlingen av 

døende ble bedre etter innføring av «Livets siste dager». Absolutte kriterier for bruk av dette 

verktøyet er at alle mulige reversible årsaker til pasientens tilstand er vurdert og at 

behandlingsteamet er enige om at pasienten er døende. 

MATERIALE OG METODER: «Kompetansesenter i lindrende behandling» under Helse Vest bidro med 

informasjon og undervisning til sykepleiere og leger før oppstart. Avdelingens siste 20 aktuelle 

dødsfall før oppstart og alle dødsfall i perioden 01.01.19 til 01.06.20 ble gjennomgått i DIPS og 

MEONA og aktuelle dødsfall registrert i en standard audit. Inklusjonskriterier for å registrere et 

dødsfall i auditen var at pasienten var innlagt på avdelingen i over 24 timer før dødsfallet og at 

dødsfallet ikke var akutt eller uventet. Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse blant leger 

og sykepleiere på Hoftebruddenheten angående rutiner rundt dødsfall på avdelingen før og etter 

implementeringen av Livets siste dager. 

RESULTATER: Det var 16 dødsfall på Hoftebruddenheten i den undersøkte perioden, hvorav 8 

identifisert som akutte eller uventede og var uegnet for registrering i auditen. Det ble startet opp 

med «Livets siste dager» ved 5 dødsfall. Etter første gjennomførte audit (n=20) fant man tre områder 

hvor avdelingen hadde gode rutiner: leieendring hos døende pasient, ta stilling til HLR-status og iv/sc 

ordinasjon av smertestillende. Områder med forbedringspotensiale var kommunikasjon med pasient 

og pårørende, mer standardiserte retningslinjer på hvilke medikamenter som skal ordineres til en 

døende pasient og det å erkjenne at en pasient er døende og dermed fokusere på symptomlindring. 

Ved gjentatt audit etter implementering (n=7) hadde personalet i mye større grad tatt stilling til 

behovet for intervensjoner som blodprøver (38-100%), antibiotikabehandling (25-100%) og måling av 

vitale parametre (25-75%). I både audit og spørreundersøkelsene fant man bedret kommunikasjon 

og informasjon til pårørende og bedrede rutiner for ordinering av medikamenter. 

KONKLUSJON: Siden «Livets siste dager» kun ble startet opp ved fem av dødsfallene blir 

sammenligningsgrunnlaget noe svakt. Spørreundersøkelsene viser at personalet opplever en viss 

fremgang i rutinene rundt dødsfall. Behandlingen av døende pasienter er bedret etter innføringen av 

«Livets siste dager» på Hoftebruddenheten. Videre oppfølging og evaluering er nødvendig etter at vi 

har fått mer erfaring. 

Ingen interessekonflikter 
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602 PASIENTRAPPORTERE UTFALLSMÅL HOS HOFTEBRUDDPASIENTER MED 
KOGNITIV SVIKT - EN STUDIE FRA NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER 
Målfrid Holen Kristoffersen1,2,4, Eva Dybvik2, Ole Martin Steihaug3, Torbjørn Berge Kristensen1,2, Lars Birger Engesæter1,2, 

Anette Hylen Ranhoff3,5, Jan-Erik Gjertsen1,2,4 

1Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen; 2Nasjonalt Hoftebrudd register, Haukeland 

Universitetssjukehus, Bergen; 3Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen; 4Klinisk institutt 1, 

Universitetet i Bergen; 5Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen 

BAKGRUNN: Tradisjonelle utfallsmål innen hoftebruddforskning er postoperativ funksjon, 

komplikasjoner, reoperasjoner og mortalitet. Et hoftebrudd påvirker imidlertid også pasientenes 

helserelaterte livskvalitet. De fleste hoftebruddstudier ekskluderer pasienter med kognitiv svikt og 

det finnes derfor få studier som har undersøkt helserelatert livskvalitet på denne pasientgruppen. 

Nasjonalt Hoftebruddregister (NHBR) sender ut spørreskjema som omhandler pasientrapporterte 

utfallsmål (EQ-5D-3L). Basert på data fra NHBR sammenlignet vi pasientrapporterte utfallsmål 

(PROM-data) hos hoftebruddpasienter med og uten kognitiv svikt. 

MATERIAL OG METODER: I perioden 2005-2018 ble 113 447 hoftebruddoperasjoner rapportert til 

NHBR. Pasienter med patologisk fraktur og pasienter under 65 år ble ekskludert. I tillegg er pasienter 

uten informasjon om kognitiv status, usikker kognitiv status eller frakturtype, samt pasienter som 

ikke har mottatt skjema ekskluderte. Av 32 484 hoftebruddpasienter som mottok skjema, besvarte 

24 510 både 4 og 12 måneders skjemaene. PROM data ble sammenliknet for pasienter med og uten 

demens. Pearsons chi-kvadrat test ble brukt for å sammenlikne kategoriske variabler og student t-

test for kontinuerlige variabler. 

RESULTATER: 25% av pasientene i NHBR var registrert med kognitiv svikt. De var eldre (84,6 vs. 80,6 

år) og hadde høyere ASA-klasse enn pasienter uten kognitiv svikt. Det ble ikke funnet forskjell 

mellom de to gruppene hverken i frakturtype eller i operasjonsmetoder. Pasienter med kognitiv svikt 

hadde totalt sett færre reoperasjoner (6,1% vs. 9,4%) enn pasienter uten kognitiv svikt. EQ-5D index 

score for pasienter med kognitiv svikt var lavere både etter 4 og 12 måneder enn hos pasienter uten 

kognitiv svikt (4 mnd: 0,37 vs. 0,60 og 12 mnd: 0,39 vs. 0,64). Hoftebruddpasienter med kognitiv svikt 

skåret dårligere både preoperativt og etter 4 og 12 måneder på alle de 5 dimensjonene i EQ-5D-3L. 

Preoperativt var 1,9% av hoftebrudd pasienter med kognitiv svikt sengeliggende. Denne andelen økte 

til 11,2% etter 4 måneder og 13,9% etter 12 måneder. Andelen som trengte hjelp til personlig stell 

doblet seg fra 19,9% til 39,5% etter ett år. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom 

pasienter med og uten kognitiv svikt når det gjaldt smerte/ubehag. 

KONKLUSJON: Det er krevende med innhenting av pasientrapporterte data hos pasienter med 

hoftebrudd og kognitiv svikt. Hoftebruddpasienter med kognitiv svikt rapporterer betydelig dårligere 

helserelatert livskvalitet både preoperativt og 4 og 12 måneder postoperativt sammenlignet med 

pasienter uten kognitiv svikt. Hos pasienter med hoftebrudd er det viktig og riktig å inkludere 

pasienter med kognitiv svikt i studier der pasientrapporterte utfallsmål benyttes. 

 

Interessekonflikter: Forfatterne oppgir ingen interessekonflikter.  
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603 REVERS SKULDERPROTESE BEDRE ENN PHILOS VED 2 ÅRS OPPFØLGING AV 
ELDRE PASIENTER MED BETYDELIG DISLOKERTE BRUDD I PROKSIMALE 
HUMERUS. DELPHI-STUDIEN - EN MULTISENTER RCT. 
Alexander Nilsskog Fraser 1,2,3, Jonas Bjørdal 4, Tone Mehlum Wagle 1, Anna Cecilia Karlberg 5, Odd Arve Lien 6, Lars 

Eilertsen 3, Konrad Mader 7,8, Hilde Apold 9, Leif Børge Larsen 10, Jan Erik Madsen 1,2, Tore Fjalestad 1 

1 Ortopedisk avdeling Ullevål, Oslo universitetssykehus; 2 Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo; 3 Diakonhjemmet 

sykehus; 4 Sykehuset Østfold Kalnes; 5 Radiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus; 6 Bærum sykehus; 7 Førde 

sentralsjukehus; 8 University Medical Center Hamburg-Eppendorf; 9 Sykehuset Telemark; 10 Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 

BAKGRUNN: Det anvendes ulike metoder ved operativ behandling av proksimale humerusfrakturer 

(PHF), men der er lite evidens for hvilken operativ metode som er best. DelPhi-studien har 

sammenlignet revers skulderprotese (Delta) med platefiksasjon (PHILOS) for behandling av betydelig 

dislokerte PHF AO/OTA type B2 og C2 hos eldre pasienter. 

MATERIALE OG METODER: Multisenter enkeltblindet randomisert kontrollert studie. 124 pasienter 

mellom 65 og 85 år ble inkludert fra januar 2013 til mai 2017. Pasientene ble fulgt etter 3, 6, 12 og 24 

måneder med Constant score (CS), Oxford shoulderscore (OSS) og røntgenundersøkelser. 

Fysioterapeuter blindet for behandlingen testet pasientene. Primært effektmål var CS etter 2 år, der 

minste kliniske relevante forskjell var satt til 10 poeng. OSS og radiologiske målinger var sekundære 

effektmål. Resultatene ble rapportert som gjennomsnittlig differanse med 95% konfidensintervall. 

Intention-to-treat for cross-over pasienter. 

RESULTATER: 270 pasienter med B2 eller C2 PHF ble vurdert for inklusjon i perioden. 124 pasienter 

(46%) ble inkludert og 146 pasienter (54%) ble ekskludert, hvorav 103 pasienter ikke møtte 

inklusjonskriterier, 31 pasienter avslo og 12 pasienter ble ekskludert av andre årsaker. Inkluderte 

pasienter hadde gjennomsnittsalder 75 år, 90% var kvinner og 56% hadde C2 fraktur. De ekskluderte 

pasientene hadde til sammenligning gjennomsnittsalder 75 år, 85% var kvinner og 48% hadde C2 

fraktur. Pasienter operert med revers skulderprotese hadde gjennomsnittlig Constant score 68,0 

poeng (95%CI: 63,7, 72,4) etter to år, sammenlignet med 54,6 poeng (95%CI: 48,5 – 60,7) i 

platefiksasjonsgruppen, en signifikant forskjell på 13,4 poeng (95% CI: 6,2 – 20,6, p<0,001). 

Stratifisert for frakturklassifikasjon scorer pasienter med type C2 fraktur med revers protese 69,3 

poeng (95%CI: 63,9 – 74,7), og med platefiksasjon 50,6 poeng (95%CI: 41,9 – 59,2), en signifikant 

forskjell på 18,7 poeng (95%CI: 9,3 – 28,2, p<0,001). Pasienter med type B2 fraktur med revers 

protese hadde en CS score på 66,2 poeng (95%CI: 58,6 – 73,8) og platefiksasjonsgruppen 58,5 poeng 

(95%CI: 49,6 – 67,4), en ikke-signifikant gjennomsnittlig forskjell på 7,6 poeng (95%CI: 3,8 – 19,1, 

p=0,19). Det var omtrent dobbelt så mange komplikasjoner i plategruppen sammenlignet med 

protesegruppen, åtte reoperasjoner i plategruppen og fire reoperasjoner i protesegruppen. To 

proteseinfeksjoner ble sanert med bløtdelsrevisjon og bytting av plast. To periprostetiske frakturer 

tilhelte; en ble operert og en ble behandlet med ortose. Fire platefiksasjoner konvertert til protese, 

og fire operasjoner for fjerning av plate/skruer. 

KONKLUSJON: Eldre pasienter med dislokert proksimal humerusfraktur type B2 og C2, har fordel av 

operativ behandling med revers skulderprotese framfor platefiksasjon. Det var flere reoperasjoner i 

den plateopererte gruppen. 

 

Interessekonflikter: Ingen 

  



ABSTRAKTER ORTOPEDISK HØSTMØTE 2020 
 

67 
 

604 PEGS ER IKKE BEDRE ENN SKRUER VED OSTEOSYNTESE AV PROKSIMALE 
HUMERUSFRAKTURER ETTER 1 ÅR 
Ingrid Bønes1, Anna Cecilie Karlberg2, Maria Liljeholm3, Alexander Fraser4, Jan Erik Madsen3, Tore Fjalestad3 

1Ortopedisk avdeling, Sykehuset i Vestfold; 2Radiologisk avdeling, OUS; 3Ortopedisk avdeling, OUS; 4Ortopedisk avdeling 

Diakonhjemmet. 

BAKGRUNN: Vinkelstabile plater ble lansert for 20 år siden som et nytt prinsipp for osteosyntese av 

dislokerte, proksimale humerusfrakturer (PHF). Philosplaten har siden vært mye brukt ved PHF ved 

norske sykehus, men opptil 20% av pasienter må reopereres. En vanlig årsak er at skruer penetrerer 

inn i glenohumeralleddet, enten som et resultat av avaskulær caputnekrose (AVN) med segmentalt 

kollaps, eller ved synking av caput humeri under tilhelingen. Et nytt vinkelstabilt implantat ALPS-PHP 

ble introdusert i Norge i 2017, der avrundete, vinkelstabile pegs erstatter skruer. Vi ønsket å se om 

pegs reduserte problemet med penetrasjon av caput humeri.  

MATERIALE OG METODER: Pasienter med dislokerte PHF egnet for plateosteosyntese operert med 

ALPS-PHP ble forespurt om å delta i oppfølgingsstudie, med kontroll etter 3, 6 og 12 måneder med 

røntgenundersøkelse, Oxford shoulder score (OSS) og ved 12 mndr. Constant score (CS). For et utvalg 

av pasientene kunne røntgenbildene sammenliknes med tilsvarende brudd operert med Philosplate 

og skruer med hensyn til alder og bruddtype. Som primært effektmål valgte vi antall pegs som 

penetrerte caput humeris subchondrale linje etter 1 år. Ved mistanke om penetrasjon ble det tatt CT. 

Vi målte de tre lengste skruer eller pegs postoperativt for begge implantattyper, og beregnet en ratio 

for rettferdig sammenlikning. ALPS-PHP har plass for 9 pegs i caput, Philos for 8 skruer. 

RESULTATER: I perioden juni 2017-august 2019 ble 49 pasienter operert med ALPS-PHP. Nitten 

pasienter i alderen 55-85 år hadde 11-B2 og 11-C2 type brudd iht. AO/OTA 2007 klassifikasjonen. 

Denne kohorten ble sammenlignet med 19 tilsvarende pasienter operert med Philosplate i januar 

2013– juni 2017. Gjennomsnittlig avstand fra subchondral linje til skruer/pegs var nær identisk 

postoperativt (0,82/0,85, 0,86/0,84 og 0,86/0,84 mm). Hos 9 pasienter i ALPS-PHP gruppen 

penetrerte til sammen 22 pegs, 6 av disse hadde utviklet AVN av caput humeri. I Philosgruppen fant 

vi 18 skruepenetrasjoner hos 7 pasienter, herav 5 med AVN. Forskjellen mellom antall penetrasjoner 

i ALPS-PHP gruppen og Philos gruppen var ikke statistisk signifikant (p=0,93), 95% bootstrapped CI (-

0,66, 0,63). Gjennomsnittlig OSS-score (0-48, 0 best) for pasienter med pegs versus skruer var 

henholdsvis 12,9 / 11,9, for pasienter med penetrasjon 16,0 / 18,4. Gjennomsnittlig CS (0-100, 100 

best) for pegs versus skruer var 57,1 / 59,8, mens for de med penetrasjon 44,6 / 41,4. 

KONKLUSJON: Det forekommer penetrasjon av subchondrallinjen noe hyppigere ved bruk av pegs, 

men resultatene er ikke statistisk signifikante. Forekomsten av AVN er omtrent lik. 
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605 EARLY MOBILIZATION AND PHYSIOTHERAPY COMPARED TO LATE 
MOBILIZATION AND HOME EXERCISES AFTER DISTAL RADIAL FRACTURES 
TREATED WITH OPEN REDUCTION AND INTERNAL FIXATION. 
Ståle Ørstavik Clementsen1, 2, Ola-Lars Hammer1, 2, Jūratė Šaltytė Benth1, 2, Rune Bruhn Jakobsen1, 2, Per-Henrik Randsborg1 

1Akershus University Hospital, Akershus; 2University of Oslo, Oslo, Norway 

BAKGRUNN: Volar locking plates have permitted early mobilization, omitting the need for prolonged 

cast immobilization, after distal radial fractures (DRFs). However, the type of rehabilitation following 

plate fixation of DRFs remains an unresolved issue. The purpose of this study was to evaluate the 

effect of physiotherapy after volar plate fixation of DRFs. At a 2-year follow-up, we compared the 

results of immediate physiotherapy (early mobilization) with those of home exercises following 2 

weeks in a dorsal plaster splint (late mobilization). 

MATERIALE OG METODER: Patients with an extra-articular DRF scheduled for open reduction and 

internal fixation (ORIF) with a volar locking plate were evaluated for eligibility for enrollment in the 

study. The patients were randomized into two groups: (1) early mobilization and physiotherapy and 

(2) late mobilization and home exercise. In the early mobilization group, the plaster splint was 

removed after 2 to 3 days. During the first 3 months, the patients met with the institution’s 

physiotherapist every other week. The late mobilization group wore the dorsal splint for 2 weeks and 

only met with our physiotherapist once, when the splint was removed. This group was provided with 

a home physiotherapy program and instructed to perform home exercises on their own. 

RESULTATER: One hundred and nineteen patients were included in the study. The two groups had 

similar demographics with respect to age, sex, and baseline values. Seven patients were lost to 

follow-up. No clinically relevant difference in scores on the shortened version of the Disabilities of 

the Arm, Shoulder and Hand (QuickDASH) questionnaire was found between the two groups at any 

of the follow-up evaluations. The largest difference in the QuickDASH score was found at 6 weeks, 

when the early mobilization group had a mean score of 30 compared with a mean of 37 in the late 

mobilization group (p = 0.050). 

KONKLUSJON: Early mobilization and multiple physiotherapy visits did not improve wrist function 

compared with standard treatment of 2 weeks in a dorsal plaster splint, a single physiotherapy visit, 

and home exercises. Early mobilization following ORIF of an extra-articular DRF is safe. 

REFERENCES: 
1. Clementsen SØ, Hammer OL, Šaltytė Benth J, Jakobsen RB, Randsborg PH. Early mobilization and 

physiotherapy compared to late mobilization and home exercises after distal radial fractures treated 

with open reduction and internal fixation. JB JS Open Access. 2019 Aug 28;4(3):e0012.1-11. doi: 

10.2106/JBJS.OA.19.00012. eCollection 2019 Jul-Sep. 

 

Interessekonflikter: Ingen 

  



ABSTRAKTER ORTOPEDISK HØSTMØTE 2020 
 

69 
 

606 IKKE-OPERATIV BEHANDLING AV DISLOKERTE OLECRANONFRAKTURER HOS 
ELDRE. 
Tangerud AH1, Rosenlund AM2, Midtgaard KS2, Frihagen F2 

1Ortopedisk avdeling, Ringerike sykehus; 2Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 

BAKGRUNN: Behandlingen av dislokerte olecranonfrakturer har stort sett vært operativ. 

Komplikasjoner og reoperasjoner er vanlig, kanskje særlig hos eldre og det har de siste årene 

kommet noe litteratur som tyder på at man kan oppnå gode resultater med ikke-operativ 

behandling. 

MATERIALE OG METODER: Vi registrerte prospektivt eldre pasienter behandlet ikke-operativt for en 

lukket, lavenergi dislokert olecranonfraktur. Pasientenes subjektive funksjonsnivå, smerte, 

bevegelighet, og tilheling ble vurdert i oppfølgingen. Kriteriene for «god funksjon» var: 1) Beveglighet 

minst 30-130 grader, 2) smertefrihet og 3) subjektivt god ekstensjonskraft. «Akseptabel funksjon» ble 

vurdert ved 1) fleksjon > 90 grader, 2) smertefrihet, og 3) subjektivt nyttig ekstensjonskraft. Kriteriet 

for radiologisk tilheling var en solid benbro på røntgen i sideplan og smertefrihet i bruddet og ved 

ekstensjon mot motstand. Fibrøs tilheling ble notert ved funn av palpatorisk fast og smertefritt vev i 

bruddspalten og smertefri ekstensjon mot motstand. Oppfølgingstiden varierte fra 5 uker til 10 

måneder. 

RESULTATER: Vi inkluderte seks pasienter, alle kvinner, med median alder 86 år (68-94). To pasienter 

var fra tidligere stort sett friske (ASA 2), mens fire pasienter var multimorbide (1 ASA 3 og 3 ASA 4). 

To brudd var to-parts (Mayo 2A) og fire flerparts (Mayo 2B). Alle ble behandlet med en gipslaske i 1-2 

uker som smertelindring før de ble oppfordret til å bruke armen uten restriksjoner. Alle ble 

smertefrie etter median 6 uker (2-12). Fire pasienter rapporterte god funksjon i albuen. De oppga 

ingen situasjoner hvor armen var plagsom eller begrensende. En pasient fikk akseptabel funksjon. 

Hun hadde apoplexisekvele med redusert kraft og bevegelighet i den aktuelle albuen. En ble bare 

fulgt i 5 uker, og hadde da fleksjon til 90 grader, men var smertefri og ønsket ikke mer oppfølging. 

Alle hadde redusert ekstensjon i albuen. To pasienter oppnådde radiologisk benet tilheling, mens fire 

oppnådde klinisk fibrøs tilheling. 

KONKLUSJON: Våre pasienter var fornøyde med albuen. Dette samsvarer med annen litteratur. 

Studiene er dog få og mangelfulle, og vi planlegger derfor en multisenterstudie hvor pasienter over 

75 år med dislokert olecranonfraktur randomiseres til ikke-operativ eller operativ behandling. 

REFERANSER: 
Savvidou OD, Koutsouradis P, Kaspiris A, Naar L, Chloros GD, Papagelopoulos PJ Displaced olecranon 

fractures in the elderly: outcomes after non-operative treatment- a narrative review. EFFORT Open 

Rev 2020;5:391-397 

Duckworth AD, Clement ND, McEachan JE, White TA, Court-Brown CM, McQueen MM. Prospective 

randomized trial of non-operative versus operative management of olecranon fractures in the 

elderly. Bone Joint J. 2017 Jul;99-B(7):964-972 
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607 PRESISJON VED PLASSERING AV PERKUTANE ILIOSAKRALSKRUER  

(IS-SKRUER) FOR USTABILE BRUDD I BAKRE BEKKENRING. 
Ragnhild Loven Kirkebø1, Kristian David Smogeli1, Jan Erik Madsen1 

1Ortopedisk avdeling OUS Ullevål 

BAKGRUNN: Ved ustabile brudd i bakre bekkenring er perkutane IS skruer førstevalg i behandlingen. 

Riktig skrueplassering er en utfordring med denne prosedyren og tidligere studier har vist opp mot 

15% feilplassering (1-3). I denne studien har vi retrospektivt analysert pre- og postoperative CT bilder 

for å undersøke presisjon og trygg skrueplassering. 

MATERIALE OG METODER: Pasienter behandlet for ustabile bekkenringfrakturer mellom 01.01.2016 

og 31.12.2019 på OUS Ullevål ble identifisert ved hjelp av lokalt bekkenbruddregister. 219 pasienter 
ble operert for bekkenringfraktur i perioden. 146 av disse ble operert med totalt 237 IS skruer i S1 
og/eller S2. Vi brukte standardiserte gjennomlysningsprojeksjoner basert på sideplan for å finne 
inngangspunkt for skruen, før inlet og outlet projeksjoner bekreftet skrueplasseringen. Alle 
pasientene gjennomførte postoperativ CT kontroll. Postoperativ CT ble gransket og skrueplassering 
registrert som: 
0: Hele skruediameter innenfor beinet korridor 
1: Brudd av kortikal begrensning med < 50 % av skruediameter utenfor beinet korridor 
2: Brudd av kortikal begrensning med > 50 % av skruediameter utenfor beinet korridor 
3: Brudd av kortikal begrensning med hele skruediameter utenfor beinet korridor 

RESULTATER: Det var 55 AO/OTA type B brudd og 81 AO/OTA type C brudd. 212 skruer (89 %) ble 

plassert fullstendig innenfor den beinete korridoren. 25 skruer (10,5 %) hadde brudd av kortikal 

begrensning. I 19 av disse var <50 % av skruediameter utenfor den beinete korridoren. Ingen skruer 

var plassert helt på utsiden av beinet korridor. 5 pasienter ble reoperert akutt med enten 

reposisjonering eller fjerning av skruer. En pasient utviklet nevrologiske symptomer som kunne 

skyldes feilplassert skrue. 

KONKLUSJON: Våre resultater er sammenliknbare med tidligere rapporter. Vi anser operativ 

behandling med perkutane IS-skruer ved hjelp av standardiserte gjennomlysningsprojeksjoner som 

en trygg prosedyre. 

REFERANSER: 
1 Berger-Groch J, Lueers M, Rueger JM, Lehmann W, Thiesen D, Kolb JP, et al. Accuracy of 

navigated and conventional iliosacral screw placement in B- and C-type pelvic ring fractures. 

European journal of trauma and emergency surgery : official publication of the European Trauma 

Society. 2018. 

2 Keating JF, Werier J, Blachut P, Broekhuyse H, Meek RN, O'Brien PJ. Early fixation of the vertically 

unstable pelvis: the role of iliosacral screw fixation of the posterior lesion. Journal of orthopaedic 

trauma. 1999;13(2):107-13. 

3 Gardner MJ, Farrell ED, Nork SE, Segina DN, Routt ML, Jr. Percutaneous placement of iliosacral 

screws without electrodiagnostic monitoring. J Trauma. 2009;66(5):1411-5. 
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608 REKONSTRUKSJON AV SEGMENTALE BENDEFEKTER I LANGE RØRKNOKLER 
MED MASQUELETS TEKNIKK. ET 15 ÅRS MATERIALE FRA ULLEVÅL SYKEHUS. 
Grün W1, Madsen JE1, Andreassen GS1 

1Oslo universitetssykehus, Ortopedisk avdeling - Ullevål 

BAKGRUNN: Store segmentale bendefekter i lange rørknokler er vanskelige å behandle, med høy 

risiko for alvorlige komplikasjoner. Bentransport med callotase-teknikk og frie vaskulariserte 

beingraft har vært benyttet, men er ressurskrevende og assosiert med tildels høye 

komplikasjonsrater. Ved teknikken beskrevet av Masquelet (1) induseres det en membran rundt en 

sementspacer som legges i bendefekten, og etter 6-8 uker erstattes spaceren med autologt og/eller 

allogent bentransplantat. Vi har brukt teknikken siden 2006 og presenterer våre resultater. 

MATERIALE OG METODER: 16 pasienter behandlet med Masquelets teknikk fra 2006 til 2020 kunne 

identifiseres. Det ble gjort en gjennomgang av pasientjournal, røntgen- og CT bilder med en median 

follow-up tid på 46 (5-165) måneder. 

RESULTATER: Pasientmaterialet består av 13 menn og 3 kvinner med en median alder på 45 (17-74) 

år. 6 pasienter var røykere. 13 pasienter ble operert for traumatiske bendefekter, 3 for infiserte non-

unions. Disse var lokalisert i femur (10 pasienter), tibia (5) og humerus (1 pasient). 14 pasienter 

hadde et forutgående høyenergitraume. 13 pasienter hadde en åpen fraktur av Gustilo-Andersen 

grad III. 15 pasienter hadde multiple tilleggsskader. Bendefektene målte median 9 (3-15) cm. Median 

tidsintervall mellom innlegging av spacer og bentransplantasjonen var 45 (21-93) dager. 9 pasienter 

ble operert med intramedullær nagle og 7 med platefiksasjon. 6 pasienter hadde behov for 

plastikkirurgiske dekningsprosedyrer, hvorav 4 var frie lapper.  

3 pasienter følges fortsatt. Av de 13 pasienter som er avsluttet har 8 pasienter (6 femur og 2 tibia) 

oppnådd komplett tilheling direkte etter Masquelet seanse 2 og 5 pasienter (3 femur og 2 tibia) etter 

ytterligere kirurgisk intervensjon. Radiologisk tilheling hos disse 13 pasienter ble observert etter 

median 10 (5-39) måneder. 9 pasienter har i forløpet gjennomgått en dyp infeksjon med behov for 

kirurgisk revisjon. 

KONKLUSJON: Masquelets teknikk ble brukt ved potensielt ekstremitetstruende skader og tilstander. 

Teknikken er teknisk enkel, men ressurskrevende med høy forekomst av infeksjoner og 

reoperasjoner. Imidlertid kunne alle opererte ekstremiteter bevares i vårt materiale. 

REFERANSER: 
1 Masquelet A-C, Fitoussi F, Begue T, Muller GP. (Reconstruction of the long bones by the induced 

membrane and spongy autograft). Ann Chir Plast Esthet. 2000;45:346–53 
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609 INTRAMEDULLÆRE NAGLER I BEHANDLINGEN AV TROKANTÆRE OG 
SUBTROKANTÆRE FRAKTURER: UHELDIG, HELDIG ELLER BEGGE DELER? 
Kirsten Marie Larsen Grønhaug1, 2, Eva Dybvik3, Jan-Erik Gjertsen2, 3, Kristian Samuelsson4, 5, Olufemi R. Ayeni6, Bengt 

Östman1 

1 Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold Kalnes; 2Avdeling for klinisk medisin, Universitetet i Bergen; 3 Norsk 

Hoftebruddregister, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus; 4Ortopedisk klinik, Sahlgrenska 

Universitetssjukhus, Mölndal, Sverige; 5Ortopedisk klinik, Institut för klinisk vetenskap, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs 

Universitet, Göteborg, Sverige; 6 Division of Orthopaedic Surgery, McMaster University, Hamilton, Canada 

BAKGRUNN: Det er diskusjon knyttet til hvordan en intramedullær nagle endrer frakturmønsteret 

ved en påfølgende ipsi- eller kontralateral fraktur. Hensikten med denne studien var å sammenlikne 

insidens, lokalisering og frakturmønster ved påfølgende femurfraktur etter intramedullær nagling av 

en trokantær eller subtrokantær fraktur hos pasienter uten preeksisterende implantater i femur, 

være seg ipsi- eller kontralateral, på operasjonstidspunktet. 

MATERIALE OG METODER: Retrospektiv to-senter kohortstudie med 2035 pasienter behandlet med 

kort eller lang intramedullær nagle for en primær per- eller subtrokantær fraktur i perioden januar 

2005 – desember 2017. Påfølgende ipsi- og kontralaterale frakturer ble registrert. For å vurdere 

betydningen av den intramedullære naglen isolert, ble kun pasienter med nativ kontralateral femur 

og ingen tidligere kirurgi i ipsilaterale femur enn den primære naglingen fulgt. Konsekutiv sensurering 

av pasienter som nådde et endepunkt (påfølgende femurfrakturer, død, ikke frakturrelaterte 

komplikasjoner eller nytt implantat i femur ikke relatert til den primære frakturen) gjorde det mulig å 

analysere risiko for påfølgende femurfraktur. Odds ratio ble regnet ut ved bruk av robuste estimater 

av varians i en logistisk regresjonsmodell. 

RESULTATER: Gjennomsnittsalder hos inkluderte pasienter var 82 år (60-103) og 72% var kvinner. 

Den totale insidensen av påfølgende femurfrakturer var 14,2% (n=289). Forekomsten av påfølgende 

ipsilaterale femurfrakturer var 2,6% (n=52), mens den for kontralaterale femurfrakturer var 11,6% 

(n=237) (odds ratio: 5,0 (95% CI 3,7-6,9), p<0,001). Insidensen av påfølgende ipsilateral femurfraktur 

var 1,4% i skaftet (n=28) og 0,6% metafysært (n=12). Tilsvarende tall for påfølgende kontralateral 

femurfraktur var henholdsvis 0,05% (n=1) og 0,15% (n=3) (odds ratio: 10,2 (3,6-28,6), p<0,001). 

KONKLUSJON: En intramedullær nagle fører til signifikant endring av frakturmønsteret i femur ved et 

nytt lavenergitraume, risikoen for en påfølgende proksimal ipsilateral femurfraktur reduseres mens 

risikoen for en påfølgende ipsilateral femurfraktur i skaftet og metafysært øker. 

REFERANSER: 
1 Kanis JA, Johnell O, De Laet C, Johansson H, Oden A, Delmas P, et al. A meta-analysis of previous 

fracture and subsequent fracture risk. Bone. 2004 Aug;35(2):375-82. Epub 2004/07/23. 
2 Dinah AF. Sequential hip fractures in elderly patients. Injury. 2002 Jun;33(5):393-4. Epub 

2002/07/04. 
3 Lonnroos E, Kautiainen H, Karppi P, Hartikainen S, Kiviranta I, Sulkava R. Incidence of second hip 

fractures. A population-based study. Osteoporos Int. 2007 Sep;18(9):1279-85. Epub 2007/04/19. 
4 Robinson CM, Adams CI, Craig M, Doward W, Clarke MC, Auld J. Implant-related fractures of the 

femur following hip fracture surgery. J Bone Joint Surg Am. 2002 Jul;84(7):1116-22. Epub 
2002/07/11. 
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610 RETROSPEKTIV KVALITETSSTUDIE: INTRAMEDULLÆR MARGNAGLE VERSUS 
HOFTEPROTESE: POSTOPERATIVT PASIENTRAPPORTERT RESULTATMÅL (PROM), 
OVERLEVELSE OG KOMPLIKASJONER 
Thomas Woldeyesus1, Aksel Paulsen1, Ingvild Dalen2, Ane Djuv1 

1Stavanger Universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling; 2Stavanger Universitetssjukehus, Forskningsavdelingen, Seksjon for 

biostatistikk 

BAKGRUNN: Trokantære hoftebrudd (FPF) behandles tradisjonelt med glideskrue (SHS) eller 

intramedullær margnagle (IMN). De blir begge benyttet som hovedfiksasjon ved både stabile (AO31A 

– A2.1) og ustabile (AO31A2.2-A3) FPF. Det er observert dårligere resultater for de ustabile FPF med 

reoperasjonsrater mellom 21–35 % og en ett års dødelighet opp mot 35%. 

Gjennom tiden har en introdusert protese som alternativt implantat ved selekterte tilfeller av FPF. 

Det blir oftest brukt distalt forankrede proteser som anses å være et godt alternativ til IMN. Ved FCF 

har en hatt gode resultater med protese kontra skruefiksasjon de seneste årene. Hypotesen vår er at 

en også ved ustabile FPF vil oppnå bedre funksjon, redusere komplikasjonsraten og pasient 

rapporterte resultatmål (PROM) med protese kontra IMN. 

MATERIALE OG METODER: Pasienter >65 år som er primæropererte med protese for ustabile FPF 

ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) i perioden 2016-2019 ble søkt opp i vår bruddjournal. De 

ble matchet på alder, kjønn, AO-kode og ASA score (PP-score 0.5±0.003) med 20 IMN-pasienter. I 

protese-gruppen fant vi 20 pasienter som ble matchet med 20 pasienter operert med IMN. Det var 

11 MORS i protese-gruppen i tillegg 4 som av ulike grunner ikke kunne delta i studien, tilsvarende i 

IMN gruppen 10 MORS og 5 uteble. Fem pasienter i hver gruppe gav samtykke til inklusjon og ble 

innkalt til poliklinikken i juni 2020. Det ble gjennomført konsultasjon og pasienten utfylte PROM-

skjema (HOOS-score og EQ5D). 

RESULTATER: De inkluderte pasientene var mellom 69 og 100, median alder 87 år. Det var flest 

kvinner (85%) og 80% med ASA-score 3. Median overlevelse for hele gruppen var 24 måneder (95% 

KI: 14 – 34 mnd). 80% og 75% overlevelse etter henholdsvis to- og seks måneder postoperativt. 

Median tid for innhenting av PROM-data var 19- og 22 måneder postoperativt for henholdsvis 

protese og IMN-gruppen. Samtlige i protese-gruppen ble operert med bakre tilgang. Tre av 

pasientene hadde en luksasjon som ble lukket reponert. En av IMN pasientene hadde et peri-

implantat brudd distalt for naglen. 

KONKLUSJON: Ustabile FPF forekommer hyppig blant de skjøreste pasientene. Det er et stort bortfall 

av pasienter grunnet MORS og av andre grunner f.eks demens i denne gruppen. Det lave antallet 

pasienter gjør det umulig å dra statistiske konklusjoner om eventuelle forskjeller mellom gruppene. 

Det er derfor ikke anbefalt med retrospektiv studiedesign. Ved SUS planlegger vi en større RCT hvor 

pasienter med ustabile FPF skal randomiseres til protese versus IMN for dermed å kunne få nok data 

til å kunne dra kliniske relevante slutninger. 
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611 STRESSFRAKTUR I FEMURSKAFT HOS PASIENT MED HOFTEARTRODESE. 
T. H. Jørgensen1, P. Mukherjee1, K. Krogedal1. 

1Ortopedisk avdeling, Sørlandet Sykehus Kristiansand 

BAKGRUNN: Vi presenterer kassuistikken som omhandler en 74 år gammel kvinne med RA. Hun har 

en venstresidig hofteleddsartrodese fra -71 med Smith-Petersen tri-flanged nagle og vitalliumplate. 

Hun hadde i tillegg i -01 gjennomført albue artroplastikk. Grunnet infeksjon ble protesen fjernet. 

Pas. pådro seg en atraumatisk skråfraktur i femurskaft. Retrograd intramedullær (IM) nagling ble 

vurdert, men en fryktet at naglen ville komme i konflikt med vitalliumplaten proksimalt. Fjerning av 

vittaliumplate og IM nagling ble også vurdert. Men dette kunne skapt en stress riser mellom den 

gamle Smith-Petersen naglen og den nye naglen. 

MATERIALE OG METODER: Pasienten ble operert med lagskrue og nøytraliserende locking 

compression (LC) plate med prokismalt 2 skruer overlapp med vitalliumsplaten. 6 ukers røntgen viste 

at nr. 2 av de proksimale skruene hadde suboptimalt tak og nr. 3 hadde bøyd seg. 

Ni uker postoperativt innkommer pasienten grunnet akutte lyske smerter. Røntgen avdekket 

brekkasje av nr.1 skrue på LC-platen samt ny tilkommet fraktur i proksimale femur der 

vitalliumplaten og LC-platen overlappet. Frakturen ble behandlet med en LC-plate som overbroet den 

nye frakturen men sluttet like proksimalt for den opprinnelige frakturen. 6 ukers røntgen viste 

økende kallus og konsolidering av den proksimale frakturen. På skaftfrakturen var det økende kallus 

men fortsatt en skarp bruddlinje. 

Etter 11 uker opplever pasienten akutte sterke smerter i hennes lår. Røntgen avdekket brekkasje av 

den opprinnelige LC-platen og hypertrofisk nonuninion i den opprinnelige femurskaft frakturen. 

Konvertering til langstammet hofteprotese ble vurdert. Men alternativet ble vurdert suboptimalt 

grunnet risiko for luksasjon og infeksjon. IM nagling alene ble utelukket pga. proksimal stressriser. 

En bestemte seg derfor å kombinere IM nagling med plateosteosyntese for å unngå ytterlig 

stressriser. Kartleggende CT viste varisering av femur. Pasienten ble behandlet med fjerning av LC-

platene, korrigerende osteotomi, retrogradnagling kombinert med overbroende plate og innsetting 

av BMP. Ved kontroll etter 4 måneder var pasienten smerterfri og frakturene var tilhelet. 

KONKLUSJON: Det finnes noen få eksempler i litteraturen som omhandler behandling av 

stressfrakturer i femurskaft hos pasienter med hofteleddsartrodese. Vellykket behandling av slike 

frakturer krever god forståelse av hofteleddets biomekaniske egenskaper. 

REFERANSER: 
1 Wasterlain, P. Maxwell Courtney. Periprosthetic fracture below hip arthrodesis: Fusion takedown 

and conversion to THA 
2 S. Asakawa, T. Mammoto, A. Hirano. Proximal femoral fracture in hip arthrodesis treated with 

double reconstruction plates. 
3 Karol, S. E. Halliday, P. Gourineni. Gait and function after intra-articular arthrodesis of the hip in 

adolescents. 
4 Thambyah, HT Hee, S Das De, SM Lee. Gait Adaptations in patients with longstanding hip fusion. 
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612 TIBIAPLATÅFRAKTUR HOS GRAVID PASIENT. 
T. H. Jørgensen1, P. Mukherjee1 

1Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand. 

BAKGRUNN: Frakturkirurgi på den gravide traumepasienten krever et tverrfaglig samarbeid for å 

kunne ivareta både mor og det ufødte barnet. I mange tilfeller krever det involvering av ortoped, 

obstetriker, jordmor, radiolog og anestesiolog. Behandlende personell må ha forståelse, samt ta 

hensyn til endret anatomi og fysiologi. Timing av operasjonen må være nøye gjennomtenkt. Vi 

presenterer kasuistikken som omhandler en 29 år gammel kvinne gravid i uke 35 som etter hun ble 

løpt ned av en hest hadde pådratt seg en tibiaplatå fraktur, Schatzker klassifikasjon 6. 

MATERIALE OG METODER: Pasienten ble tatt imot via ATLS protokoll. CT venstre kne avdekket 

tibiaplatåfraktur. Frakturen ble initialt stabilisert med overbroende ekstern fiksasjon. Da dette var et 

høyenergitraume og frykten for å maskere kompartmentsyndrom ble pasienten initialt smertelindret 

med femoralis blokade og opiater. Grunnet store smerter og et stort behov for opiater ble hun etter 

hvert smertelindret med epiduralanestesi (EDA). Jordmor gjorde hyppige tilsyn både før og etter 

operasjon. Da det var 4 uker til termin kunne en ikke vente med endelig fraktur kirurgi til barnet var 

forløst. Å igangsette fødselen før termin eller planlagt keisersnitt ble frarådet da dette ville innebære 

risiko for barnet. Pasienten ble operert i spinal anestesi etter bløtdeler hadde avsvellet. Hun ble 

operert med lateral og medial osteosynetese samt innsetting av bensubstitutt. Postoperativt ble hun 

smertelindret med EDA. Etter seponering av EDA brukte hun paracetamol og tramadol ved behov. 

Utenom kortvarig væsking fra operasjonssåret var det postoperative forløpet ukomplisert. 12 ukers 

kontroll viste god tilheling og en tillot full vektbæring, men ingen løping. Barnet ble ukomplisert 

forløst i uke 40. Det ble ikke rapportert opiatabstinenser hos barnet. 

KONKLUSJON: Vellykket og trygg behandling av pasienter i denne gruppen krever et tverrfaglig 

samarbeid. Det krever nøye planlegging og fasiliteter for å kunne ivareta både mor og barn. 

REFERANSER: 
1 N. Tejwani, K. Klifto, C. Looze, C. S. Klifto, Treatment of patient with orthopedic trauma. 
2 N. O. Skaga, N. N. Berge, L. B. Helgadottir, Den gravide pasient, traumemanualen. 
3 Trauma in pregnancy and intimate partner violence, ATLS 10th edition 
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613 BETYDELIG VARIASJON I ETTERLEVELSE ETTER RETNINGSLINJER FOR 
BEHANDLING AV DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD 
Cato Kjærvik1,2, Jan-Erik Gjertsen3,4,5, Eva Stensland1,6, Eva Dybvik5, Hanne Sigrun Byhring6, Odd Søreide6 

1UiT Norges arktiske universitet; 2Nordlandssykehuset Vesterålen HF; 3Haukeland universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling; 
4Universitetet i Bergen; 5Nasjonalt hoftebruddregister; 6Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering – SKDE 

BAKGRUNN: De norske tverrfaglige retningslinjene for behandling av hoftebrudd samsvarer i stor 

grad med internasjonale retningslinjer (NICE, SIGN, AAOS). Målet med denne studien var å undersøke 

i hvor stor grad norske sykehus følger disse retningslinjene. 

MATERIALE OG METODER: Studien er basert på data fra Nasjonalt hoftebruddregister (NHBR). 

Dislokerte hoftebrudd rapportert til NHBR mellom 2014 og 2018 ble inkludert. Pasienter under 65 år, 

pasienter med patologiske brudd og pasienter med ASA 5 eller manglende opplysninger om ASA 

klasse ble ekskludert. Studiepopulasjon omfatter 16 989 pasienter. Vi undersøkte andel av pasienter 

ved hvert sykehus som ble behandlet i tråd med følgende anbefalinger: a) behandling med protese, 

b) bruk av sementert stamme ved protese, c) operasjon innen 48 timer og d) erfaren operatør 

(definert som mer enn 3 års erfaring ut fra tilgjengelige data fra NHBR). 

RESULTATER: 95,6% av pasientene (79-99%) ble operert med protese. Av de som ble operert med 

protese fikk 80,4 % (0,3-100%) sementert stamme. 75,8% (51-87%) ble behandlet innen 48 timer 

etter skaden. 84,3% (63-97%) hadde minst en operatør med mer enn 3 års erfaring i bruddkirurgi. 

KONKLUSJON: Det var betydelig variasjon i etterlevelse av nasjonale retningslinjer for behandling av 

hoftebrudd ved norske sykehus. Størst variasjon ble funnet i bruk av sementert stamme ved bruk av 

protese. 
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614 EFFEKT AV ETTERLEVELSE AV RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV 
DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD 
Cato Kjærvik1,2, Jan-Erik Gjertsen3,4,5, Eva Stensland1, 6, Eva Dybvik5, Hanne Sigrun Byhring6, Odd Søreide6 

1UiT Norges arktiske universitet; 2Nordlandssykehuset Vesterålen HF; 3Haukeland universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling; 
4Universitetet i Bergen; 5Nasjonalt Hoftebruddregister; 6Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering – SKDE 

BAKGRUNN: Norske og internasjonale retningslinjer er rimelig samstemte i anbefalingene for 

behandling av dislokerte lårhalsbrudd (Garden 3-4). Målet med denne studien var å vurdere 

konsekvensene for norske pasienter av at sykehusene ikke følger anbefalingene for behandling. 

MATERIALE OG METODER: Studien er basert på data fra Nasjonalt hoftebruddregister (NHBR). 

Dislokerte lårhalsbrudd rapportert til NHBR mellom 2014 og 2018 ble inkludert. Pasienter under 65 

år, pasienter med patologiske brudd og pasienter med ASA 5 eller manglende opplysninger om ASA 

klasse ble ekskludert. Til sammen 16 989 pasienter ble inkludert. Inkluderte anbefalinger var a) 

behandling med protese, b) bruk av sementert stamme, c) operasjon innen 48 timer og d) erfaren 

operatør (definert som mer enn 3 års erfaring ut fra tilgjengelige data fra NHBR). Utfallene som ble 

studert var 30- og 365-dagers mortalitet og reoperasjon innen 1 år. Alle analyser ble justert for kjønn, 

alder og ASA klasse. 

RESULTATER: 30-dagers mortalitet for annen behandling vs protese var 14,4% vs 8,2% (OR 1,3; 

p=0,03), for usementert vs sementert stamme 7,2% vs 8,4 % (OR 0,9; p=0,18), for operasjon etter 48 
timer vs innen 48 timer 10,4% vs 8,8% (OR 1,1; p=0,31) og for operatør med mindre vs mer enn 3 års 
erfaring 8,8% vs 9,1% (OR 1,0; p=0,79). 365-dagers mortalitet for annen behandling vs protese var 
35,8% vs 23,5% (OR 1,5; p<0,001), for usementert vs sementert stamme 21,1% vs 24,0% (OR 0,9; 
p=0,08), for operasjon etter vs innen 48 timer 29,9% vs 24,8% (OR 1,2; p<0,001) og for operatør med 
mindre vs mer enn 3 års erfaring 25,9% vs 25,7% (OR 1,0; p=0,68). Reoperasjon innen 365 dager for 
annen behandling vs protese var 16,1% vs 4,2% (OR 4,38; p<0,001), for usementert vs sementert 
stamme 4,8% vs 4,0% (OR 1,2; p=0,03), for operasjon etter vs innen 48 timer 5,4% vs 4,8% 
 (OR 1,12; p=0,21) og for operatør med mindre vs mer enn 3 års erfaring 6,9% vs 4,7% (OR 1,52; 

p<0,001). 

KONKLUSJON: Etterlevelse av retningslinjene hadde varierende, men positiv effekt for utfallet i 

denne nasjonale kohorten av pasienter med dislokerte lårhalsbrudd. Avvik fra anbefalingene bør 

unngås for å optimalisere pasientenes prognose. 
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701 FOREBYGGER TROMBOSEPROFYLAKSE DØD VED PRIMÆR 
SKULDERPROTESE? 
Randi M Hole1, 2, Anne M Fenstad1, Jan-Erik Gjertsen 1, 2, Stein A Lie,1, 3 Ove Furnes1, 2 

1 Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 

2 Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen 

3 Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen 

BAKGRUNN: Nasjonale retningslinjer angir spesifikke anbefalinger for større hofte- og knekirurgi, 

mens det for skulderprotese ikke finnes spesifikke anbefalinger. Det er likevel en generell anbefaling 

om tromboseprofylakse ved alle inngrep hos pasienter med moderat-høy tromboserisiko. Primært 

endepunkt i denne studien var tidlig (90 dager) mortalitet etter primær skulderproteseoperasjon 

med og uten tromboseprofylakse. Sekundære endepunkter inkluderte intraoperative komplikasjoner 

og 1-års revisjonsrisiko med og uten tromboseprofylakse. 

MATERIALE OG METODER: Primære skulderproteser registrert i Nasjonalt register for leddproteser i 

perioden 2005-2018 (n=6972) ble inkludert i studien. Etter å ha ekskludert 849 operasjoner (12,2%) 

grunnet manglende informasjon i en eller flere av de studerte parametrene ble 6123 operasjoner hos 

5624 pasienter inkludert i analysene. Cox regresjonsanalyse med robuste variansestimater for å 

justere for flere operasjoner fra samme pasient ble gjort. Analysene ble justert for alder (<55, 55-65, 

65-75 >75), kjønn, ASA skår, diagnose, type implantat (anatomisk totalprotese, revers totalprotese, 

hemiprotese), fiksasjon (sementert eller usementert humerusstamme), varighet av operasjon og 

operasjonsår. I tillegg ble det utført en instrument variabel Cox regresjon for å estimere den kausale 

effekten av tromboseprofylakse. I denne analysen ble hvert sykehus sin tilbøyelighet til å bruke 

tromboseprofylakse benyttet som instrument.  

RESULTATER: Tromboseprofylakse ble gitt ved 4089 operasjoner (67%). Dalteparin ble brukt i 68% og 

enoxaparin i 29% av disse prosedyrene. 50 pasienter døde innen 90 dager etter operasjon, 35 i 

tromboseprofylaksegruppen og 15 i gruppen som ikke fikk tromboseprofylakse. Vi fant ingen forskjell 

i 90-dagers mortalitet mellom de to gruppene (HR =1,1, 95%KI: 0,6-2,4, p=0,7). Høy alder (>75), ASA 

klasse (≥3) og fraktur som diagnose økte mortalitet postoperativt. Vi fant ingen forskjell i risiko for 

intraoperativ blødning eller 1-års revisjonsrisiko mellom gruppene (HR=0,6, 95%KI: 0,3-1,2, p=0,2). 

KONKLUSJON: Mortaliteten etter skulderproteser er lav og vi fant ingen redusert mortalitet ved bruk 

av tromboseprofylakse. Basert på våre funn kan rutinemessig bruk av tromboseprofylakse ved 

primære skulderproteser ikke anbefales, men bruk av tromboseprofylakse bør vurderes ut fra den 

enkelte pasients risikoprofil. 
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702 INGEN MIGRASJON AV GLENOIDKOMPONENTEN MÅLT MED RSA TO ÅR 
ETTER INNSETTING AV REVERS SKULDERPROTESE 
Alexander Nilsskog Fraser 1 ,2 ,3, Berte Bøe 1, Jan Erik Madsen 1 ,2, Tore Fjalestad 1, Stephan M. Röhrl 1 

1 Ortopedisk avdeling Ullevål, Oslo universitetssykehus; 2 Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo; 3 Diakonhjemmet 

sykehus 

BAKGRUNN: Revers skulderprotese brukes i dag på indikasjoner som cuff-arthropati, frakturrevisjon 

og proteserevisjon, og dislokert proksimal humerusfraktur (PHF), tross lite evidens om 

langtidsresultatene. Kärrholm et al har tidligere vist at mikromigrasjon > 1,2 mm påvist med RSA ved 

2 år medfører >50% risiko for revisjon av hofteprotese (1). På denne bakgrunn ønsket vi å utføre RSA-

analyse av glenoidkomponenten i reverse proteser. 

MATERIALE OG METODER: 20 pasienter operert med revers protese ved OUS i perioden 2015-2017 

ble inkludert i studien. RSA kuler ble plassert peroperativt i collum scapula, proc. coracoideus og 

acromion. En tidligere metodestudie (2) viste at reversed engineering (RE) var den foretrukne 

modellbaserte RSA metoden, og at den kliniske presisjonen av RSA på glenoidkomponenten av revers 

skulderprotese var <0,25 mm for alle frihetsgrader translasjon (x,y,z) og <0,7 grader for de to 

målbare frihetsgradene rotasjon (x,z). RSA-opptak ble gjort postoperativt, etter 3 måneder, 1 år og 2 

år. Som et klinisk funksjonsmål ble Oxford Shoulder Score (OSS) anvendt etter 2 år (0-48 poeng, der 

høyeste poengsum er best). 

RESULTATER: 20 pasienter ble inkludert, 3 menn og 17 kvinner, gjennomsnittsalder 76 år, alle 

hjemmeboende. 13 pasienter hadde akutt PHF, 2 hadde forsinket kirurgi av PHF, 1 malunion, 3 cuff-

arthropathi og 1 kronisk skulderluksasjon. En pasient ble ekskludert fra analysen pga. proteserevisjon 

som følge av infeksjon, og denne hadde protesemigrasjon >5 mm før 3 måneder. Øvrige 19 pasienter 

viste ikke tegn til mikromigrasjon utover RSA metodens måleusikkerhet over to års oppfølging. For 

gruppen som helhet var gjennomsnittlig OSS score ved to år 29,2 poeng (15-36). 

KONKLUSJON: Vår studie med modellbasert RSA viste at glenoidkomponenten i revers 

skulderprotese ikke migrerer over et bekymringsfullt nivå i løpet av to år. Resultatet indikerer gode 

langtidsresultater mht proteseløsning, men lengre oppfølgingstid er nødvendig for å verifisere dette. 

REFERANSER: 
1 Karrholm et al. Does early micromotion of femoral stem prostheses matter? 4-7-year 

stereoradiographic follow-up of 84 cemented prostheses. JBJS Br. 1994 
2 Fraser et al. Model-based RSA is suitable for clinical trials on the glenoid component of reverse 

total shoulder arthroplasty. JOR 2018 
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801 UNGDOMS ERFARING OG OPPLEVELSE ETTER KIRURGISK BEHANDLING AV 
IDIOPATISK SKOLIOSE 
Kristina Ravnanger1, Thomas Natvik2 

1Enhet for barnekirurgi, Haukeland Universitetssykehus; 2Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus 

BAKGRUNN: Ungdom diagnostisert med adolescent idiopatisk skoliose må postoperativt gjennom 

opptrening over flere uker for å gjenvinne full helse. Ungdommene tas av den grunn ut av sitt daglige 

virke hvor skole, sosiale aktiviteter med venner og deltagelse i idrett står sentralt. Ungdomstiden kan 

være utfordrende for de fleste unge sett i sammenheng med pubertet og kroppslige forandringer, 

samt vekslingen mellom rollene barn og voksen. Venner er en viktig kilde til å kjenne samhørighet, få 

bekreftelse og støtte. Hensikten med studien har vært å få innsikt i hvordan ungdom som opereres 

for AIS opplever og erfarer tiden etter hjemkomst med hovedfokus på smerter, aktivitet og sosialt liv. 

MATERIALE OG METODER: Kvalitativ studie basert på semistrukturerte dybdeintervju 3 måneder 

etter inngrepet. Utvalget var 7 ungdommer i alderen 14-17 år. Datamateriale er analysert ved hjelp 

av systematisk tekstkondensering. 

RESULTATER: Ungdommene ønsket å vite mer om hva andre ungdommer operert for AIS hadde 

erfart. På denne måten kunne de vært bedre forberedt til å stille spørsmål preoperativt. Den første 

uken hjemme var spesielt krevende for ungdommene. De kjente seg ikke forberedt på hvor mye 

hjelp de trengte til hverdagslige oppgaver og personlig hygiene. Ungdommene uttrykte trygghet og 

ydmykhet i hjelpen de mottok fra foreldre, samtidig følelse av nederlag av ikke å klare enkle ting selv 

mot behovet for å føle seg til nytte. Fremskritt gav ungdommene mestringsfølelse og motivasjon. 

Sosialt opplevde de å stå på sidelinjen. Ungdommene opplevde ubalanse mellom kravene som de 

selv og andre satte i skole sammenheng, mot hva som kjentes håndterbart. Ungdommene satte ord 

på hva som var smertefullt. Smertene var likevel ikke hovedfokus, derimot ble lite overskudd, 

slitenhet, stivhet og fravær av fleksibilitet fremstilt som hovedforklaring til at ungdommene var 

hemmet fra sine daglige gjøremål og inkludering med venner i fritid og skole. 

KONKLUSJON: Informasjon har ikke på noe tidspunkt gjort ungdommene utrygge, derimot erfart som 

trygghetsskapende. Det er viktig at informasjonen er så forståelig og håndterbar som mulig. 

Behandlingsteamet bør være oppmerksomme på de sosiale utfordringene som oppstår i tiden etter 

operasjon og hva de kan medføre for ungdommene. 

REFERANSER: 
1 Bakken, A. (2019). Ungdata 2019 Nasjonale resultater. NOVA Rapport 9/19. Hentet fra 

https://fagarkivet.oslomet.no/en/item/asset/dspace:15946/Ungdata-2019-Nettversjon.pdf 
2 Soltvedt, T., Magnusson, M. T., Krosby, K., Dagsgard, A. H & Kivle, K. (2015). Adolescent idiopatisk 

skoliose (AIS) – pre og postoperativ fysioterapi etter kirurgisk behandling. Hentet fra 
https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/Adolescent-idiopatisk-skoliose-ais-pre-og-

postoperativ-fysioterapi-etter-kirurgisk-behandling#preparation 
3 Tezchner, S. (2019). Barne- og ungdomspsykologi: typisk og atypisk utvikling (1. utg.). Oslo: 

Gyldendal. 
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802 TRE ÅRS ERFARING MED SERIEGIPSING AV PASIENTER MED BARNESKOLIOSE 
Jon Dahl1, Kjetil Kivle1 

1Seksjon for ryggdeformiteter, Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet 

BAKGRUNN: Barneskoliose er en samlebetegnelse for pasienter yngre enn ti år med skoliose uansett 

årsak. Det er en relativt sjelden tilstand og vår avdeling har landsfunksjon for behandling og 

oppfølgning av disse pasientene. Vi får henvist ca. 70 nye pasienter årlig. For de aller yngste 

pasientene (< fire år) har vi de siste tre årene tilbudt seriegipsing i narkose som et mer potent 

alternativ til korsettbehandling for å unngå eller utsette operativ behandling (1). Den første 

pasienten ble gipset i juni 2017 og metoden ble presentert på ortopedisk høstmøte samme år (2). 

Det har i de senere år vært økt fokus på mulige senskader av repetert og langvarig generell anestesi 

hos pasienter under tre år (3). 

MATERIALE OG METODER: Fem pasienter er prospektivt registrert fra juni 2018. Alle gutter. Median 

(variasjonsbredde) alder 2,5 år (1,6-3,8) ved oppstart. Skoliosekurvenes type, størrelse og utvikling 

under gipsbehandling og etter overgang til korsett er registrert. Gipsetid, narkosetid og 

komplikasjoner er registrert. 

RESULTATER: Median (variasjonsbredde) kurvestrørrelse for hovedkurven før første gips var 50 gr. 

(31-64). Kurvens utvikling vil bli presentert grafisk for alle pasientene. Pasientene fikk Median 

(variasjonsbredde) 3 (1-4) gipser før overgang til korsett. Narkose- og gipsetiden var rimelig stabile 

med Median (range) 58 (47-99) og 28 (24-36) minutter. En pasient falt med gips og pådro seg en 

femurfraktur som ble TEN naglet.  

(Ikke sikkert relatert til gipsbehandlingen). To pasienter fikk sår under gipsen som følge av 

fremmedlegeme. En pasient fikk for trang gips (trykksår, respirasjonsbesvær og utstrålende smerte til 

underekstremitetene), og behandlingen ble avbrutt. 

KONKLUSJON: Barneskoliose er en sjelden tilstand og av de pasientene som henvises til oss for det er 

det få pasienter som egner seg for seriegipsing. For enkelte pasienter har det meget god effekt, mens 

for andre har det ikke bedre effekt enn korsettbehandling som da er et bedre alternativ. 

REFERANSER: 
1 Mehta M.H et al Growth as a corrective force in the early treatment of progressive infantile 

scoliosis 2005 Sep;87(9):1237-47 

2 Dahl et al Seriegipsing ved Early Onset Skoliose (EOS), Ortopedisk høstmøte 2017 

3 Andropoulos D.B et al Anesthesia and Developing Brains-Implications of the FDA Warning N Engl 

J Med 2017; 376:905-907 
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803 KOMPLIKASJONER ETTER OPERASJON FOR IDIOPATISK SKOLIOSE VED 
HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS 2014-2018 
Truls Rokne Hanestad1, Thomas Natvik1 

1Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus 

 BAKGRUNN: Vi ønsket å se på komplikasjoner og reoperasjoner etter operasjon for idiopatisk 

skoliose ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS) i perioden 2014 til og med 2018. 

MATERIALE OG METODER: Ved hjelp av operasjonsplanleggingssystemet Orbit har vi identifisert 107 

idiopatiske skolioser operert ved HUS i perioden. Journalsystemet DIPS og røntgensystemet Sectra er 

brukt til journalgjennomgang og for måling og klassifisering av kurvene. Statistikkprogrammet SPSS 

er brukt for å regne ut resultatene 

RESULTATER: Totalt 107 pasienter ble operert. Gjennomsnittsalder ved operasjon var 19,9 år og 

median alder 15,3 år (11,2 – 58,4). 83,2 % av pasienten var kvinner. Gjennomsnittlig operasjonstid på 

262 minutter (119 – 453). 

Gjennomsnitts Cobb vinkel var 69 grader preoperativt og 21 grader postoperativt. 

17 pasienter (16 %) hadde komplikasjoner. 14 pasienter hadde 1 komplikasjon og 3 pasienter hadde 

2 komplikasjoner. 9 pasienter ble reoperert (8.4 %). 2 av disse gjennomgikk mer enn 1 reoperasjon. 

3 pasienter (2,8 %) hadde lavgradig implantatinfeksjon og samtlige ble reoperert og fikk 

antibiotikabehandling i 10 – 12 uker. 1 pasient måtte få forlenget fiksasjonen grunnet for kort 

primærfiksasjon. 7 pasienter hadde plager fra osteosyntesematerialet og fikk deler av eller alt 

fjernet. 5 pasienter hadde postoperativ UVI. 2 pasienter fikk blodtransfusjon postoperativt. 2 

pasienter hadde brekkasje av en skrue uten at det krevde reoperasjon. 

KONKLUSJON: Kjønnsfordeling og alder ved operasjon er sammenlignbar med tilsvarende sentre. Vi 

har få alvorlige komplikasjoner. Hovedårsaken til reoperasjon er plager fra osteosyntesematerialet. 
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804 KOMPLIKASJONER ETTER PRIMÆROPERASJON FOR NEVROMUSKULÆR- OG 
ANDRE SEKUNDÆRE SKOLIOSER VED HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS 
2014-2019. 
Thomas Natvik1, Truls Rokne Hanestad1 

1Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus 

BAKGRUNN: Pasienter som opereres for skoliose sekundær til annen sykdom som cerebral parese, 

muskelsykdom, syndromer eller metabolske tilstander har betydelig økt risiko for komplikasjoner. 

Pasientene har ofte psykisk utviklingshemming, dårlig ernæring, respirasjonsproblem og stive og 

store kurver som krever lang fiksasjon med dertil lang operasjonstid og økt blødning. Vi ønsket å 

kartlegge forekomsten av komplikasjoner etter kirurgi ved vår avdeling i en 5-års periode. 

MATERIALE OG METODER: Vi brukte operasjonsplanleggingsprogrammet Orbit og identifiserte 47 

pasienter operert i perioden 01.01.2014-31.12.2018. Cerebral parese (n=22) var den vanligste 

grunntilstanden. 12 pasienter hadde en uspesifisert psykisk utviklingshemming/autisme/syndrom. 4 

pasienter med muskeldystrofi, 3 med bindevevssykdom, 2 med spinal muskelatrofi, 2 med MMC eller 

MMC-lignende tilstand, 1 med Duchenne og 1 med skjelettdysplasi. Det var 27 kvinner og 20 menn 

med median alder 14,2 ved operasjonstidspunkt (9,7-53,1). Gjennomsnittlig preoperativ Cobb vinkel 

var 72 grader. 

RESULTATER: Gjennomsnittlig operasjonstid var 320 minutt. Gjennomsnittlig liggetid var 10,6 dager. 

Både operasjonstid og liggetid avtok betydelig gjennom 5-års perioden. Gjennomsnittlig postoperativ 

Cobb vinkel var 27 grader.  

21 pasienter (45%) hadde én eller flere komplikasjoner. Urinveisinfeksjon (5/47) og pneumoni (7/47) 

var de vanligste komplikasjoner. 9 pasienter fikk blodtransfusjon. 13 pasienter (28%) hadde 

intensivopphold postoperativt (ofte var dette planlagt preoperativt). 5 pasienter hadde et forlenget 

intensivopphold (>3 dager). 5 pasienter (11%) ble reoperert. 2 av disse ble reoperert 2 ganger. Årsak 

til reoperasjon var 2 implantatsvikt distalt med lavgradig infeksjon, 1 proksimal svikt uten infeksjon, 1 

økende sekundærkurve og 1 feilplassert skrue. Vi hadde ingen akutte postoperative 

sårinfeksjoner/implantatinfeksjoner. Foruten reoperasjon hadde vi 2 alvorlige komplikasjoner – 1 

pasient med hjertestans postoperativt pga opiatoverdosering og 1 pasient med blødende ulcus 

ventriculi som krevde intervensjon. Totalt 9 av 47 pasienter fikk en alvorlig komplikasjon som 

medførte forlenget intensivopphold, reoperasjon eller annet. 

KONKLUSJON: Risikoen for komplikasjoner er høy. Dette er viktig i den preoperative vurderingen og 

ved informasjon til pasienten og foresatte. Risikoen for alvorlige komplikasjoner er sammenlignbar 

med øvrig litteratur. 
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805 RADIOLOGISKE RESULTATER OG LUNGEFUNKSJON HOS 28 PASIENTER 
BEHANDLET MED MANUELT KONTROLLERTE VEKSTSTAVER 
Sydnes KS2, Molland R1, Kibsgård TJ1 

1OUS Rikshospitalet, 2Ortopedisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus 

BAKGRUNN: Gjennom historien har barneskoliose blitt behandlet med et vell av metoder, kirurgiske 

teknikker og implantater. Pasientpopulasjonen er liten og heterogen. Målet for behandlingen av 

barneskoliose har blant annet vært å sikre spinal vekst og aksekorreksjon og derved adekvat 

lungefunksjon. Målet for studien var å undersøke om kirurgiske mål ble nådd i vår pasientpopulasjon. 

MATERIALE OG METODER: I vårt register identifiserte vi 28 pasienter med barneskoliose som er 

operert med Traditional Growing Rod (TGR) eller Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib (VEPTR) 

før 10 års alder mellom 2000 og 2016. Alle disse var ferdig behandlet med endelig fusjon. Det ble 

gjort en tverrsnittsstudie av lungefunksjon av alle pasientene. Resultatene ble analysert for å finne 

korrelasjon til radiologiske målinger etter endelig fusjon. 

RESULTATER: Gjennomsnittlig alder ved indeksoperasjon var 5,8 år (10 mnd – 9,9 år). 

Gjennomsnittlig alder ved endelig fusjon var 12,4 år (8-17 år). Det ble utført 15 (4-26) prosedyrer pr 

pasient. Det ble målt Cobbvinkel, T1-T12 høyde, T1-S1 høyde og apeksdistanse før indeksoperasjon, 

under forlengningsperioden og etter endelig fusjon. Pulmonal funksjon hadde signifikant revers 

korrelasjon til apeksdistanse svak korrelasjon til Cobbvinkel. Det ble ikke funnet korrelasjon T1-T12 

høyde, T1-S1-høyde eller T1-T12 høyde over 180mm. FVC% var for ca. halvparten av pasientene 

under 50%. 

KONKLUSJON: Vår bruk av TGR og VEPTR har gitt aksekorreksjon og spinal vekst, men pasientene har 

ikke oppnådd ønsket lungefunksjon etter endelig fusjon. 

Interessekonflikter: Ingen konflikter. 
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806 PÅVIRKER PASIENTFRAFALL ETT-ÅRS RESULTATENE I RYGGREGISTERET? 
Simran Kaur1, Ole Kristian Alhaug1, 2, Filip Dolatowski3, Greger Lønne2 

1Akershus Universitetssykehus; 2Sykehuset Innlandet, 3Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

BAKGRUNN: Det norske ryggregisteret har dekningsgrad på 70%, og et frafall på rundt 30% til 1-års 

kontrollen. En tidligere registerstudie viste at et frafall på 22% ikke påvirket resultatene ved ett-års 

oppfølging (Solberg 2011). I mellomtiden, har ryggregisteret utviklet seg fra et lokalt til et nasjonalt 

register. Som en oppdatert validering av registerdata, har vi derfor kartlagt pasientkarakteristika og 

resultater etter kirurgi hos pasienter som ikke har besvart spørsmål ved ett-års kontroll (non-

respondere). 

MATERIALE OG METODER: Vi har sett på pasienter som ble operert for spinal stenose ved Akershus 

Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet i perioden 2015 og 2016 og indentifisert non-respondere 

ved ett-års kontroll. Non-respondere mottok standard registerskjema per brev, og vi purret med 

ytterligere ett brev etterfulgt av én SMS. Sammenligninger av kontinuerlige data ble testet med T-

test; kategoriske data med z-statistikk. 

RESULTATER: Vi identifiserte 457 pasienter, hvorav 334 (73%) responderte ved ett-års oppfølging. Av 

123 non-respondere, mottok vi svar fra 62 pasienter (50%).  

Det var noen signifikante forskjeller mellom gruppene med lavere alder blant non-responderne 

(gj.sn. 63 vs 68 år, MD 4,7 (2,6 til 6,7); p<0,001), høyere forekomst av ikke-norsk morsmål (5,8% vs 

2,1%, RR (95% KI)=2,74 (1,1 til 7,4); p=0,047) samt lavere forekomst av andre sykdommer (68,9% vs 

78,4%, RR (95% KI)=0,86 (0,76 til 0,98); p=0,047). Vi fant ingen statistisk signifikante forskjeller 

mellom gruppene for kjønn, sivilstatus, utdannelse, røyking, BMI, ASA, pre-operativ ODI eller pre-

operativ NRS rygg- og beinsmerter. 

Det var ingen signifikant forskjell i ODI etter ett år (28,3 vs 25,1, MD 1,9 (-2,1 til 8,2), p=0,247) 

mellom non-respondere og respondere. Vi fant heller ingen signifikante forskjeller mellom gruppene 

for NRS rygg- og beinsmerter. 

KONKLUSJON: Antall non-respondere i vårt materiale (27%) er sammenlignbart med frafallet i det 

svenske (27%), men ikke i det danske ryggregisteret (12%). Det var signifikante forskjeller i alder, 

komorbiditet og morsmål mellom respondere og non-respondere. Mer viktig: vi fant ikke signifikante 

forskjeller i ODI og NRS rygg- og beinsmerter hverken før eller etter ryggkirurgi. Det ser ikke ut til at 

frafallet systematisk påvirker resultater ett år etter ryggkirurgi, men non-respondere skiller seg ut fra 

respondere og man må derfor fortsette å validere registerdata i fremtiden. 

Interessekonflikter: Ingen konflikter. 
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807 UTSTRÅLENDE RYGGSMERTER 
Bjørn A Hjall1, Kjartan Krogedal1, Sigurd Liavaag1 

1Ortopedisk avdeling, Sørlandet Sykehus Kristiansand 

BAKGRUNN: Årlig vurderer vår avdeling 1287 rygger, 918 poliklinisk, 369 med innleggelse. Av disse 

opereres 290 med ekstirpasjon av prolapser, dekompresjon av spinale stenoser og fiksasjoner. 

Kasuistikken beskriver diagnostisering og forløp av en spondylodiscitt 

MATERIALER OG METODER: Pasientens journal og ettårskontroll er grunnlag for foredraget. Aktuell 

pasient har gitt sitt samtykke til at hennes historie deles for videre læring. Statistikk vedrørende 

undersøkelser og behandling er hentet fra DIPS. Vi sammenligner vår enkelterfaring og våre tall med 

de siste reviewartiklene vedrørende cauda equina og spondylodiskitt 

RESULTATER: Pasienten er en 60 år gammel ellers frisk kvinne. Symptomer startet med kun lokale 

smerter i lumbalcolumna to dager før innleggelse. Hun ble vurdert av egen lege og legevakt uten 

videre tiltak. Henvist mottak morgen dag 3 med utstrålende smerter venstre side uten kraftsvikt eller 

andre utfall. CRP var 250, leukocytter 20, og puls, blodtrykk, respirasjonsfrekvens og temperatur 

innenfor normalområde i hht SIRS. CT, MR og ultralyd utelukket patologi i abdomen og thorax. MR 

viste ødem i L5/S1-skiven som gav mistanke om spondylodiscitt. Billeddiagnostikk avkreftet andre 

fokus og muliggjør spondylodiskitt uten abscedering. Blodkultur viste staph. aureus. Pas ble satt over 

på cloxacillin intravenøs og lagt på vanlig avdeling. 

Dagen etter ble pasienten mobilisert opp, men trengte nå prekestol pga. kraftsvikt, hadde sterke 

smerter, nedsatt sensibilitet i perineum og nedsatt sphinktertonus. Klinisk utvikling med tidligere MR 

funn gjorde at pasienten ble hemilaminektomert i tre nivåer samme kveld. Hun ble lagt på intensiv 

avdeling for videre observasjon. Femte postoperative døgn ble det tatt ny MR pga økende kraftsvikt, 

denne påviste abscedering i det gamle operasjonsfeltet. Pasienten ble overført til Rikshospitalet hvor 

det ble gjort åpen drenasje og debridement. Senere kom pasienten tilbake til oss og fikk langvarig 

antibiotikabehandling og rehabilitering. Et år senere ved kontroll hadde hun fremdeles dårlig 

gangfunksjon og inkontinens. 

KONKLUSJON: Spondylodiskitt kan forekomme hos ellers friske pasienter, og er en alvorlig tilstand 

som kan føre til sequele etter cauda equina-syndrom. Tidlig diagnostikk og behandling er viktig, men 

er dessverre ingen garanti mot alvorlig utfall. 

REFERANSER: 
1 Gentile L, Benazzo F, De Rosa F, et al. A systematic review: characteristics, complications and 

treatment of spondylodiscitis. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019;23(2 Suppl):117-128. 
doi:10.26355/eurrev_201904_17481 

2 Kapetanakis S, Chaniotakis C, Kazakos C, Papathanasiou JV. Cauda Equina Syndrome Due to 
Lumbar Disc Herniation: a Review of Literature. Folia Med (Plovdiv). 2017;59(4):377-386. 
doi:10.1515/folmed-2017-0038 
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808 MINI-INVASIV KIRURGISK AVSTIVNING AV ILIOSAKRALLEDDET – 
ERFARINGER FRA OSLO 
Engelke Randers1, 2, Thomas Kibsgård1, 2. 

1Oslo Universitetssykehus, Seksjon for ryggdeformiteter, Ortopedisk klinikk, Oslo, Norge 

2Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Oslo, Norge 

BAKGRUNN: Mini-invasiv avstivning av iliosakralleddet ble introdusert på markedet i 2010 og vi 

startet med dette inngrepet i 2015. Det er flere studier som viser en bedring i både smerte og fysisk 

funksjon etter slik kirurgi (1, 2). Vi har gjennomgått vårt eget kvalitetsregister for 

iliosakralleddsavstivning for å evaluere innføringen av denne kirurgiske metoden ved vår seksjon.  

MATERIALE OG METODER: Fra begynnelsen av 2015 har vi fulgt 61 konsekutive pasienter som er 

operert for iliosakralleddsmerte med asvtivning av iliosakralleddet. Indikasjonen for kirurgi baseres 

på sykehistorie (Fortin’s tegn), 3 av 6 positive kliniske tester (P4, FABER test, Menells test, 

Kompresjon/distraksjon, palpasjon av sakrotuberale ligament/lange dorsale ligament og Active 

Straight Leg Raise) og positiv intraartikulær injeksjon (>50% smertereduksjon målt med Numeric 

Rating Scale smerteskala). Alle pasienter er operert med Triangulære titan implantater (iFUSE©). 

Pasientene har fylt ut Oswestry Disablity Index (ODI) og Numeric Rating Scale (NRS) ved baseline, 

3 måneder og 1 år. Pasienten er blitt spurt om de har opplevd forbedring i forhold til før kirurgi og 

har kunnet velge mellom følgende svar: mye bedre, litt bedre, ingen endring, litt verre og mye verre. 

RESULTATER: Første pasient ble operert i 2015 og til nå er det utført 74 operasjoner på 61 pasienter. 

Av disse pasientene har 20 fullført 1 års kontroll, 15 6-måneders kontroll og 10 3-måneders kontroll. 

Ytterligere 7 pasienter forventes å fullføre 1 års kontroll de kommende ukene. 5 har ikke fullført 

oppfølging. I denne perioden er 4 pasienter reoperert grunnet implantatløsning, feilplassert 

implantat og glutealt hematom.  

Pasientene har vist signifikant bedring av fysisk funksjon samt smerte skåring etter 3 måneder og 1 

år. Det observeres et gjennomsnittlig fall av ODI fra 48 til 37 og NRS fra 71 til 43 ved ensidig 

operasjon. Ved bilateral avstivningsoperasjon faller ODI fra 56 til 24, ett år etter siste operasjon, og 

NRS tilsvarende fra 73 til 45. Pasientene med bilaterale smerter opplevde ikke reduksjon av sine 

smerter før etter at begge ledd var fusjonert. 14 av 18 pasienter svarte at de var mye bedre enn før 

kirurgi, 2 litt bedre og 1 ingen endring fra før kirurgi. 

KONKLUSJON: Iliosakralleddsavstivning virker trygt og reduserer signifikant opplevd smerte og øker 

fysisk funskjonsnivå hos pasienter med iliosakralleddsmerte. Selv om det forekommer 

komplikasjoner og svikt av implantatene kan disse trolig unngås ved adekvat seleksjon av pasienter 

og god opplæring med tanke på kirurgisk teknikk. 

REFERANSER: 
1 Polly DW, Cher D, Wine K, Whang P, Frank C, Lockstadt H, et al. Randomized Controlled Trial of 

Minimally Invasive Sacroiliac Joint Fusion Using Triangular Titanium Implants vs. NonSurgical 
Management for Sacroiliac Joint Dysfunction. Global Spine Journal. 2016;6(S 01):GP113. 

2 Sturesson B, Dengler J, Kools D, Pflugmacher R, Prestamburgo D. Sacroiliac minimal invasive 
fusion compared to physical therapy: six-month outcome from a multicentre randomised 
controlled trial. The Spine Journal. 2016;16(4):S73-S4. 
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809 COMPARABLE INCREASES IN DURAL SAC AREA AFTER THREE DIFFERENT 
POSTERIOR DECOMPRESSION TECHNIQUES FOR LUMBAR SPINAL STENOSIS. 
RADIOLOGICAL RESULTS FROM A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL IN THE 
NORDSTEN-STUDY. 
Erland Hermansen1, 2, 3, Ivar Magne Austevoll2, 3, Christian Hellum4, Kjersti Storheim5, Tor Åge Myklebust6, Jørn Aaen1, 7, 

Hasan Banitalebi8,, Masoud Anwar9, Frode Rekeland2, Jens Ivar Brox10, Eric Franssen11, Clemens Weber12, Tore Solberg13, 14, 

Knut Jørgen Haug15, Helena Brisby16, 17, Kari Indrekvam2, 3 

1Department of Orthopedic Surgery, Ålesund Hospital, Møre and Romsdal Hospital Trust; 2Kysthospitalet in Hagevik, 

Orthopedic Clinic, Haukeland University Hospital; 3Department of Clinical Medicine, University of Bergen; 4Department of 

Orthopedics, Oslo University Hospital; 5Communication and Research Unit for Musculoskeletal Disorders (FORMI), Oslo 

University Hospital and University of Oslo; 6Department of Research, Møre og Romsdal Hospital Trust; 7Department of 

Circulation and Medical Imaging, Faculty of medicine and health sciences, Norwegian University of Science and Technology; 
8Department of Diagnostic Imaging, Akershus University Hospital; 9Unilabs Radiology; 10Department of Physical Medicine 

and Rehabilitation, Oslo University Hospital; 11Department of Orthopaedics, Stavanger University Hospital; 12Department of 

Neurosurgery, Stavanger University Hospital; 13Department of Neurosurgery, University Hospital of North Norway; 
14Norwegian National Registry for spine surgery, University Hospital of North Norway; 15Skien Hospital; 16Department of 

Orthopaedics, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden; 17Department of Orthopaedics, Institute for clinical 

sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden 

 

BACKGROUND: The purpose of the study was to investigate changes in dural sac area after three 

different posterior decompression techniques in patients undergoing surgery for lumbar spinal 

stenosis. 

Decompression of the nerve roots is the main surgical treatment for lumbar spinal stenosis. The aim 

of this study was to radiologically investigate three commonly used posterior decompression 

techniques. 

MATERIAL AND METHODS: The present study reports data from one of two multicenter randomized 

trials included in the NORDSTEN study. In the present trial, involving 437 patients undergoing 

surgery, we report radiological results after three different midline retaining posterior 

decompression techniques: unilateral laminotomy with crossover (UL) (n=146), bilateral laminotomy 

(BL) (n=142), and spinous process osteotomy (SPO) (n=149). MRI was performed before and three 

months after surgery. The increase in dural sac area and Schizas grade at the most stenotic level 

were evaluated. Three different predefined surgical indicators of substantial decompression were 

used: 1) postoperative dural sac area of >100 mm2, 2) increase in the dural sac area of at least 50% 

and 3) postoperative Schizas grade A or B. 

RESULTS: No differences between the three surgical groups were found in the mean increase in dural 

sac area. Mean values were 66.0 (SD 41.5) mm² in the UL-group, 71.9 (SD 37.1) mm² in the BL-group 

and 68.1 (SD 41.0) mm² in the SPO-group (p=0.49). No differences in the three predefined surgical 

outcomes between the three groups were found. 

CONCLUSION: For patients with lumbar spinal stenosis the three different surgical 

techniques provided the same increase in dural sac area. 

Interessekonflikter: No Conflict of interest. 

  



ABSTRAKTER ORTOPEDISK HØSTMØTE 2020 
 

89 
 

810 INTRADURALT PROLAPS, EN SJELDEN TILSTAND. 
Simran Kaur1, Ole Kristian Alhaug1, Sverre Mjønes1, Oliver Grundnes1 

1Akershus Universitetssykehus. 

BAKGRUNN: Intraduralt prolaps (IDP) ble første gang beskrevet i 1942. Det er definert som en 

herniering av skivemateriale til det subdurale og subarachnoidale rom. IDP er en sjelden tilstand, 

med rapportert forekomst på 0,30%. Typiske symptomer på IDP er akutte, sterke smerter i beina hos 

pasienter med kroniske ryggsmerter. Det er rapportert en høyere forekomst av cauda equina 

syndrom (CES) ved IDP enn ved vanlige ekstradurale prolapser. 

MATERIALE OG METODER: Vi presenterer en kasuistikk om en 72 år gammel mann som gjennomgikk 

kirurgi for CES med to dagers sykehistorie med korsryggsmerter og stråling i S1-dermatom, perianal 

nummenhet, urin og fekal inkontinens. MR viste et stort prolaps i L5/S med nærmest spinal blokk. 

Han var tidligere operert på samme nivå 2 ganger, mer enn 30 år siden, noe som gjorde operasjonen 

teknisk mer utfordrende. Pasienten ble operert av erfaren ryggkirurg. En liten mengde 

cerebrospinalvæske (CSF) lekkasje ble observert peroperativt da prolapset ble fjernet, uten noen 

synlig duraskade. Det ble lagt på en liten Tachosillapp og det var ingen lekkasje ved lukking og dura 

ble beskrevet som myk ved palpasjon. Pasienten viste fremgang til den 4. postoperative dagen, da 

han utviklet sterke utstrålende smerter og nummenhet. MR ble gjentatt, og avslørte en intratekal 

masse på det opererte nivået, tolket som intraduralt prolaps. Pasienten ble reoperert den 5. 

postoperative dagen, en durotomi ble utført og en fant og fjernet et stort intraduralt prolaps. En liten 

åpning ved det ventrale aspektet av dura ble oppdaget på samme nivå som mellomvirvelskiven. Den 

ventrale åpningen ble suturert med inside-out teknikk før durotomien ble sydd og deretter dekket 

med Tachosil. 

RESULTATER: Pasienten kom seg gradvis og hadde ingen ytterligere komplikasjoner. 

KONKLUSJON: Dette tilfellet illustrerer viktigheten av kjennskap til slike sjeldne tilstander. I 

ettertid har vi postulert at den plutselige lekkasjen av CSF ved indexinngrepet ble forårsaket 

av at «halen» til prolapset, den ekstradurale komponenten, ble fjernet, og dermed etterlot 

seg en åpning inn i dura. Pasienten vår var mer disponert på grunn av tidligere kirurgiske 

inngrep og hadde adheranser mellom det bakre langsgående ligamentet, annulus fibrosus og 

duralsekken. Dette er tidligere beskrevet som en av de patofysiologiske mekanismene for 

IDP. MR før reoperasjonen levner liten tvil om diagnosen. CSF lekkasje ved prolapsfjerning 

uten god forklaring og uten egentlig mistanke om iatrogen duraskade bør sammen med 

regranskning av MR bilder vekke mistanke om intraduralt prolaps. 
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811 SURGERY FOR HERNIATED LUMBAR DISC IN PRIVATE VS PUBLIC HOSPITALS: 
A PRAGMATIC COMPARATIVE EFFECTIVENESS STUDY 
Mattis A. Madsbu1 

1Department of Neurosurgery, St.Olavs University Hospital, Trondheim, Norway 

BACKGROUND: There is limited evidence on the comparative performance of private and public 

healthcare. Our aim was to compare outcomes following surgery for lumbar disc herniation (LDH) in 

private vs public hospitals. 

MATERIAL AND METHODS: Data were obtained from the Norwegian registry for spine surgery. 

Primary outcome was change in Oswestry disability index (ODI) one year after surgery. Secondary 

endpoints were quality of life (EuroQol EQ-5D), back and leg pain, complications, and duration of 

surgery and hospital stays. 

RESULTS: Among 5221 patients, 1728 in the private group and 3493 in the public group, 3624 

(69.4%) completed one-year follow-up. In the private group mean improvement in ODI was 28.8 

points vs 32.3 points in the public group (mean difference -3.5, 95% CI -5.0 to -1.9; P for equivalence 

<.001). Equivalence was confirmed in a propensity-matched cohort and following mixed linear model 

analyses. There were differences in mean change between the groups for EQ-5D (mean difference -

0.05, 95% CI -0.08 to -0.02; P=.002) and back pain (mean difference -0.2, 95% CI -0.2, -0.4 to -0.004; 

P=.046), but after propensity matching the groups did not differ. No difference was found between 

the two groups for leg pain. Complication rates was lower in the private group (4.5% vs 7.2%; 

P<.001), but after propensity matching there was no difference. Patients operated in private clinics 

had shorter duration of surgery (48.4 vs 61.8 minutes) and hospital stay (0.7 vs 2.2 days). 

CONCLUSION: At one year the effectiveness of surgery for LDH was equivalent in private and public 

hospitals. 

Conflicts of interest: None 
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812 PAIN DURING SEX BEFORE AND AFTER SURGERY FOR LUMBAR DISC 
HERNIATION: A MULTICENTER OBSERVATIONAL STUDY 
Siril Therese Holmberg1 

1Department of Neurosurgery, St. Olavs Hospital, Trondheim, Norway. 

BACKGROUND: There are limited data available on sexual function in patients undergoing surgery for 

LDH. Our aim was to evaluate changes in pain during sexual activity after surgery for lumbar disc 

herniation (LDH). 

MATERIAL AND METHODS: Data was retrieved from the Norwegian Registry for Spine Surgery. The 

primary outcome was change in pain during sexual activity at one year, assessed by item number 

eight of the Oswestry disability index (ODI) questionnaire. Secondary outcome measures included 

ODI, EuroQol-5D (EQ-5D), and numeric rating scale (NRS) scores for back and leg pain. 

RESULTS: Among the 18 529 patients included, 12 103 (64.8%) completed one-year follow-up. At 

baseline 16 729 patients (90.3%) provided information about pain during sexual activity, whereas 

11 130 (92.0%) among those with complete follow-up completed this item. Preoperatively 

2586/16 729 patients (15.5%) reported that pain did not affect sexual activity and at one year 

7251/11 130 patients (65.1%) reported a normal sex-life without pain. Preoperatively 2483 (14.8%) 

patients reported that pain prevented any sex-life, compared to 190 patients (1.7%) at one year. At 

baseline 14 143 of 16 729 patients (84.5%) reported that sexual activity caused pain, and among 

these 7232 of 10 509 responders (68.8%) reported an improvement at one year. A multivariable 

regression analysis showed that having a life partner, college education, working until time of 

surgery, undergoing emergency surgery, and increasing ODI score were predictors of improvement in 

pain during sexual activity. Increasing age, tobacco smoking, increasing body mass index, 

comorbidity, back pain >12 months, previous spine surgery, surgery in ≥2 lumbar levels, and 

complications occurring within three months were negative predictors. 

CONCLUSION: This study clearly demonstrates that a large proportion of patients undergoing surgery 

for LDH experienced an improvement in pain during sexual activity at one year. 

No conflict of interest. 
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813 SURGERY FOR EXTRAFORAMINAL LUMBAR DISC HERNIATION – A SINGLE 
CENTER COMPARATIVE OBSERVATIONAL STUDY 
Samuel B. Polak1, Mattis A. Madsbu2, 3, Vetle Vangen-Lønne3, Øyvind Salvesen4, Øystein Nygaard2, 3, Tore K. Solberg6, 7, 

Carmen L.A.M. Vleggeert-Lankamp1, Sasha Gulati2, 3, 5 

1Department of Neurosurgery, Leiden University Medical Center, Leiden, the Netherlands; 2Department of Neurosurgery, 

St. Olavs University Hospital, Trondheim; 3Department of Neuroscience, Norwegian University of Science and Technology 

(NTNU), Trondheim; 4Department of Public Health and General Practice, Norwegian University of Science and Technology 

(NTNU), Trondheim; 5National Advisory Unit on Spinal Surgery, St. Olavs University Hospital, Trondheim; 6The Norwegian 

National Registry for Spine Surgery, University Hospital of Northern Norway (UNN), Tromsø; 7Department of Neurosurgery, 

University Hospital of Northern Norway (UNN), Tromsø 

BACKGROUND: Surgery on Extraforaminal Lumbar Disc Herniation (ELDH) is a commonly performed 

procedure. Operating on this type of herniation is known to come with more difficulties than on the 

frequently seen Paramedian Lumbar Disc Herniation (PLDH). However, no comparative data are 

available on the effectiveness and safety of this operation.  

The objective of the study was to compare clinical outcomes at one year following surgery for ELDH 

and PLDH. 

MATERIAL AND METHODS: Data were collected through the Norwegian Registry for Spine Surgery 

(NORspine). The primary outcome measure was change at one year in the Oswestry Disability Index 

(ODI). Secondary outcome measures were quality of life measured with EuroQol 5 Dimensions (EQ-

5D); and Numeric Rating Scales (NRSs). 

RESULTS: Data of a total of 1750 patients were evaluated in this study, including 72 ELDH patients 

(4.1%). One year after surgery, there were no differences in any of the patient reported outcome 

measurements (PROMs) between the two groups. PLDH and ELDH patients experienced similar 

changes in ODI (-30.92 vs. -34.00, P = 0.325); EQ-5D (0.50 vs. 0.51, P = 0.859); NRS back (-3.69 vs. -

3.83, P = 0.745); and NRS leg (-4.69 vs. -4.46, P = 0.607) after one year. The proportion of patients 

achieving a clinical success (defined as an ODI score of less than 20 points) at one year was similar in 

both groups (61.5% vs. 52.7%, P = 0.204). 

CONCLUSION: Patients operated for ELDH reported similar improvement after one year compared to 

patients operated for PLDH. 

 

Conflicts of interest: None 
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814 ARTIFICIAL DISC REPLACEMENT VS ANTERIOR DISCECTOMY AND FUSION 
FOR TREATMENT OF CERVICAL SPONDYLOTIC RADICULOPATHY: 5 YEAR RESULTS 
FROM THE NORCAT STUDY 
Tonje Okkenhaug Johansen1, Jarle Sundset2, Oddrun Anita Fredriksli1, Sasha Gulati1, John-Anker Zwart2, Frode Kolstad2, 

Hege Andresen1, Øystein Petter Nygaard1, 3 

1St. Olavs hospital/NTNU; 2OUS; 3Nasjonalt kompetansesenter for spinale lidelser 

INTRODUCTION: In recent years, artificial disc replacement (ADR), intended to preserve motion and 

thus protect from adjacent segment disease, has increased as treatment modality for cervical 

radiculopathy. Multiple studies and meta-analyses have shown better outcome for ADR than the 

standard treatment method of anterior cervical discectomy and fusion (ACDF). We conducted a 

single-blinded, multicenter, randomized, controlled trial which has shown equal 2-year outcome. We 

are now presenting the 5-year outcome. 

MATERIAL AND METHODS: The trial included 136 patients randomized to either ADR or ACDF using a 

stand-alone cage. The patients were blinded as to which treatment they received. The surgical team 

was blinded until the nerve root decompression was done and the surgical field was prepared for 

insertion of cage/arthroplasty. 

The primary outcome was NDI, neck disability index. The secondary outcome measures were NRS, 

numeric rating scale for arm and neck pain, and the EuroQol-5Dimension-3 Level. We also reviewed 

the rate of and reason for reoperations. 

RESULTS: The results show that both groups had significant improvement in primary and secondary 

outcomes from baseline to both 2- and 5- year follow-up. There was no significant difference 

between the groups at any time of follow-up. The reoperation rate was comparable in both groups. 

Only one reoperation, in the ACDF group, can be considered to be due to adjacent segment disease. 

CONCLUSION: The NORCAT trial shows good clinical results for patients treated with both 

arthroplasty and fusion at all follow-up times. There was no statistically significant difference in any 

of the outcome measures between the groups at any time of follow-up, and the treatment 

modalities had the same reoperation rates. 

REFERENCES: 
1 Sundset et al, Eur Spine J, 2016: Norwegian Arthroplasty Trial (NORCAT): 2-year clinical outcome 

after single-level cervical arthroplasty versus fusion – a prospective, single-blinded, randomized, 
controlled trial 

2 Hilibrand et al, The spine journal, 2004: Adjacent segment degeneration and adjacent segment 
disease: the consequences of spinal fusion 

3 Kurian et al, World Neurosurgery, 2020: Assessing the Effect of publication Bias on Reported 
Outcomes of Cervical Disc Replacement and Anterior Cervical Discectomy and Fusion: A Meta-
Epidemiologic Study 

4 Zhang et al, BMC Neurology, 2020: Comparison of cervical arthroplasty and anterior cervical 
discectomy and fusion for the treatment of cervical disc degenerative disease on the basis of 
more than 60 month follow-up: a systematic review and meta-analysis 
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901 HOFTEBRUDD OG D-VITAMIN: KOMPLIKASJONER, REINNLEGGELSER OG 
DØDELIGHET 
Frida Marie Ingstad1, Lene Bergendal Solberg1, Lars Nordsletten1, Elise Berg Vesterhus1, Per Medbøe Thorsby1, Ingvild 

Hestnes1, Frede Frihagen1 

1Oslo universitetssykehus 

BAKGRUNN: Norge ligger på verdenstoppen i antall hoftebrudd. Det er kjent at pasienter med 

hoftebrudd ofte har lavt nivå av D-vitamin. Studier viser at tilskudd av D-vitamin kan forhindre brudd 

og redusere risikoen for fall. D-vitamins effekt på tilheling og postoperative komplikasjoner etter 

hoftebrudd er ikke fullt forstått. Målet med studien var å undersøke sammenhengen mellom nivå av 

D-vitamin og postoperative ortopediske og medisinske komplikasjoner, og død hos pasienter med 

hoftebrudd. Videre undersøkte vi effekten av å gi en høydose kolekalsiferol (100.000IE) som vi 

innførte som rutinebehandling i 2015. 

MATERIALE OG METODER: Alle pasienter innlagt med hoftebrudd ved Oslo universitetssykehus i 

perioden 7. Mai 2014 til 9. Juni 2018 ble vurdert for inklusjon. Prospektivt innsamlede data fra 

sykehusoppholdet ble supplert med retrospektive data om komplikasjoner og reinnleggelser inntil 1 

år etter hoftebruddet. Grensen for lavt D-vitaminnivå (25OHD) ble satt til 50 nmol/L. Logistiske 

regresjonsanalyser, hvor det ble kontrollert for ASA, kjønn, alder og fast sykehjemsplass før bruddet, 

ble brukt for å se på sammenhengen mellom lavt nivå av D-vitamin og senere komplikasjoner og 

sykelighet. 

RESULTATER: 407 (47%) av 872 pasienter med hoftebrudd hadde lavt nivå av D-vitamin (<50nmol/L). 

Gjennomsnittsalderen var 81 år og 571 (66%) var kvinner. 247 (28%) pasienter utviklet en eller flere 

akutte medisinske komplikasjoner under innleggelsen. Det var ingen sammenheng mellom akutte 

medisinske komplikasjoner og D-vitaminnivå. 155 (18%) utviklet delir, og risikoen var høyere hos 

pasienter med lavt D-vitamin (Odds Ratio (OR) 1,48 (95% Konfidensintervall (CI) 1,04 – 2,12; p=0,03). 

261 (30%) ble reinnlagt grunnet medisinske komplikasjoner. Lavt D-vitamin var assosiert med høyere 

risiko for medisinske reinnleggelser etter 30 dager (OR 1,641 (1,032 – 2,608); p=0,036) og 12 uker 

(OR 1,471 (95% CI 1,020 – 2,122); p=0,039). Det var høyere risiko for nytt hoftebrudd OR 2,842 (95% 

CI 1,149 – 7,032) p=0,024) hos pasienter med lavt D-vitamin. 105 (12%) pasienter utviklet en eller 

flere ortopediske komplikasjoner, uten sammenheng med D-vitaminnivå. Behandling med 

kolekalsiferol økte fra 3% til 73% (p <0,001) etter rutineendring. Pasienter med lavt D-vitamin som 

mottok 100.000IE kolekalsiferol hadde færre ortopediske komplikasjoner (OR 0,324 (95% CI 0,108 – 

0,970) p=0,044) de første 30 dagene etter hoftebrudd. 

KONKLUSJON: D-vitaminmangel var forbundet med økt risiko for delir, nye hoftebrudd og medisinske 

reinnleggelser etter et hoftebrudd. Lav D-vitamin var ikke en risikofaktor for ortopediske 

komplikasjoner. Randomiserte kontrollerte studier kreves for å vurdere en eventuell effekt av D-

vitamintilskudd på bruddtilheling og ortopediske komplikasjoner.  

 

Interessekonflikter: Ingen interessekonflikter 
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902 UTVIKLING AV ETT OSTEOPOROSEREGISTER-MODUL MED «AUTOMATISK» 
OPPFANGING AV FRAKTURPASIENTER VED ORTOPEDISK AVDELINGS 
BRUDDJOURNAL VED HELSE STAVANGER. 
Miljana Mladenovic1, Knut Harboe1, 2, Ane Djuv1, 2 

1Stavanger universitetssjukehus (SUS), Ortopedisk Avdeling, 2Frakturregisteret Helse Vest (FreHV) 

BAKGRUNN: Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder osteoporotiske brudd. 

Hoftebrudd alene koster samfunnet >5,5 milliarder kroner/år. Omlag 30-40% av disse kan 

forebygges med gode sekundærforebyggende rutiner. Ca. 30% av hoftebruddpasientene ved 

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har hatt ett eller flere brudd <2 årene før 

hoftebruddet. Veileder for rutiner for sekundærforebygging av brudd ved Faggruppen for 

Osteoporose og benhelse ble innført ved SUS i 2016. Til tross for dette, hadde kun 46% av 

alle bruddpasienter >50 år blitt henvist til beintetthetsmåling (DXA) ved SUS i 2018. 88% 

møtte opp og 55%fikk påvist lav bentetthet. Ved å kunne automatisk fange opp pasienter via 

en strukturert bruddjournal og koble dette med ett osteoporoseregister (OstReg), mener vi 

at en kan kvalitetssikre bedre oppfølging, likt tilbud og en kan følge pasientene i hele 

forløpet, samt gi viktig informasjon mht behandlingssvikt, komplikasjoner og gi grunnlag for 

randomiserte studier. 

MATERIALE OG METODER: Sommeren 2020 startet osteoporoseklinikk ved (SUS) der alle 

pasienter som er henvist til DXA måling registreres i OstReg som ett kvalitetsregister og får 

tilbud om å samtykke til å delta anonymt i videre register-studier. Pasientspørreskjema 

inneholder 41 variabler fra vår strukturerte bruddjournal. Inkluderte variabler omfatter 

demografiske data, kjente risikofaktorer, tidligere brudd og medikamenter. 

RESULTATER: Foreløpige tall fra OstReg inkluderer 67 pasienter, hvorav 57 (46 kvinner og 11 

menn) har samtykket til at data benyttes til videre register-studier. Gjennomsnitts alder var 

70 år. 36 pasienter hadde tidligere gjennomgått brudd. 11 av pasientene hadde kjent 

osteoporose, men 19 oppgav å benytte osteoporoseforebyggende medisin. DXA målingen 

avdekket at 47 hadde osteoporose eller osteopeni (82%). 40 pasienter hadde dekket behov 

for vitamin D gjennom kosthold og 35 benyttet VitD-/kalsiumtilskudd. Kun fem aktive 

røykere. En pasient oppgav inntak ˃3 enheter alkohol/dag. 50 tok medisiner fast. 

Gjennomsnittlig laveste T-score var -2,1SD under normalen. 

KONKLUSJON: 85% av pasienten samtykket til å bli registrert for registerstudier. Over 4 av 5 

hadde behandlingstrengende lav beintetthet og kun 1 av 5 hadde kjent osteoporose fra 

tidligere. Dette viser at det er svært viktig å få fanget opp så mange som mulig til DXA og 

oppstart av behandling. De fleste pasienter vil også samtykke til å bli registrert for videre 

studier. Via automatisk «fangst» i vår bruddjournal ønsker vi å få tilnærmet 90% 

henvisningsgrad. Data samlet i OstReg vil bidra til kvalitetssikring, forskning innen 

epidemiologi, effekt av behandlingen og årsaksforskning opp mot frakturbehandlingen.  
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903 KLINISK BRUK AV PCR VED ORTOPEDISKE INFEKSJONER. EN 
LANDSUNDERSØKELSE, SUPPLERT MED OPPDATERTE RETNINGSLINJER 
Røysland K.1, Rossi P.1 

1STHF Skien 

BAKGRUNN: PCR, «Polymerase Chain Reaction», er en undersøkelse som kan brukes til å påvise 

genetisk materiale i form av RNA. Undersøkelsesmetoden ble utviklet tidlig på 1980-tallet. 

Amerikaneren Mullis fikk æren for nyvinningen, og mottok Nobels pris for arbeidet i 1993. Metoden 

har svært allsidig nytte, og anvendes innen rettsmedisin til å påvise minimale mengder DNA. Den 

brukes ved genotyping i forbindelse med organtransplantasjon, og i forbindelse med onkologisk 

utredning. I tillegg kan den brukes til f. eks. slektsforskning, analyse av genetisk materiale i mumier 

og 40.000 år gamle mammuter, samt kartlegging av forhistoriske folkevandringer.  

Metoden har blitt videreutviklet til bruk i forbindelse med behandling av infeksjonssykdommer. Den 

er effektiv i forbindelse med påvisning av mikroorganismer som er vanskelige å dyrke in vitro eller 

som er langsomt voksende (f.eks. Mycobacterium tuberculosis eller Bordetella pertussis). 

De siste måneder har metoden fått et stort nytt anvendelsesområde i forbindelse med kartlegging av 

SARS-Cov-2 viralt genome. 

I forbindelse med klassisk bakteriologisk undersøkelse hvor bakteriekulturer blir satt opp for dyrkning 

og resistensbestemmelse, kan PCR teknologi hjelpe til å påvise f.eks. døde bakterier i en prøve. 

Prøvemateriale som har blitt feilbehandlet eller prøveglass som har blitt «glemt», og dermed ikke blir 

sendt korrekt til undersøkelse, kan fortsatt inneholde genetisk materiale som kan analyseres, 

artsbestemmes og kvantiteres. 

Ullevål Sykehus benytter nå en kombinert tilnærming til analyse av bakteriologisk materiale, således 

at de supplerer vanlig dyrkning med en PCR-analyse av det fremsendte materiale. 

MATERIALE OG METODER: Vi har sendt ut spørreskjema til alle landets ortopediske avdelinger hvor 

vi har spurt om hvilke rutiner de har i forbindelse med forsendelse av materiale til mikrobiologisk 

undersøkelse, spesielt med tanke på anvendelse av PCR-teknologi. 

RESULTATER: Konklusjon på undersøkelsen forelå ikke da deadline for innlevering av abstrakt gikk ut 

310820.  

Resultatene vil bli presentert på årets høstmøte i form av en oppdatert anbefaling vedrørende 

hvordan materiale bør oversendes mikrobiologisk laboratorium, og hvilke prøver som bør bestilles. 

«Ingen interessekonflikter» 

 

 


