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The evidence
is in...
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Stikktittel...     The evidence1,2,3,4,5,6,7,8,9  
speaks for itself.

1. Survivorship of 38 cases in under 50 year olds. N.N. Shah et al J Bone Joint Surg [Br] 2009; 91-B:865-9.  2. Survivorship of 331 consecutive cases. J.A.N 
Shepperd et al J Bone Joint Surg [Br] 2008; 90-B:27-30  3. Survivorship of 134 consecutive cases. A.A. Shetty et al J Bone Joint Surg [Br] 2005; 87-B:1050-4  4. 
Survivorship in 2212 cases. J.M. Buchanan, Sunderland Royal Hospital Data presented at BOA, Manchester, 26 - 28 September 2007. 5. Sources: Fisher J, University 
of Leeds (UK); Pandorf T, CeramTecAG (Germany), 2006  6.  Buchanan J.M. A nineteen-year review  of  hydroxyapatite ceramic  coated  hip  implants:  a  clinical 
and  histological evaluation. BOA, 2007; Manchester 26-28th September 2007. 7. Raman R, David D, Eswaramoorthy V, Tiru M, Angus P; Long term results of 586 
cementless primary total hip arthroplasties using H-A.C. coated endoprosthesis: BOA ; Manchester 26-28th September 2007. 8. Escriba I, Sancho R, Crusi X, Valera M; 
Hemispherical hydroxyapatite-coated cups for acetabular revision in severe bone defects: 3 to 7 year results. EFORT, Helsinki, Finland, June 4 -10th 2003. 9. Data on file. 
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Velkommen

Høstmøteboken • 2016

Høstmøtet 2016

Velkommen til Høstmøte
På vegne av styret er det min store glede å kunne  
ønske alle medlemmer og leverandører hjertelig 
velkommen til årets Høstmøte. 

Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til å gjøre dette 
mulig! Arrangementet har vokst med årene og vi har hatt noen 
diskusjoner i styret om alternative arrangørsteder for å tilfreds- 
stille det økende plassbehovet etter tilbakemeldinger fra med-
lemmer i fjor. Styret har kommet fram til at Plaza fortsatt tilbyr 
oss det beste konseptet ikke minst med tanke på beliggenhet. 
Alternativet ville vært å flytte det ut av oslo med en betydelig 
risiko for å ødelegge det nof har bygd opp over år til å bli det 
Høstmøte vi kjenner i dag.  Den sjansen tar vi ikke!

Årets Høstmøte starter med nof symposiet ”Hvorfor ikke bare 
gipse”, arrangert av Faggruppe for osteoporose og benhelse og 
Faggruppe for ortopedisk Traumatologi. 

Deretter fortsetter uka med 155 frie foredrag, 20 symposier og 
alle nofs generalforsamlinger. 

LIoS pro-con handler i år om claviculafrakturer operativ vs 
konservativ behandling.

Torsdagsklubben vil som vanlig bli arrangert med hyggelig  
samvær, livemusikk og stipendutdeling. I år som i fjor blir det 
utdelt 2 nof stipend og 3 reisestipend. For reisestipendene er 
det viktig å være tilstede under trekningen.

nytt av året er kåringen av Høstmøtes beste frie foredrage  
uavhengig av faggruppe. I år vil vi kåre en vinner blant disse  
i Film og kunst, fredag 28.10 13.00-14.00. Vi kommer da til  
å gjøre litt ekstra stas på vinneren av konkurransen. 

Vi har i år invitert Pål Aksel næss for å holde nof instructional 
lecture og temaet er moderne traumebehandling. 

Høstmøteappen kontinueres og den finner du på hostmote.
nettrakett.no. Der finner du det meste av den informasjonen du 
trenger om Høstmøte.  Jeg vil også anbefale nedlasting av appen 
Socrative slik at du kan være med på spørreundersøkelser og  
avstemminger underveis der det arrangeres. 

Vi ses i uke 43 – velkommen til årets høydepunkt!

Med vennlig hilsen
Karl-Ivar Lorentzen
Leder nof

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

Velkommen til faglige og 
sosiale opplevelser
Velkommen til et nytt ortopedisk høst- 
møte som vi håper vil gi gode faglige og 
sosiale opplevelse for alle deltagere.  
Høstmøtet er et viktig og nært møte- 
sted for utveksling og oppdatering av 
kunnskap innen norsk ortopedi. Igjen  
kan vi se fram til tre hele dager med 
inspirerende og utviklende opplevelser.  
Vi håper på godt oppmøte på Radisson 
blu Plaza Hotell i oslo 26.-28. oktober. 

Nof-symposiet er plenumssesjonen på høst-
møtets åpningsdag som retter seg mot alle del-
tagere. Temaet i år er Hvorfor ikke bare gipse? 
Det er Faggruppe for osteoporose og benhelse 
og norsk forening for ortopedisk traumatologi 
som arrangerer symposiet. Med eldrebølgen i 
sin spede begynnelse presenterer de et høy- 
aktuelt program som burde vekke interesse hos 
enhver ortoped. Vi håper det fenger og skaper 
diskusjon! Symposiet er toppet med toneangi-
vende internasjonale og nasjonale forelesere og 
vil foregå på engelsk.

Nof instructional lecture er en oversiktlig og 
praktisk rettet forelesning som gis innenfor et 
sentralt tema i ortopedien. I år er det Pål Aksel 
næss som er invitert til å holde denne foreles-
ningen. Temaet er Initialt mottak og behandling 
av potensielt alvorlig skadde pasienter. Denne 
pasienttypen finnes over hele landet og jeg er 
sikker på at både nye og gamle ortopeder kan 
ha stor nytte av dette foredraget.

Høstmøtets søyler er symposiene, og det ar-
rangeres tilsammen 20 ulike symposier under 
møtet. Dette gir oss en mulighet for oppdatering 
innen eget og andres fagfelt. Det er nofs fag-
grupper, sammen med LIoS, Spinalkirurgisk 

forening og oslo Sports Trauma Research 
Center som arrangerer flotte og fagrelevante 
symposier. Innsatsen som legges i disse 
symposiene er uvurderlige bidrag til å befeste 
og høyne nivået på vårt høstmøte. I år har også 
flere av fagsymposiene forelesere fra utlandet 
som sikrer et internasjonalt nivå. 

LIoS sitt Pro-Con symposium har en uformell 
stil, og har trukket fulle hus de siste årene. I år 
har de valgt et tema som ofte utløser diskusjon  
på morgenmøtet: Clavikulafraktur plate eller 
konservativ behandling? Symposiet spås godt 
oppmøte og høy temperatur også iår! Videre 
arrangeres det et eget minisymposium for 
LIS på fredagen. Det er et praktisk og nyttig 
symposium for LIS hvor spesialister fra nFHkk 
avslører nøkkelverktøy for god templatering av 
en hofteprotese. 

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

Frie foredrag er de mange små byggestenene 
som er svært viktige for å få til et godt fagpro-
gram på høstmøte. Antallet frie foredrag er joke-
ren som først kommer på plass 1. september. I 
år har vi mottatt 155 abstrakt. Alle er vurdert av 



Fra programansvarlig
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technology of the NCB Periprosthetic Locking  
Plate System allow for secure bicortical screw 
fixation around the stem of an implanted prosthesis. 
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as curved femur shaft plates, provides the much 
needed flexibility in the treatment of periprosthetic 
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Høstmøtet 2016

de relevante faggruppene, og alle er aksepterte. 
Traume inkludert osteoporose er den største 
gruppen med 40 frie foredrag fordelt på 4 
sesjoner. Fordelingen ellers er Protese 33, barn 
19, Hånd 18, Spinal 15, Fot-ankel 11, Artro-
skopi 10, Skulder-albue 9. Viktige bidragsytere 
til fagprogrammet er derfor alle dere som bidrar 
til frie foredrag.

Kåring av Høstmøtets beste frie foredrag  
– i denne sesjonen holder 5 nominerte kandi-
dater sine frie foredrag. Umiddelbart etterpå er 
det du som høstmøtedeltager som stemmer og 
avgjør hvem som blir vinneren av høstmøtets 
beste FF. Vinneren får mye heder og ære, og 
kanskje en pengepremie.

etablere kontakter – den sosiale siden av 
høstmøte må heller ikke undervurderes. Høst- 
møtet er en av de viktigste treffstedene for 
norske ortopeder. Her kan yngre kolleger høste 
erfaring fra de eldre, og vi eldre kan inspireres 
av de som er yngre. Slik forsterkes og bygges 
faglige og sosiale nettverk. 

benytt muligheten til å delta på de sosiale 
arrangementene! Torsdagsklubben gir ram-
men for en uformell helaften sammen med 
kolleger fra resten av landet. Utmerkelser og 
flere trekninger vil krydre kvelden. Vårt faste 
og utmerkede band entusijazzme sørger for 
god musikk. Husk at dette er stedet for å treffe 
nye og vedlikeholde kontakten med gamle 
ortopedvenner! 

Besøk utstillerne – nof er svært glad for  
interessen som blir vist fra ulike firma med  
produkter innen det ortopediske fagområde. 
Det er 30 ulike firma som deltar på årets  
industriutstilling. Husk derfor å sette av god tid 
til minst en og gjerne flere turer gjennom  
utstillingshallene! 

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

Jeg vil rette en stor takk til nofs faggrupper som 
arrangerer sine fagspesifikke symposium som 
er svært viktig for høstmøtets faglige innhold. 
Jeg vil også takke andre symposiumarrangører 
og alle årets foredragsholdere for flotte bidrag 
og godt samarbeid rundt det faglige program-
met. Mange har bidratt mye! 

Utstillerne lager en flott ramme rundt høst- 
møtet og øker innholdet og bredden i vårt  
arrangement. Det ville vært umulig å arrangere  
høstmøtet slik det er i dag, uten interesse og  
støtte fra industrien. Jeg vil derfor takke alle  
våre samarbeidspartnerne for deres bidrag til  
å gjøre høstmøtet vellykket. 

Det er kristin Solstad og hennes medhjelpere i 
firmaet kS Conference & Incentive som står for 
den praktiske planleggingen og gjennomførin-
gen av Høstmøtet. Høstmøteboken og layout av 
den mobilvennlige nettsiden, lages i samarbeid 
med bente Ødegaard i firmaet Ødegaard  
Reklame & Design. en stor takk til dere for 
knirkefri, uvurderlig og høyprofesjonell hjelp!

Vi takker også alle medarbeidere, utstillere og 
deltagere for konstruktive tilbakemeldinger 
som gjør oss i stand til å gjøre høstmøtet stadig 
bedre. Under høstmøtet mottar vi med glede 
ferske og adrenalindrevne tilbakemeldinger 
enten i postkassen for dette i sekretariatet eller 
epost til sekretar@nof.no

Pass tiden og bruk navneskilt – alle deltagere 
får navneskilt i sekretariatet ved ankomst, og 
dette fungerer som adgangsbevis til kongress-
området. Vær nøye med å bruke navneskiltet. 
Det vil være kontroll ved dørene. 

Høstmøtet har et tett faglig program. Forsinkel-
ser vil kunne forskyve etterfølgende arrange-
ment. Jeg vil derfor minne deltagere og spesielt 
møteledere på at det er nødvendig å holde 
tidsskjema. Jeg slutter meg til Torgeir Vestads 
råd: ”Pass tiden – tid til pauser med faglig og 
sosialt prat er viktig!” 

På vegne av styret i norsk ortopedisk forening 
ønsker jeg alle et godt Høstmøte! Det er alltid 
plass til ny kunnskap, og de færreste ortopeder 
er ferdig utlært.
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Tidligere Torsdagsklubber har vært en kjempesuksess. Mange fornøyde mennesker 
og god stemning. Dette er en flott møteplass for alle som deltar på Høstmøtet.  
Vi gjentar suksessen i år:

Nofs torsdagsklubb
Torsdag 27. oktober kl. 19.30 i andre etasje på Plaza.

Det blir musikk og servering av kanapeer og drikke. Utdelingen av norsk ortopedisk forening  
sine stipendier vil skje her på samme måte som tidligere. Vi deler ut 2 nof-stipend á kr. 50 000,-. 
I tillegg deles det ut (etter loddtrekking) 3 reisestipend á kr. 10 000,- til eFoRT i Wien. Det er kun 
LIS som er med i trekningen og det er derfor viktig at disse er til stede her! Hvis de som trekkes 
ut ikke er der, trekker man en ny vinner! 

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

nofs Torsdagsklubb er gratis for alle deltakere som er registrert til Høstmøtet, men forhåndsre-
gistrering til Torsdagsklubben er nødvendig for at vi skal kunne organisere dette best mulig! 

Registrering skjer som vanlig på www.ortopedi.no eller til kristin@ksci.no

De som er registrert mottar drikkebonger når de henter sitt navneskilt til Høstmøte i registrerings-
kranken i andre etasje.

entusijazzme
Mens vi sosialiserer og koser 
oss kan vi la oss underholde 
av entusijazzme. De spiller 
hørbare bebop, med hard 
swing, ballader og latin i fin 
blanding. entusijazzme har 
bred erfaring fra alle typer 
jazz; tradjazz, dixieland, stor-
band, rock, funk og soul, osv. 
besetning: Trond Mathisen, 
altsax/sopransax, Jon-Sverre  
berg, elpiano, Dag einar Aasen,  
kontrabass, Stein erik even-
stad, trommer og Mathisen jr. 
på tenorsaksofon.
 

norsk ortopedisk forenings

torsdagsklubb



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

KNEPROTESER

PFC SIGMA®

• En av de mest brukte kneproteser  
i verden.• Veldokumentert.• Både fast og mobil plattform.

LCS®

• Den første totalprotese med mobil 
plattform.• Brukt i Norge siden 1994.



Høstmøteboken  •   201614

Foredragsholdere
1. Alle foredragsholdere må levere sine bidrag (USb-penn eller CD) til våre teknikere på teknisk 

sekreteriat (rom 305) i god tid før de respektive seksjonene, senest 5 timer før.

2. Alle presentasjoner leveres på MS Powerpoint 2000 eller nyere.

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

4. Det anbefales å teste presentasjonen på en av PCene på sekreteriatet. Sjekk spesielt om 
evt. videoer fungerer. Pakk eventuelle medier, videoer inn i presentasjonen slik at disse kan 
avspilles under fremføringen.

5. Dersom det benyttes video skal formatet på videoen være av typen AVI-FoRMAT! Dette  
fordi det eksisterer mange forskjellige video-formater som ikke fungerer på enhver PC på 
grunn av forskjellige formater/underformater.

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

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

8. Under presentasjonene benyttes normalt såkalte bøylemikrofoner.

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

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

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

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

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

5. Møt i god tid før seksjonen starter

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

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

8. Hold tiden (både start og stopp).

9. Les abstraktene, still gjerne et spørsmål om det ikke kommer noen fra salen.

10. Tilkall teknisk assistent fra sekreteriatet ved problemer. bruk evt. mobiltelefon 992 99 799.

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

12. Deltagerne forholder seg til oppgitte tidspunkter og forventer at disse holdes.

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

Til deltakerne

Generell informasjon



Høstmøtet 2016

Til deltakerne

Praktisk informasjon
Radisson blu Plaza Hotel ligger midt i byen med Sentralbanestasjonen og Spektrum som 
nærmeste naboer og med all mulig tilgjengelig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Det finnes 
også parkeringsplasser og parkeringshus i nærområdet, også i kjelleren på Plaza. Det går flybuss 
direkte fra Gardermoen til hotellet, evt. kan man benytte taxi på fastpris. Lunsjen vil bestå av  
buffet med varmretter og blir satt frem til deltagerne på bord flere steder i utstillingslokalene. Det 
blir satt fram vann, men dersom man ønsker mineralvann kan dette kjøpes av hotellet. kaffen  
hentes gratis fra kaffebuffeter på området. 

besøk nof´s egen registreringskranke. Her kan du blant annet kjøpe skjerf og slips med nof´s 
egen logo! Her vil du også treffe hyggelige vertinner som på vegne av nof er behjelpelig med 
eventuelle spørsmål du måtte ha.
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Høstmøtet
... glimt fra 2015
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Høstmøtet 2016
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Høstmøtet 
2015 ... fortsatt
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Høstmøtet 2016

Program fra dag til dag
Onsdag 26. oktober 2016
TID FILM kUnST neW MUnCH bLU RooM HoLMenkoLLen

07.30 Registrering
08.00

08.30 Åpning ved leder nof Karl-Ivar Lorentzen  
og kunstnerisk innslag

08.50 nof symposiet: 
Hvorfor ikke bare gipse?
behandling av vanlige lavenergibrudd

Faggruppe for osteoporose og benhelse og  
Faggruppe for ortopedisk traumatologi

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

11.50 Hilsen fra Medtek norge

12.00 Lunsj
  

SPC  
lunsjsymposium

ortomedic  
lunsjsymposium12.30

13.00

13.30 Fot/ankel 
symposium: 
Senetransposisjoner 
i foten

Leddregisterets 
symposium: 
Registernytt

Håndkirurgisk 
symposium:  
Skader i håndroten

14.00

14.30

15.00 Pause

15.30 FF Protese 1 Pause

16.00 FF Håndkirurgi 1

16.30

17.00 Pause GF LIOs
17.30 GF faggrupper GF faggrupper
18.00 FUNK/LIOs
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Program

Høstmøtet 2016

Onsdag 26. oktober 2016
TID FILM kUnST neW MUnCH bLU RooM HoLMenkoLLen

07.30 Registrering
08.00

08.30 Åpning ved leder nof Karl-Ivar Lorentzen  
og kunstnerisk innslag

08.50 nof symposiet: 
Hvorfor ikke bare gipse?
behandling av vanlige lavenergibrudd

Faggruppe for osteoporose og benhelse og  
Faggruppe for ortopedisk traumatologi

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

11.50 Hilsen fra Medtek norge

12.00 Lunsj
  

SPC  
lunsjsymposium

ortomedic  
lunsjsymposium12.30

13.00

13.30 Fot/ankel 
symposium: 
Senetransposisjoner 
i foten

Leddregisterets 
symposium: 
Registernytt

Håndkirurgisk 
symposium:  
Skader i håndroten

14.00

14.30

15.00 Pause

15.30 FF Protese 1 Pause

16.00 FF Håndkirurgi 1

16.30

17.00 Pause GF LIOs
17.30 GF faggrupper GF faggrupper
18.00 FUNK/LIOs

Fredag 28. oktober 2016
TID FILM kUnST neW MUnCH bLU RooM 301

08.30 FF Traume 3 FF Artroskopi Arthrex 
industri- 
symposium

09.00 Minisymposium LIS:  
Templatering

FF Spinalkirurgi 1

09.30

10.00 Pause

10.30 FF Traume 4 AS symposium:
Hip Joint Preser-
vation Surgery

FF Spinalkirurgi 2

11.00

11.30

12.00 Lunsj

12.30

13.00 kåring av beste FF Spinalkirurgisk 
symposium:
Spinal balance13.30

14.00 Nof instructional lecture:
Initialt mottak og behandling av potensielt 
alvorlig skadde pasienter14.30 GF spinalkirurgi

15.00 Slutt

torsdag 27. oktober 2016
TID FILM kUnST neW MUnCH bLU RooM 301

08.00 FF barn 1 FF Håndkirurgi 2
08.30 FF Traume 1 Hofte/kne  

symposium: Peri- 
operative forhold hos 
protesepasienten

Skulder/albue 
symposium:  
Shoulder 
Arthroplasty

09.00

09.30

10.00 Pause

10.30 Traumatologi  
symposium: Distale 
femurfrakturer

FF Protese 2 oSTRC symposium: 
Siste nytt om  
bruskskader

FF barn 2
11.00

11.30

12.00 Lunsj Zimmer biomet 
lunsjsymposium

Zimmer biomet  
lunsjsymposium12.30

13.00 LIoS pro-con:
Clavikulafrakturer 
operativ vs  
konservativ

FF Skulder/albue Pause Pause

13.30 barneortopedisk 
symposium:  
Ungdomshoften

14.00 FF Protese 3

14.30 Pause FF Fot/ankel 1

15.00 FF Traume 2 Pause

15.30 FF Protese 4 osteoporose  
symposium:  
ortogeriatri

Pause

16.00 FF Fot/ankel 2
16.30

17.15 Generalforsamling 
(GF)  
norsk ortopedisk 
forening

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30 Torsdagklubben i Sonia Henie
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Radisson Blu Plaza Hotell 
Forelesninger skal foregå i new Munch og blu Room i 1. etasje, i Film og kunst  
i 2. etasje, i møterom 301 i 3. etasje og i Holmenkollen i 33. etasje. 

302, 303, 304 og 305 i 3. etasje er mindre møterom,  
sekretariat for foredragsholdere og teknisk rom.
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We’ve set the standard.
Again.

Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64 - 1395 Hvalstad
Tel.: 66 84 20 20 - www.smith-nephew.no

™ Trademark of Smith & Nephew

Combining COBLATION Technology with FLOW~IQ Technology 
to ablate tissue faster and more precisely than ever before.
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Radisson Blu Plaza Hotell
oversikt over møterom og utstillere

Blu Room

Munch Salen

Heiser

Foyer

1. etasje

We’ve set the standard.
Again.

Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64 - 1395 Hvalstad
Tel.: 66 84 20 20 - www.smith-nephew.no

™ Trademark of Smith & Nephew

Combining COBLATION Technology with FLOW~IQ Technology 
to ablate tissue faster and more precisely than ever before.

3999 smith&nephew Werewolf ann A5.indd   1 12.09.16   09:30



tittel...
Stikktittel...

Tekst...

Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo
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m

15 m2
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304

305

Gangbro
til Oslo

Spektrum

3. etasje

Heiser

Forelesninger skal foregå i Film, Kunst i 2. etg., Blu room og 
Munchsalen i 1. etg. 301, 302, 303, 304 og 305 i 3. etg. er mindre 
møterom, sekretariat for foredragsholdere og teknisk rom.
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Standoversikt:
1. Zimmer Biomet
2 Implantscan
3. Implantscan
4 Norimplant
5 Stryker
6. Link Norway
7. Swemacimaging
8. Kyowa Kirin
9. Grünenthal Norway AS
10. 5 m2  (2,5x2 m)
11. 5 m2  (2,5x2 m)
12. 5 m2  (2,5x2 m)
13. BSN Medical
14. Orthovita
15. Kebomed

16. Mebi AS
17. Innosurge
18. Medtronic
19. Sectra AB
20. Alere
21. Alere
22. Karl Storz Endoskopi Norge
23. Sobi
24. InterV Nordic AB
25. DJO Nordic
26. Camp Scandinavia
27. Wright Medical
28. Swemac Orthopaedics
29. Heraeus Medical
30. Bbraun

31. Össur Nordic
32. Kvinto
33.  DePuy Synthes
34. Bioventus
35. SCP
36. SCP
37. SCP
38. 5 m2  (2,5x2 m)
39. 7 m2  (3,5x2 m)
40. 11 m2    (3x2+2,5x2 m)
41.   11 m2  (5,5x2 m)
42. Arthrex Norway
43. Ortomedic
44. Smith & Nephew
45. 18 m2 (6x3 m)

Symbol for lysekrone. 3 meter fra gulv til lysekrone.

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

Radisson Blu Plaza Hotell
oversikt over møterom og utstillere
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Stikktittel...oversikt over møterom og utstillere

Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo
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1. Zimmer Biomet
2 Implantscan
3. Implantscan
4 Norimplant
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7. Swemacimaging
8. Kyowa Kirin
9. Grünenthal Norway AS
10. 5 m2  (2,5x2 m)
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13. BSN Medical
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16. Mebi AS
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22. Karl Storz Endoskopi Norge
23. Sobi
24. InterV Nordic AB
25. DJO Nordic
26. Camp Scandinavia
27. Wright Medical
28. Swemac Orthopaedics
29. Heraeus Medical
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31. Össur Nordic
32. Kvinto
33.  DePuy Synthes
34. Bioventus
35. SCP
36. SCP
37. SCP
38. 5 m2  (2,5x2 m)
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40. 11 m2    (3x2+2,5x2 m)
41.   11 m2  (5,5x2 m)
42. Arthrex Norway
43. Ortomedic
44. Smith & Nephew
45. 18 m2 (6x3 m)

Symbol for lysekrone. 3 meter fra gulv til lysekrone.

Sonia Henie Ballroom
(Kunst, Film & Olympia inkl.)
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standoversikt:
1. Zimmer biomet
2 Implantscan
3. Implantscan
4. norimplant
5. Stryker
6. Link norway
7. Swemacimaging
8. kyowa kirin
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10. -
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13. bSn Medical
14. orthovita
15. kebomed

16. Mebi AS
17. Innosurge
18. Medtronic
19. Sectra Ab
20. Alere
21. Alere
22. karl Storz endoskopi norge
23. Sobi
24. InterV nordic Ab
25. DJo nordic
26. Camp Scandinavia
27. Wright Medical
28. Swemac orthopaedics
29. Heraeus Medical
30. bbraun

31. Össur nordic
32. kvinto
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35. SCP
36. SCP
37. SCP
38. -
39. -
40. -
41. -
42. Arthrex norway
43. ortomedic
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45. - 



Mr. Raghu Raman, MD, FRCS
Hull Royal Infirmary, UK

• Why the worlds first HAC implant has never been bettered

• The modern benefit of the the Furlong, Day case hip

Mr. Kerry Acton, MD, FRCS
Royal Surrey County Hospital, UK

• The Evolution of my hip practice

• Short stems and young adult hips                       

Onsdag 26. Oktober klokken  12.00 – 13.00
Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo - Blu Room

SCP Orthopedics har gleden av å invitere til

FURLONG SYMPOSIUM

Company Norway / Headquarters

Hornebergv. 7A
N-7038 Trondheim, Norway
Telephone: +47 73 40 17 70
Email: support@scp.no
www.scp.no
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Internal Brace™
Ligament Repair Augmentation Kit

Arthrex ACP®-Therapy Double Syringe System
Autologous Conditioned Plasma (ACP)

 ■ Positive support of the healing process

 ■ Inhibition of potential inflammatory processes

 ■ Initiation of regeneration and pain reduction

 ■ Can be used as an augmentation to your 
Brostrom procedure

 ■ Immediate stabilization to allow for  
aggressive early rehabilitation

 ■ Used in acute and chronic ankle sprains

 ■ Offers resistance against future injury
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Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 08.50-11.50 
Møterom: Sonia Henie 
Møteleder: Dr Frede Frihagen and Dr Trude Basso

Hvorfor ikke bare gipse? Behandling av vanlige lavenergibrudd

08.50 Welcome
Dr Basso, St. Olav’s University hospital, NO

08.50 The modern history of fragility fracture treatment in norway
Dr Frihagen, Oslo University Hospital, Ullevål, NO

09.05 Proximal humeral fractures: Internal or no fixation
Prof Amar Rangan, University of York,James Cook University Hospital, UK

09.35 Distal radius fractures: Pins as an alternative to plate fixation?
Prof Matt Costa, Oxford University andJohn Radcliffe Hospital, UK

10.05 Coffee break

10.15 Unstable ankle fractures: Conservative treatment or internal fixation
Dr Bob Handley, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK and AO chairman

10.45 orthopaedic surgeons and adherence to evidence based medicine
Prof and co-editor of Acta Orthopaedica, Per Aspenberg, Linkjöping, SW

11.05 norwegians get older and the oil gets cheaper, reflections on surgery and 
health economics
Prof Jon Magnussen, NTNU and St. Olav’s hospital, NO

11.25 open discussion
Panel of all speakers

Nof-symposium



© Arthrex GmbH, 2016. All rights reserved.www.arthrex.com

Agenda:

 ■ Introduction, Background for the Symposium

 ■ Overview and Introduction of InternalBrace™

• Origin, History and Evolution

• Possible Indication (A Review of Ligament 
Augmentation with InternalBrace™)

 ■ Clinical Experience, Scientific Data and 
Patient Results

• Lateral and Medial Ankle Instabillity

• Achilles Midsubstance

• Spring Ligament

• Syndesmosis

• Collateral Ligament

• Other Possibilities

 ■ Early Experience in Norway

• Case Presentation, Ankle Instability

• Case Presentation, Complex Revision  
ACL Surgery

Internal Brace™ – Arthrex Symposium
NOF Høstmøte 28.Oktober 2016 | 08:30 – 10:00 | Møterom 301, 3 etasje

Fakultet:

 ■ Professor Gordon Mackay | Kings Park Hospital | UK

 ■ Dr. Asle Kjellsen | Helse Bergen HF | Haukeland Universitetssykehus | NO

 ■ Dr. Tarjei Vinje | Helse Bergen HF | Haukeland Universitetssykehus | NO

EF23-80004-EN_A_InternalBrace_Symposium_148x210mm_screen.indd   1 16.09.16   12:28
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Håndkirurgisk symposium 

Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 13.30-15.30 
Møterom: new Munch
Moderator: Ole Fosse, Lillehammer
Gjesteforeleser: Martin A. Posner, MD, New York University

skader i håndrot/“Carpal Injuries”

13.30 Welcome
Ole Fosse, Lillehammer

13.35 The biomechanical Role of the Scaphoid
Johanne Korslund, Lillehammer/RH

13.45 Scaphoid Fractures. Diagnosis and Treatment
Ole Fosse, Lillehammer

13.55 The Scaphoid. Missed Injuries. What is the Problem?
Ole Reigstad, Rikshospitalet

14.10 other Carpal Fractures
Rasmus Thorkildsen, Rikshospitalet

14.15 CMC Fracture-Dislocations
Ole Fosse, Lillehammer

14.25 Questions

14.30 Introduction of Invited Guest Speaker
Martin A. Posner

14.35 Carpal Instabilities/Dislocations, Acute and Chronic.
Martin A. Posner, MD, New York University

15.25 Close for questions
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Leddregisterets symposium

Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 13.30 - 15.00
Møterom: kunst
Møteleder: Ola Wiig

Registernytt

13.30 Introduksjon og status for barnehofteregisteret 
Ola Wiig, Nasjonalt Barnehofteregister

13.45 Complianceundersøkelser, hva er det og hvordan gjør man det? 
Robert Wiik, NPR

14.00 Hva kan gjøres for å øke compliance? 
Anne Kristin Reve, Nasjonalt Barnehofteregister

14.15 Diskusjon

14.20 Status for elektronisk rapportering 
Knut Fjellsgaard, Nasjonalt Korsbåndsregister

14.35 Innføring av PRoM i leddproteseregisteret 
Ove Furnes, konstituert leder Kompetansetjenesten

14.55 Diskusjon
Alle
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norsk Fot- og Ankelkirurgisk forenings symposium

Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 13.30-17.00
Møterom: Film
Møteledere: Nilsen og Are Haukåen Stødle

senetransposisjoner i fot- og ankelkirurgi

13.30 Senetransposisjoner i fot og ankel kirurgi 
Fredrik Nilsen, Sykehuset Østfold

13.40 Tilheling av senetransposisjoner 
Geir Hjorthaug, Martina Hansens Hospital

14.10 FHL transposisjoner ved sekvele etter achillesseneskader 
Elisabeth Ellingsen Husebye, Oslo universitetssykehus

14.25 Pause 

14.45 Senetransposisjoner ved cavovarus kirurgi 
Morten Eikrem, Ålesund Sjukehus

15.15 Sekvele eHL ruptur: eDL-2 til eHL 
Kjetil Hvaal, Oslo universitetssykehus

15.25 FHL transposisjon ved peroneussene ruptur 
Kjetil Hvaal, Oslo universitetssykehus

15.40 Pause

16.00 Dropfot: tibialis posterior kirurgi 
Marius Molund, Sykehuset Østfold

16.15 Tibialis posterior svikt: når skal man satse på leddbevarende kirurgi? 
Jákup Midjord, Aleris Colosseum

16.45 Paneldiskusjon 
Alle
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norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgis symposium

Torsdag 27. oktober 2016 • kl. 08.30-10.00
Møterom: new Munch
Møteledere: B Wünsche og K Lundgreen

shoulder arthroplasty; indications, challenges  
and complications

08.30 Prosthetic options, indications
L Seebauer, Klinikum Bogenhausen, Munich

08.50  Shoulder arthroplasty for fractures;  
indications, technique and results 
T Fjalestad, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Oslo

09.10 The infected shoulder arthroplasty; principles of  
diagnostics & treatment
L Seebauer, Klinikum Bogenhausen, Munich

09.30 Revision arthroplasty;  
principles, presentation patterns, surgical tactic
S Lambert, dic Hospital, Stanmore

09.50 Questions/Comments
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norsk Forening for Hofte- og knekirurgis symposium

Torsdag 27. oktober 2016 • kl. 08.30-10.00
Møterom: kunst
Moderator: Tina Wik, Stephan M. Röhrl
Gjesteforeleser: Toksvik Larsen, ortoped, ass. professor, Lund Universitet, Sverige

Perioperative forhold hos protesepasienten 

08.30 Introduksjon

 Spinal versus narkose
S. Toksvik Larsen

 Per og postoperative smertebehandling 

 blodtomhet ved TkA?

 Tromboseprofylakse og antikoagulantia 

 Diskusjon

 Utdeling av nFHkk´s stipend

norsk Forening for ortopedisk Traumatologis symposium

Torsdag 27. oktober 2016 • kl. 10.30 -12.00 
Møterom: Film
Møteledere: Anette K.B. Wikerøy  

Behandlingen av distale femurfraktuer

10.30 Introduksjon

10.35 Vinkelstabil plateosteosyntese; indikasjoner tips og triks
John Clarke-Jenssen, overlege Oslo universitetssykehus

10.55 Intramedullær nagle; Indikasjoner tips og triks.
TBA

11.15 kliniske resultater etter retrograd margnagle og vinkelstabil  
plate osteosyntese for distale femur frakturer
Robert Buciuto, overlege St. Olavs Hospital, Trondheim

11.30 osteosyntesesvikt, kirurgen, implantatets eller pasients feil?
Mads Oksum, overlege Akershus universitetssykehus

11.45 Diskusjon



38 Høstmøteboken  •   2016

Symposier

oSTRCs symposium – oslo Sports Trauma Research Center

Torsdag 27. oktober 2016 • kl. 10.30-12.00
Møterom: new Munch
Møteledere: Per-Henrik Randsborg og Asbjørn Årøen

siste nytt om bruskskader

10.30  Utfordringer ved bruskkirurgi
Asbjørn Årøen

10.40 bruskkirurgi i norge/bruskregisteret
Cathrine Engen

10.50 klassifikasjon av bruskskader
Stian Kjennvold

11.00 Mikrofraktur
Tommy Frøseth Aae

11.10 bruskcelletransplantasjon
Sverre Løken

11.20 Rehabilitering av bruskskader
Håvard Moksnes  

11.30 Mosaikkplastikk, har det en rolle?
Sven Ulstein

11.40 oCD, behandlingsstrategier
Per-Henrik Randsborg

11.50 Langtidssprognose etter bruskskade i kne
Håvard Visnes
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LIoS Pro-Con-symposium

Torsdag 27. oktober 2016 • kl. 13.00-14.30
Møterom: Film
Moderator: Omar Arnason 

Operativ eller konservativ behandling av claviculafrakturer 

Claviculafrakturer er kime til mang en opphetet diskusjon ved norske ortopediske morgenmøter. 
noen står allerede klar med kniven, mens andre roper ut at fatle og forsiktig mobilisering er beste 
behandling. Derfor har LIoS valgt nettopp claviculafrakturer som tema for årets LIoS Pro-Con-
symposium. 

Moderator er omar Arnason, overlege ved traume-seksjonen ved Haukeland universitetssykehus. 
opponentene er Robert buciuto, seksjonsoverlege ved traume-seksjonen ved St. olavs hospital 
som skal tale operativ behandlings side av temaet, mens Hendrik Fuglesang, seksjonsoverlege 
ved traume-seksjonen ved Akershus universitetssykehus taler for en konservativ tilnærming. 
Dette er svært høyt kvalifiserte kollegaer innen ortopedisk traumebehandling, og det legges derfor 
opp til en debatt med høyt nivå og stort engasjement.

LIoS-symposiet er en litt uhøytidelig arena med en god blanding av faglig innhold og underhold-
ning. Det legges opp til debatt mellom opponentene med ”hanskene av” og det vil avslutningsvis 
bli kåret en vinner. Fjorårets symposium om behandling av achillessenerupturer var veldig godt 
besøkt og lærerik, og vi satser på å gjenskape dette også i år.

Velkommen til årets symposium!
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Symposier

norsk barneortopedisk Forenings symposium

Torsdag 27. oktober 2016 • kl. 13.30-17.00 
Møterom: blu Room
Møteleder: Ola Wiig

Ungdomshoften

13.30 Hva menes med ungdomshoftesykdommer? 
Ola Wiig, Oslo universitetssykehus RH

13.35 Hvor vanlig er dette egentlig, og hva er symptomene og de kliniske funn?         
Trude Gundersen, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

13.50 Hvordan ser dette ut på røntgen, CT og MR? 
Erik Vang, Betanien laboratorie og røntgensenter, Bergen

14.10 Diskusjon

14.15 Hva kan gjøres med senoppdaget hofteleddsdysplasi hos barn og unge?
Ola Wiig, Oslo universitetssykehus RH

14.35 er PAo løsningen?
Jan Erik Madsen, Oslo universitetssykehus, Ullevål

14.55 kaffepause

15.10 kan noe gjøres med sekvele Calvé-Legg-Perthes? 
Stefan Huhnstock, Oslo universitetssykehus RH

15.30 Hva burde vi gjøre med akutt epifyseolyse? 
Anders Wensaas, Akershus universitetssykehus

15.50 Hva kan gjøres med kronisk epifyseolyse? 
Ola Wiig, Oslo universitetssykehus RH

16.10 Hva kan gjøres ved artroskopisk kirurgi, og hjelper det? 
Sverre Løken, Oslo universitetssykehus, Ullevål

16.30 Diskusjon

16.35 kan man ikke bare sette inn en totalprotese da?
Vera Halvorsen, Oslo universitetssykehus, Ullevål

16.50 oppsummering 
Ola Wiig Oslo universitetssykehus RH/Alle



Symposier

Høstmøteboken   •   2016 41

Faggruppe for osteoporose og benhelses symposium

Torsdag 27.oktober 2016 • kl. 15.30 - 17.00 
Møterom: new Munch 
Møteleder: Lene Solberg

Ortogeriatri – trenger vi hjelp med de eldste bruddpasientene? 

15.30 ortogeriatri – bevisbasert forbedring eller ny dille? 
Frede Frihagen, Oslo universitetssykehus

15.45 Geriatrisk take over eller samarbeid?

Leiv Otto Watne, Oslo universitetssykehus

16.05 ortogeriatri på bærum. 
Wender Figved, Bærum sykehus

16.20 Smertelindring; preoperativ optimalisering; vente på spinal eller narkose nå? 
Karen Helene Senstad, Oslo universitetssykehus

16.40 Hjelp, vi har ikke geriater – hva kan vi gjøre? 
Trude Basso, St. Olavs Hospital
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Symposier

norsk Artroskopiforenings symposium

Fredag 28. oktober 2016 • kl. 10.30-12.00
Møterom: kunst 
Møteledere: Mette Andersen 1 og Sigbjørn Dimmen 2

Hip Joint Preservation surgery

10.30 basic imaging and pre-operative calculation in hip preserving surgery
Jone Segadal, Kysthospitalet i Hagavik

10.45 Arthroscopic FAI surgery
Sverre Løken, Oslo universitetssykehus, Ullevål

11.00 borderline dysplastic hips
Martin Beck, Luzerner Kantonsspital

11.15 Surgical hip dislocation in hip preserving surgery
Arild Aamodt, Lovisenberg Diakonale Sykehus

11.30 Torsional deformities of the proximal femur
Martin Beck, Luzerner Kantonsspital

11.45 Discussion

Mini-symposium for LIS

Fredag 28. oktober 2016 • kl. 09.00-10.00
Møterom: new Munch
Moderator: NFHKK

Hvordan templatere en hofteprotese?

Ingen hus blir bygd uten en plan. Likeså skal hofteproteser planlegges for å nå 
best resultat for pasienten og unngå å møte unødige overraskelser under kirurgien. 

Vi skal gå gjennom nøkkelmålingene og hva man bør tenke på før du  
starter kirurgien.

Vel møtt!
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Spinalkirurgisk symposium

Fredag 28. oktober 2016 • kl. 13.00-14.30 
Møterom: new Munch
Moderator: Øystein Nygård
Gjesteforeleser: Ibrahim Obeid MD

spinal Balance

13.00 Introduction by vice-chairman
Øystein Nygård

13.10 Spinal balance and pelvic parameters
Ibrahim Obeid MD, Ms Spine surgery, Bordeaux University hospital and  
Clinique du Dos-Bordeaux Orthopole

13.40 Spinal balance in clinical use/practice  
(Spinal deformity/osteotomies etc.)
Ibrahim Obeid MD, Ms Spine surgery, Bordeaux niversity hospital and  
Clinique du Dos-Bordeaux Orthopole

14.10 Discussion
Ellen Aksnes
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Symposier

nof - Instructional lecture

Fredag 28. oktober 2016 • kl. 14.00-15.00 
Møterom: Film og kunst
Møteleder: Karl-Ivar Lorentzen

Initialt mottak og behandling av potensielt  
alvorlig skadde pasienter 

Pål Aksel Næss

Pål Aksel næss vil gi oss en oversikt over initialt mottak 
og behandling av potensielt livstruende skadde pasienter. 
Møt opp og hør på nyttig kunnskap enten du har ATLS 
kurs eller ikke!

Pål Aksel Næss har arbeidet ved oslo universitetssykehus, Ullevål  
siden 1989. Han er spesialist i generell kirurgi og barnekirurgi og har i en 
årrekke hatt traumatologi som hovedarbeidsområde så vel praktisk som 
organisatorisk. Han var inntil nylig Forsvarets overlege i traumatologi og er 
nå professor i traumatologi ved Uio.
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symposier - industrien

SCP orthopedics ønsker velkommen  
til lunsjsymposium

Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 12.00-13.00
Møterom: blu Room
Guest speakers: Mr Raghu Raman, MD, FRCS og Mr. Kerry Acton, MD, FRCS

Furlong symposium

Målsetning:

•  Presentere verdens første HA coatede protesestamme, og de overveldende langtidsresultater  
(oDeP 10A*)

•  kasus og erfaringer med en H-A.C coated stamme (ikke all HA coating er den samme)

•  Furlong evolution, kort stamme: Den naturlige videreutvikling av Furlong H-A.C stammen

•  korte stammer til yngre og aktive pasienter

SCP orthopedics as
Hornebergv. 7A
n-7038 Trondheim 
+47 73 40 17 70
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symposier - industrien

ortomedic Symposium

onsdag 26. oktober 2016 kl. 12.00-13.00 
Møterom: Holmenkollen
Moderator: Mr. Kjetil Nerhus, Martina Hansens Hospital
Foreleser: Mrs. Mona Badawy, Helse Bergen HF, Hagavik
Gjesteforeleser: MD Matthieu Ollivier, APHM Hospital, Marseille
 

High tibial Osteotomy

12.00 Vår erfaring med HTo
Nerhus

12.10 Den unge arthrose pasienten. er HTo et godt alternativ?
Badawy

12.20 Lecture 1
Ollivier

12.35 Lecture 2
Ollivier

12.50 Diskusjon

13.00 Slutt

ortomedic 
Postboks 31
1326 Lysaker
+47 67 51 86 00
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symposier - industrien

Zimmer ønsker velkommen  
til lunsjsymposium

Torsdag 27. oktober 2016 • kl. 12.00-13.00
Møterom: blu Room
Guest speakers: [nn]

Hofteproteser

Zimmer ønsker velkommen  
til lunsjsymposium

Torsdag 27. oktober 2016 • kl. 12.00-13.00
Møterom: 301
Guest speakers: Prof. Akhil Verheyden1

How to solve problems around periprosthetic fractures
1.  Trauma ortopedisk klinikk, Ortenau Lahr-Ettenheim, Germany

Zimmer biomet norway AS 
Robsrudskogen 15 
1470  Lørenskog 
+47 67 91 22 00



48 Høstmøteboken  •   2016

symposier - industrien

Arthrex ønsker velkommen  
til morgensymposium

Fredag 28. oktober 2016 kl. 08.30-10.00 
Møterom: 301 
Fakultet: Professor Gordon Mackay, Dr. Asle Kjellsen, Dr. Tarjei Vinje

 
InternalBrace™ - Arthrex symposium

08:30 Introduction & background for the Symposium
A. Kjellsen

08:35 overview and Introduction of Internalbrace™
 • Origin, History and Evolution

 • Possible Indication (A Review of Ligament Augmentation with InternalBrace™)
G. Mackay

08:50 Clinical experience, Scientific Data and Patient Results
 • Lateral and Medial Ankle Instability

 • Achilles Midsubstance

 • Spring Ligament

 • Syndesmosis

 • Collateral Ligament

 • Other Possibilities
G. Mackay

09:20 early experience in norway
 • Case Presentation: Ankle Instability

 • Case Presentation: Complex Revision ACL Surgery
A. Kjellsen, T. Vinje

09:50 Discussion and Q & A
G. Mackay, All

Arthrex norway AS
o.H. bangs vei 70
1363, Høvik
+47 67519400
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nof og øvrige foreninger 
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Generalforsamlinger 2016 - nof

2016 - Generalforsamling i 
Norsk ortopedisk forening (Nof)
Torsdag 27. oktober 2016 • kl. 17.15 
Møterom: new Munch

saksliste

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen

sak 2 Valg av møtedirigent

sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

sak 4 Utdeling av Charnley stipend fra ortomedic
 Utdeling av Smith & nephew stipend
 Utdeling av Research Grant (Heraeus Medical)

sak 5 Årsberetning fra styret

sak 6  Rapport fra redaktøren i norsk ortopedpost

sak 7  Rapport fra web-redaktør i nof

sak 8  Rapport fra kvalitetsutvalget

sak 9 Rapport fra Spesialitetskomiteen 

sak 10 Rapport fra nasjonalt Register for Leddproteser 

sak 11 Rapport fra nasjonalt korsbåndregister

sak 12 Rapport fra nasjonalt Hoftebruddregister 

sak 13 Rapport fra nasjonalt barnehofteregister

sak 14 Rapport fra ACTA orthopaedica

sak 15 Rapport fra Rådet for muskel- og skjeletthelse

sak 16 Rapport fra UeMS

sak 17 Rapport fra nasjonalt Traumeregister 

sak 18  Rapport fra norsk Forening for ortopedisk Traumatologi

sak 19 Rapport fra norsk Artroskopiforening 

sak 20 Rapport fra norsk barneortopedisk Forening 

sak 21 Rapport fra norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening



Høstmøteboken   •   2016 51

Generalforsamlinger 2016

sak 22 Rapport fra norsk Forening for Håndkirurgi

sak 23 Rapport fra norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi

sak 24 Rapport fra norsk Forening for Hofte- og knekirurgi

sak 25  Rapport fra Faggruppe for osteoporose og benhelse

sak 26 Rapport fra norsk Forening for Revmakirurgi

sak 27 Rapport fra Leger i ortopedisk Spesialisering

sak 28 Rapport fra norsk Spinalkirurgisk Forening

sak 29  Rapport fra nofs forskningsutvalg

sak 30  Saker forelagt av styret 
 1. norsk Forening for Reumakirurgi nedlegges 
 2. Vedtektsendring (følger av sak 30.1) 
 3. beste fire foredrag på Høstmøtet 
 4. Informasjon om “Gi kniven Videre”

sak 31  Saker forelagt av foreningens medlemmer

sak 32 Regnskap pr 31.12. 2015

sak 33  budsjettforslag for året 2017

sak 34 Valg 
 esten Haanæs vararepresentant til Spesialitetskomiteen

sak 35 Forslag til tema for nof-symposium 2017 

sak 36 Æresmedlemskap

sak 37 eventuelt

sak 38 Tid og sted for generalforsamling 2017



Our new Sectra 3D planning tool for complex trauma cases, 
based on CT images, will make it easier for your team to visualize 
trauma structure, thereby better supporting you in diagnosis and 
surgery planning. The result? Fewer surprises, less stress – and 
consequently, less time spent in the operating theatre. 

Both our 2D and 3D pre-operative planning tools are designed 
with usability as the top priority; reducing the number of 
clicks and allowing flexible workflows, displaying only the 
functionality you need. But we couldn’t have done it without you 

and your colleagues. Working closely with the most demanding 
orthopaedic surgeons enables us to develop intuitive, easy-to-
learn solutions – solutions that really make a difference to your 
daily work, and to your patients. 

For more on how to improve patient outcomes by increasing 
efficiency in the operating theatre, visit us at Høstmøtet or  
www.sectra.com/medical/orthopaedics. You can also contact us 
directly at info.ortho@sectra.com.

With more than 20 years of innovation and 1,700 installations worldwide, Sectra is a 
world-leading provider of IT systems and services for orthopaedics, radiology and other 
image-intensive departments. Visit sectra.com/medical/orthopaedics to learn more about our 
orthopaedic solutions.

Visit us at Høstmøtet 2016
PLAN COMPLEX TRAUMA CASES IN 3D. 
AND CUT TIME SPENT IN THE OPERATING THEATRE.

3D ad for exhibitions.indd   1 2016-09-05   15:37:41
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Onsdag 26. oktober kl. 17:00

LIoS 
Møterom: Blu Room

Onsdag 26. oktober kl. 17:30

norsk Forening for Håndkirurgi 
Møterom: Film

norsk Forening for ortopedisk Traumatologi 
Møterom: Kunst

norsk Forening for Hofte- og knekirurgi 
Møterom: 303

norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening 
Møterom: Holmenkollen 1 (33. etg.)

norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi 
Møterom: Holmenkollen 2 (33. etg.)

norsk barneortopedisk Forening 
Møterom: 411

Faggruppe for osteoporose og benhelse 
Møterom 301

norsk Forening for Reumakirurgi 
Møterom: 304

torsdag 27. oktober kl. 17:15

norsk ortopedisk forening 
Møterom: New Munch

Fredag 28. oktober kl. 14:40

norsk Spinalkirurgisk Forening 
Møterom: New Munch

Finner du ikke frem? Se side 25-27

Our new Sectra 3D planning tool for complex trauma cases, 
based on CT images, will make it easier for your team to visualize 
trauma structure, thereby better supporting you in diagnosis and 
surgery planning. The result? Fewer surprises, less stress – and 
consequently, less time spent in the operating theatre. 

Both our 2D and 3D pre-operative planning tools are designed 
with usability as the top priority; reducing the number of 
clicks and allowing flexible workflows, displaying only the 
functionality you need. But we couldn’t have done it without you 

and your colleagues. Working closely with the most demanding 
orthopaedic surgeons enables us to develop intuitive, easy-to-
learn solutions – solutions that really make a difference to your 
daily work, and to your patients. 

For more on how to improve patient outcomes by increasing 
efficiency in the operating theatre, visit us at Høstmøtet or  
www.sectra.com/medical/orthopaedics. You can also contact us 
directly at info.ortho@sectra.com.

With more than 20 years of innovation and 1,700 installations worldwide, Sectra is a 
world-leading provider of IT systems and services for orthopaedics, radiology and other 
image-intensive departments. Visit sectra.com/medical/orthopaedics to learn more about our 
orthopaedic solutions.

Visit us at Høstmøtet 2016
PLAN COMPLEX TRAUMA CASES IN 3D. 
AND CUT TIME SPENT IN THE OPERATING THEATRE.

3D ad for exhibitions.indd   1 2016-09-05   15:37:41
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Generalforsamlinger 2016 - øvrige foreninger

Leger i Ortopedisk spesialisering (LIOs)
Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 17.00 
Møterom: blu Room

saksliste

Sak 1 Valg av møteleder og referent

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Sak 3 Årsrapport

Sak 4 budsjett og regnskap

Sak 5 Status spesialistregler

Sak 6 Valg av nytt styremedlem

Sak 7 Gi kniven Videre – info til medlemmer

Sak 8 foRTe, summer school

Sak 9 Medlemskontakt

Sak 10 eventuelt

Styremøte fortsetter på styreleders hotellrom.

Sak 11 Pro-Con-Symposium 2016  
 – siste forberedelser, blomster, Socrative…

Sak 12 Pro-Con-Symposium 2017  
 – forslag til tema

Sak 13.  LIoS Hederspris

Sak 14 Gi kniven Videre  
 – forberedelser til lansering

Sak 15 overlevering til nytt styremedlem,  
 takk for innsatsen Trude!

Sak 16 eventuelt

Sak 17 neste styremøte 
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Norsk Forening for Håndkirurgi
Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 17.30 
Møterom: Film

saksliste:

Sak 1 Åpning og velkommen

Sak 2 Valg av møteleder (Styrets forslag: Lars eldar Myrseth)

Sak 3 Godkjenning av innkalling

Sak 4 Årsberetning 2016

Sak 5 Regnskap 2016

Sak 6 budsjett 2017

Sak 7 Web-siden 

Sak 8 Hand Trauma Comittee

Sak 9 Håndregisteret. Redegjørelse om status og forslag om etablering.

Sak 10 Magic App

Sak 11 Vintermøtet 2016 (Referat)

Sak 12 Vintermøtet 2017 (Informasjon)

Sak 13 Vintermøtet 2018. Forslag til arrangør.

Sak 14 Høstmøtesymposiet 2017  
 (Arthroscopi var foreslått for 2016, men ble utsatt. evt. andre forslag?)

Sak 15 Valg 
 a. Ingen på valg i norsk Forening for Håndkirurgi 
 b. Valg av representant til SSSH 
 c. Valg av delegat til FeSSH

Sak 16 Diplom i håndkirurgi.

Sak 17 Stipender/legater.

Sak 18 Forslag om Æresmedlemmer

Sak 19 Forslag til et håndkirurgisk vårmøte 

Sak 20 eventuelt
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Generalforsamlinger 2016 - øvrige foreninger

Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi
Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 17.30 
Møterom: 303

saksliste

Sak 1  Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Sak 2  Valg av møteleder og referent 

Sak 3  Årsberetning 

Sak 4  budsjett og regnskap

Sak 5  Valg av styre/valgkomite

Sak 6 Vårdagene 
 a. Tilbakemelding
 b. Vårdager 2018

Sak 7  IT løsninger for nFHkk

 a. Hjemmeside 
 b. Facebook gruppe

Sak 8 Tema for neste års Høstmøtesymposium

Sak 9 eventuelt

Norsk Forening for Ortopedisk traumatologi 
Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 17.30 
Møterom: kunst

saksliste

Sak 1 Åpning

Sak 2 Valg av møteleder og referent

Sak 3 Valg av styre for 2016-2018

Sak 4 Økonomi

Sak 5 Tema for symposium 2016

Sak 6 Symposium for LIS

Sak 7 Pris beste abstract?

Styre 2014-2016

Leder: John Clarke-Jenssen

nestleder: Annette Wikerøy

Sekretær: Tarjei Vinje

kasserer: bjørn bragnes

Styremedlemmer: Terje Meling,  
Robert buciuto, nenad Tajsic
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Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening
Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 17.30 
Møterom: Holmenkollen 1 (33. etg.)

saksliste

Sak 1 Valg av ordstyrer og referent

Sak 2 Årsrapport v/ formann

Sak 3 Regnskap til godkjenning

Sak 4 Valg til styret

Sak 5 kursvirksomhet

Sak 6 neste års
 a. Høstmøtesymposium
 b. Vårmøte – Lillestrøm

Sak 7 Diverse

Norsk Forening for skulder- og Albuekirurgi
Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 17.30 
Møterom: Holmenkollen 2 (33. etg.)

saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Valg av møteleder

Sak 3 Valg av referent

Sak 4 Årsrapport

Sak 5 Godkjenning av regnskap

Sak 6 Høstmøtesymposium, forslag til tema 2017

Sak 7 Valg

Sak 8 De nominerte til beste skulder-/albueforedrag 2016

Sak 9 eventuelt
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Generalforsamlinger 2016 - øvrige foreninger

Faggruppe for Osteoporose og Benhelse
Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 17.30 
Møterom: 301

saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling; valg av ordstyrer og referent 

Sak 2 Årsberetning og regnskap 

Sak 3 Valg av styre og valgkomite 

Sak 4 Vedtektsendring? Utvidelse av interessefelt til ortogeriatri/behandling av eldre med brudd. 

Sak 5 neste års høstmøtesymposium

Sak 6 Medlemsmøte våren 2017

Sak 7 behandlingsanbefalinger for sekundærprofylakse og Fracture Liaison Service – status

Sak 8 Rapport fra arbeidet med midler til implementering av FLS

Sak 9 Rapport fra arbeidet med norwegian Fracture Capture Initiative (noFRACT)

Sak 10 eventuelt

Norsk Barneortopedisk Forening
Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 17.30  
Møterom: 411

saksliste

Sak 1 Valg av ordstyrer

Sak 2 Godkjennelse av innkalling og saksliste

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Sak 4 Medlemsliste/medlemskontigent

Sak 5 Pris for årets beste frie foredrag; evaluering etter innføring 2015

Sak 6 Rapport om lærebok i barneortopedi

Sak 7 Rapport om nasjonalt kursfakultet for barneortopedi

Sak 8 ePoS Annual meeting 2018 i oslo; rapport fra arrangementskomité?

Sak 9 Tema for Høstmøtesymposium 2017

Sak 10 Valg av styre 

Sak 11 eventuelt
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Generalforsamlinger 2016

Norsk spinalkirurgisk Forening
Fredag 28. oktober 2016 • kl. 14.40 
Møterom: new Munch

saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Valg av møteleder og referent

Sak 3 Årsberetning

Sak 4 Regnskap

Sak 5 Videre strategi for foreningen

Sak 6 Valg av formann og styrerepresentanter

Sak 7 Fastsettelse av kontingent for 2017

Sak 8 eventuelt

Norsk Forening for Revmakirurgi
Onsdag 26. oktober 2016 • kl. 17.30  
Møterom: 304

saksliste

Foreligger ikke ved trykkstart.
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Frie foredrag - sesjoner

Protese 1
onsdag 26. oktober 2016 kl. 15.30 – 17.00 
Møterom: kunst 
Møteledere: Anne Guro Vreim Holm og Lars Nordsletten

101. Skal en ta konsekvensene av preoperativ planlegging, og peroperative funn
Sharma S

102. Templatering ved usementert THA. om intra- og interobservatørsamsvar  
og operativ erfaring
Strøm NJ

103. Templatering ved usementert THA. om treffsikkerhet
Strøm NJ

104. beregning av totalt blodtap etter hofteprotese via fremre tilgang
Bjørgul K

105. Pasient rapporterte resultater 3-5 år etter hofteprotese med mini-invasiv 
fremre tilgang
Bjørgul K

106. bilaterale hofteproteser med fremre tilgang i ryggleie
Sund HN

107. exeter sementert kopp – sementtykkelse, oppklaringslinjer og plassering av 
acetabulærkomponenten ved endret kirurgisk teknikk
Achtentuch RA 

108. klinisk vs radiologisk benlengde
Borge J-E

109. Hormonelle faktorer og reproduktiv historie som risikofaktorer for hofte- eller 
kneprotese på grunn av primær artrose: en prospektiv kohortstudie
Hellevik AI
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Protese 2
Torsdag 27.oktober 10.30 – 12.00 
Møterom: kunst 
Møteledere: Kjersti Sevaldsen og Gunnar Peturrson

110. Artroseskole – erfaringer fra Sykehuset Telemark Skien
Madsen CS

111. Smertepåvirkning av gangfunksjon gjennom det første året etter innsatt  
total kneprotese
Lindberg MF

112. bruk av pasientspesifikke posisjoneringsguider ved total kneprotesekirurgi 
fører ikke til bedre røntgenologiske eller kliniske resultater  
– en prospektiv randomisert studie
Van Leeuwen, JAMJ

113. CAS kontrollert kinematisk alignment ved innsetting av kneproteser
Vik J

114. en ny totalprotese for kne med gode kinematikk-data fulgt med  
repeterende målinger av kooS frem til 12 mnd postoperativt
Heimdal E

115. Hvordan bør tibiakomponentens rotasjon bestemmes under  
totalproteseoperasjon i kneleddet?
Aunan E

116. Økt risiko for aseptisk løsning for 45525 roterende plattform totalproteser  
i kne. en kombinert rapport fra norsk og australsk leddregister, 2003-2014
Gøthesen Ø

117. Patellofemoral protese – resultater fra nasjonalt register for leddproteser
Lindalen E

118. Proteseoverlevelse og revisjonsårsaker for unikondylære og totale  
kneproteser 1994-2015
Dyrhovden GS
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Protese 3
Torsdag 27. oktober 13.00 – 14.30 
Møterom: kunst 
Møteledere: Marianne Olsen og Simen Bekkelund Oskal

119. Lav slitasje av vitamin e infundert kryssbundet plast – en prospektiv  
randomisert RSA-studie mellom 32 og 36 mm hode etter 6 år
Lindalen E

120. bentetthetsanalyse rundt usementert hofteprotese – en studie med  
e-vitamin infundert ”highly cross-linked” plast og 32 eller 36 mm  
keramisk hode
Thoen P

121. Metallionenivåer i blod over 5 år med “birmingham resurfacing”  
hofteprotese
Høl PJ

122. keramikk – keramikk artikulasjon i 4926 usementerte totalproteser med 
opp til 15 års oppfølging rapportert til nasjonalt Register for Leddproteser
Furnes O

123. Hoftedisartikulasjon og retroperitoneal psoasreseksjon hos en 47 år gammel 
mann med GAS-nekrotiserende myositt og fasciitt
Basso T

124. Rekonstruksjon av større acetabulære defekter med “double bubble” 
teknikk
Slåstad J
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Protese 4
Torsdag 27. oktober 15.30 – 17.00 
Møterom: kunst 
Møteledere: Otto Schnell Husby og Øystein Espeland Karlsen

125. Sammenheng mellom dype infeksjoner og bMI ved THA visualisert i et 
lokalt kvalitsregister
Amlie E

126. Ventilasjon av operasjonsstuer og revisjonsrisiko på grunn av infeksjon etter 
total hofteprotesekirurgi
Langvatn H

127. Rifampicins rolle i behandling av proteseinfeksjon med Stafylokokker  
– en randomisert kontrollert studie
Karlsen ØE

128. Fortsatt økning i rapporterte revisjoner av infeksjoner til  
Hofteproteseregisteret
Engesæter LB

129. Infeksjon etter stabilisert og hengslet kneprotese
Westberg M

130. Proteseinfeksjoner innen ett år etter primærinngrep ved St. olavs Hospital 
2010 – 2016
Oskal S

131. CRP som indikator på mikrobe innen proteseinfeksjoner
Bønes I

132. behandling av tidlige, dype infeksjoner etter hofteprotesekirurgi ved  
Lovisenberg Diakonale Sykehus i perioden 2003-2013
Kaul Jenssen K

133. behandlingsresultat ved proteseinfeksjoner med Staphylococcus  
epidermidis og Staphylococcus aureus, en retrospektiv studie
Sandbakken E
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Håndkirurgi 1
onsdag 26. oktober 16.00 – 17.30 
Møterom: new Munch 
Møteledere: Eivind Strandenes og Asgeir Amundsen

201. Fleksorseneskader i sone 2 – bør FDS sutureres? 
Stuestøl JF

202. Langtidsoppfølging av pasienter over 65 år som har hatt signifikant feilstilt 
distal radius fraktur for mer enn 4 år siden 
Moen ALJ

203. Prospektivt observasjonsstudie med Xiapex 
Ruud M

204. Xiapex mot nålefasciotomi for Dupuytrens kontraktur. Helt foreløpige 
ettårsresultater 
Bratberg H

205. Anterolateral lårlapp – et 10-års materiale 
Myrseth L-E

206. Preliminære resultater etter interosseous anterior transposisjon for høye 
ulnarisskader 
Thorkildsen R

207. Schwannomer ved Det norske Radiumhospital 2009-2015 
Grønseth A
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Håndkirurgi 2
Torsdag 27. oktober 08.00 – 10.00 
Møterom: Rom 301 
Møteledere: Eugen Eide og Trygve Holm Glad

208. Håndleddsartrodese hos 74 ikke-reumatoide pasienter etter 11 år 
Reigstad O

209. Håndleddsprotese hos ikke-revmatiske pasienter, 56 pasienter med  
8 (5-10) års oppfølging 
Reigstad O

210. Reartikulering av avstivede håndledd med Motec protese 
Røkkum M

211. Precision of model-based RSA in total wrist arthroplasty 
Glad TH

212. Chrome and cobalt blood levels in a metal-on-metal total wrist arthroplasty
Glad TH

213. Funksjonsundersøkelse etter kirurgisk behandling av kompleks syndactyli 
med Magic cube hos barn med Apert syndrom 
Winge M

214. The Children’s Hand-use experience Questionnaire (CHeQ)  
– et kartleggingsinstrument med nytteverdi i klinikken 
Stavenes AB

215. Tre små jenter med alvorlige håndskader i kjøttkvern 
Hestmo MT

216. Replantasjon og resirkulasjon av fingre hos barn 
Hestmo MT

217. Segmentale diafysære defekter i underarmsknoklene kan rekonstrueres 
med fritt vaskularisert fibulagraft 
Røkkum M

218. Rekonstruksjon av 1. og 2. stråle, ve. hånd med fritt vaskulært 
komposittgraft fra hø. crusamputatresektat 
Løkebø JE
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traume 1
Torsdag 27. oktober 08.30 – 10.10 
Møterom: Film 
Møteledere: Tom Lian og Einar Andreas Sivertsen

301. Trokantære frakturer. klassifikasjon og vurdering av stabilitet
Sydnes KS et Al

302. bruken av trokantær støtteplate ved fiksasjon av trokantære og  
subtrokantære frakturer ved Diakonhjemmet Sykehus
Sivertsen EA

303. Innføring av Gamma 3 i behandlingen av trokantære frakturer ved  
Diakonhjemmet Sykehus
Sivertsen EA

304. er ‘fast-track’ logistikk risikabel for frakturpasienter? en retrospektiv studie 
på pasienter med trokantære og subtrokantære frakturer ved Stavanger 
universitetssjukehus (SUS).
Nessa KF

305. Hva er forskning på kvalitet?
Lian T

306. kvalitetsforbedring i behandlingen av hoftebrudd ved bærum sykehus
Lian T

307. Proteseinfeksjon – en fryktet komplikasjon etter hemiprotese for  
lårhalsbrudd
Guren E

308. Validering av rapportering av primæropererte hoftebrudd til norsk  
pasientregister
Råen V

309. Tid frå skade til operasjon og død for pasientar med hoftefraktur,  
ein nasjonal kohortstudie med propensity score matching
Vinje T

310. bruk av hjerneskademarkøren S100b ved Sykehuset Innlandet Gjøvik
 Bjørnå M
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traume 2
Torsdag 27. oktober 15.00 – 17.00 
Møterom: Film 
Møteledere: S Hammer og SE Utvåg

311. Stabilitetsmåling av pertrokantære hoftebrudd med RSA 
Alm CE

312. erfaringer med suprapatellær tilgang ved margnagling av crusfrakturer
Hammer S

313. Pasientrapportert smerte og funksjon etter suprapatellær tilgang ved 
margnagling av crusfrakturer
Hammer S

314. Margnagling av distale tibiafrakturer ved ortopedisk avdeling  
oslo universitetssykehus, Ullevål 2011-2015 – en retrospektiv studie
Laudal ES

315. Langtidsoppfølging av åpne leggbrudd behandlet ved  
oslo universitetssykehus, Ullevål: rekostruksjon eller amputasjon?
Frisvoll C

316. Relasjon mellom body Mass Index (bMI) og komplikasjoner og funksjonelt 
resultat etter operativ fiksasjon av ankelfrakturer.
Utvåg SE

317. effekt av syndesmoseskade på funksjonelt resultat 4.2 år etter operativ 
fiksasjon av 365 Weber b ankelfrakturer
Utvåg SE

318. effekt av tid til operasjon på funksjonelt resultat 4.3 år etter operativ  
fiksasjon av 959 lukkede ankelfrakturer.
Neumann MG

319. Langtidsoverlevelse av nativt hofteledd hos pasienter med operativt  
behandlede acetabularfrakturer
Clarke-Jenssen J

320. Sekundær hofteprotese etter acetabulumfraktur 
Silberg I

321. Fiksasjonsmetoder for lårhalsbrudd i norge  
– en biomekanisk sammenlikning
Brattgjerd JE

322. Validering av formalinfikserte humane lårben til biomekaniske studier
Wright B
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traume 3
Fredag 28. oktober 08.30 – 10.00 
Møterom: Film 
Møteledere: Stian Svenøy og M Temmesfeld

323. bakre versus lateral tilgang for hemiprotese ved lårhalsbrudd:  
Tidlige komplikasjoner i en prospektiv kohort-studie på 583 pasienter
Svenøy S

324. effekt av diabetes mellitus på reoperasjoner innen to år og dødelighet etter 
skruefiksering av lårhalsbrudd uten feilstilling
Jørgensen A

325. overlevelse for sementerte hemiprotesestammer. Rapport fra nasjonalt 
Hoftebruddregister
Kristensen TB

326. Hvor feilstilt er et lårhalsbrudd (Garden I-II) i god stilling?  
Sammenlikning av innskutt røntgenbilde med 3D-CT-modeller
Temmesfeld M

327. kan frisk side brukes til å vurdere feilstillingen i et lårhalsbrudd?  
en studie som sammenligner morfologien til høyre og venstre proksimale 
femur ved bruk av 3D-CT
Temmesfeld M

328. Reoperasjoner og mortalitet etter skruefiksering av lårhalsbrudd uten  
feilstilling hos 383 pasienter med opp til ti års oppfølging
Do DNL

329. Mindre reoperasjoner etter hoftebruddkirurgi i norge.  
Resultater fra nasjonalt Hoftebruddregister 2005-2014
Gjertsen J-E

330. enkel metode for å finne antall primæroperasjoner for hoftebrudd
Kjærner-Semb Ø

331. Validering av rapporteringen av primæroperasjoner for hoftebrudd til  
nasjonalt Hoftebruddregister ved åtte sykehus i norge
Jahnsen E
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traume 4
Fredag 28. oktober 10.30 – 12.00 
Møterom: Film 
Møteledere: Rasmus Thorkildsen og Lene Solberg

332. Hvilke osteoporose-pasienter følger ikke opp peroral antiresorptiv  
behandling?
Aga R

333. Signifikant forbedret osteoporosebehandling etter brudd ved innføring av 
Fracture Liaison Service (FLS) ved ortopedisk avdeling i kristiansund
Folkestad M

334. osloporose – en understudie av the norwegian Capture  
the Fracture® Initiative
Lund I

335. klager og erstatning etter behandling av håndleddsbrudd i norge i perioden 
2000-2013. Resultater fra norsk Pasientskadeerstatning
Engebretsen E

336. Perkutan intramedulær nagling av to parts proksimale humerusfrakturer 
med en rett nagle
Fuglesang HFS

337. Pasientrapporterte resultater etter proksimal humerusfraktur, operert med 
Philos-plate på Akershus universitetssykehus 01.01.11-31.12.14
Oppebøen S

338. Frostskadebehandling som forhindrer amputasjon
Løkebø JE

339. nevrovaskulære komplikasjoner etter suprakondylær humerusfraktur  
hos barn
Thorkildsen R

340. Poliklinisk fysioterapioppfølging av pasientar med kort liggetid.  
Fokus på pasientar med radiusfrakturar
Nygard H



72 Høstmøteboken  •   2016

Frie foredrag - sesjoner

Barn 1
Torsdag 27. oktober 2016 kl. 08.00 – 08.50 
Møterom: blu Room 
Møteledere: Christian Sætersdal og Stefan Huhnstock

401. er unilateral ortose like bra som bilateral ortose i behandling av klumpfot? 
8-11 års oppfølging av 115 barn behandlet med Ponseti-metoden
Sætersdal C

402. Har Ponseti-metoden gjort behandlingen av klumpfot bedre i norge?  
en multisenterstudie av 205 barn som er fulgt opp i 8-11 år
Sætersdal C

403. Intraossøst bekken hemangiom – en pasient kasuistikk
Hunstock S

404. Simpel bencyste og fibrøs dysplasi i proksimale femur – en retrospektiv 
kohortstudie av behandling og sykdomsforløp hos pasienter under 30 år
Fevang RM

405. Helseøkonomiske vurderinger av polikliniske kontroller ved frakturer i  
overekstermiteten hos barn. koster det mer enn det smaker? 
Holm AGV
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Barn 1 (fortsatt)

Torsdag 27. oktober 2016 kl. 09.10 – 10.00 
Møterom: blu Room 
Møteledere: Lars Fosse og Ketil Holen

406. krysspinning av supracondylære humerusfrakturer hos barn og risiko for 
iatrogen skade på nervus ulnaris
Osdal ML

407. Adduktortenotomi for å redusere hofte subluksasjon hos barn med  
cerebral parese
Terjesen T

408. bruk av akselerometer i evaluering av behandling av barn med cerebral 
parese – skreddersydde løsninger for fremtiden
Bardal EM

409. Håndleddsarthrodese ved spastisk fleksjonskontraktur
Thorkildsen R

410. Hofteluksasjon hos barn med cerebral parese; gir artrografiundersøkelse  
av hofteleddet en sikrere informasjon enn konvensjonell røntgen med  
tanke på operasjonsindikasjon?
Lamvik I 
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Barn 2
Torsdag 27. oktober 2016 kl. 10.30 – 12.00 
Møterom: blu Room 
Møteledere: Trine S Kaastad og Anders Wensaas

411. Limb lengthening and deformity correction with motorized lengthening nails
Horn J

412. Limb lengthening and deformity correction of congenital and acquired 
deformities in children using the Taylor Spatial Frame
Horn J 

413. Muskel-skjelettsmerter hos voksne behandlet i armdysmeliteam i oslo  
universitetssykehus i forhold til kontroller og knyttet til protesebruk eller ei
Kaastad TS

414. 3D planlegging av proksimal femurosteotomi ved sequelae epifyseolysis 
capitis femoris
Wiig O

415. kliniske resultater etter takplastikk med Spitzy teknikk for hoftedysplasi
Holm A

416. MR ved primærdiagnose kan ikke forutsi fremtidig kontralateral glidning ved 
unilateral epifysiolysis capitis femoris
Wensaas A

417. Prognostiske faktorer for langtidsresultater ved kronisk femurepifysiolyse 
behandlet med fiksasjon in situ
Terjesen T

418. Snapping hip. en kasuistikk
Karlsson V

419. “Snapping hip”-syndrom
Holen S
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Artroskopi 1
Fredag 28. oktober 2016 kl. 08.30 – 10.10 
Møterom: kunst 
Møteledere: Randi Hole og Frode Hellum

501. no difference in Revision rates or Treatment failures between Single bundle 
and Double bundle Anterior cruciate ligament reconstruction, a register study
Aga C

502. Grafttykkelse og kroppsmasseindeks i det norske korsbåndregisteret
Gifstad T

503. korsbåndsregisteret er i endring i form av registrering av ikke-opererte kors-
båndspasienter; prosjektpresentasjon og demonstrasjon av elektronisk skjema
Ekås GR

504. new trauma is the most common cause of revision after primary Anterior 
Cruciate Ligament reconstruction – a study from the norwegian knee  
Ligament Registry 2004-2015
Persson A

505. Hvilken fleksjonsgrad skal anterolaterale prosedyrer strammes i når  
kombinert med ACL rekonstruksjon – en biomekanisk studie
Inderhaug E

506. ACL rekonstruksjoner ved bærum sykehus 2007-2012. 
Weldingh E

507. behandling av ACL skade hos idrettsutøver; case report
Ekås GR

508. Håndtering av multiligamentskade i kneet; fra traumemottak  
til rehabiliteringsfase
Ekås GR

509. Treningsterapi versus artroskopisk meniskreseksjon som behandling for 
degenerative meniskrupturer hos middelaldrende pasienter
Kise NJ

510. Treningsterapi versus artroskopisk meniskreseksjon; hva skjer med  
mekaniske symptomer?
Kise NJ
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skulder/albue
Torsdag 27. oktober 2016 kl. 13.00 – 15.00 
Møterom: new Munch  
Møteledere: Berte Bøe og Stefan Moosmayer

601. Skademekanisme ved skulderskader og rotatorcuffrupturer i en  
normalpopulasjon
Enger M

602. Ultralydveiledet skylling og aspirasjon av kalk ved tendinosis calcarea  
– 2 års oppfølgning av 52 pasienter 
Moosmayer S 

603. Superior kapselrekonstruksjon ved massive rotatorcuffrupturer
Hole R

604. 1 års kliniske resultater etter artroskopisk rotatorcuffsutur hos  
733 pasienter. en prospektiv studie
Jenssen KK 

605. Artroskopisk rotatorcuff-sutur hos røykere
Lundgreen K 

606. kliniske og radiologiske konsekvenser av labrumskade med paralabrale 
cyster i skulder
Schrøder CP

607. Sham Surgery for SLAP lesions of the shoulder.  
en randomisert klinisk studie
Schrøder CP

608. Sykefravær ved kirurgi for leddleppeaffeksjon i skulderen.  
en randomisert kontrollert studie
Brox JI

609. Gode korttidsresultater ved stammeløse skulderproteser
Dimmen S
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spinalkirurgi 1
Fredag 28. oktober 2016 kl. 09.00 – 10.00 
Møterom: blu room 
Møteledere: Christian Hellum og Knut Jørgen Haug

701. Arealøkning på MR etter operasjon for lumbal spinal stenose;  
X-stop vs minimal invasiv dekompresjon
Lønne G

702. Sammenligning av operasjonsidikasjon og valg av operasjonsmetode ved 
lumbal spinal stenose mellom boston, USA og norge
Lønne G

703. kriterier for et vellykket resultat etter operasjon for lumbal spinal stenose  
og lumbal degenerativ spondylolistese.
Austevoll I 

704. Registerdata etter fremre lumbal skivekirurgi med hybrid teknikk
Punsvik V

705. Skiverprotesekirurgi versus tverrfaglig rehabilitering: Åtte års oppfølgning  
i en randomisert studie
Furunes H

706. bakterieforekomst hos pasienter med Modic forandringer i korsryggen;  
en biopsistudie
Rolfsen MP
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spinalkirurgi 2
Fredag 28. oktober 2016 kl. 10.30 – 12.00 
Møterom: new Munch 
Møteledere: Thomas Kibsgård og Ivar Magne Austevoll

707. Adulte Idiopatiske Skolioser operert på Haukeland universitetssykehus  
– har denne behandlingen ufortjent dårlig rykte
Hanestad T

708. Magnetisk kontrollert vekststav ved early onset Scoliosis
Kivle K

709. Validering av kompleks adult spinal deformitets kirurgi
Myklevoll V  

710. Suksesskriterier for utfallsmål ved kirurgi for istmisk sponylolistese
Rossvoll I

711. Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) med 3D-printet titanbur.
Foreløpige resultater etter ett års oppfølgning av ni pasienter
Alhaug OK

712. Fiksasjon av lumbosakralcolumna til bekkenet – 10 iliumskruer plassert 
med frihåndsteknikk ved spinal fusjonskirurgi
Mjønes S

713. Criteria for failure and worsening in surgery for lumbar disc herniation
Werner DAT

714. Fysisk funksjon hos pasienter med degenerativ spinal stenose; en tverr- 
snittstudie med fokus på assosiasjoner mellom selv-rapportert og testet 
funksjon samt assosiasjoner mellom spørreskjema og valg av operasjon 
som behandling
Thornes E

715. Gjennomgang av nPe saker innen ortopedi med tanke på skade- 
forebyggende tiltak
Framnes H
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Fot/ankel 1
Torsdag 27. oktober 2016 kl. 14.30 – 15.30 
Møterom: Rom 301 
Møteledere: Elisabeth E. Husebye, Benedicte W. Ræder

801. Artroskopisk reseksjon av tarsal koalisjon
Nsubuga MJ

802.   osteoskopisk behandling av kronisk osteomyelitt i foten
Nsubuga MJ

803.  Platerikt plasma (PRP) i staden for kirurgi med fri lapp
Vinje T 

804. Skopisk reparasjon av fraktur i calcaneus ad modum Stødle
Vinje T 

805. Autolog chondrocytt implantasjon for osteochondrale lesjoner i talus  
– en kvalitetsstudie
Laudal ES 

806. behandling av Lisfrancskade ved Haukeland universitetssykehus.  
Retrospektiv deskriptiv studie
Uchermann A
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Fot/ankel 2
Torsdag 27. oktober 2016 kl. 16.00 – 17.00 
Møterom: Rom 301 
Møteledere: Tarjei Vinje og Omar Arnason

807. Forekomst og klinisk betydning ved samtidig fraktur av bakre malleol hos 
pasienter med Weber C fraktur
Ræder BW

808. korttidsresultater for Salto XT ankelrevisjonsproteser
Eriksen ML 

809. Partielle amputasjoner i foten. et 2-års materiale fra ortopedisk avdeling, 
oslo universitetssykehus, Ullevål

Thomassen J

810. Stabile Lisfranc skader
Stødle AH

811. Trimalleolære ankelbrudd: Retrospektiv studie med pasienter behandlet for 
trimalleolære ankelbrudd
Pilskog K
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Dokumentert effekt hos pasienter med kneortose
Pasienter med artrose i det ene leddkammer kan ofte ikke utføre daglige  
aktiviteter, arbeid eller sport. Ved å ta i bruk en kneortose med 3-punkts 
teknologi forflytter man belastningen fra det påvirkede området til det
friske leddkammer, noe som gir smertelindring.
 
Studier har vist effekt av kneortoser
Vitenskaplige studier av artrose i det ene ledd- 
kammerviser at 70-80% av alle pasienter opp  - 
nådde forflyttning av belastningen fra det påvikede 
leddkammer til det friske leddkammer ved bruk av 
en avlastende kneortose. Man har også funnet ut 
at det finnes en 100% sammenheng meddlom 
kondyleseparasjon og smertelindring.
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*The effectiveness of Self-Adjustable Custom and Off-the-Shelf 
Bracing in the Treatment of Varus  
Gonarthrosis – Draganich, Reider, Rimington, Piotrowski, Mallik, 
Nasson, J Bone Joint Surg Am. 88:2645-2652, December 2006.

*In Vivo Three Dimensional Determination of the effectiveness of the 
Osteoarthritic Knee Brace:  
A Multiple Brace Analysis. Nadaud, Komistek, Mahfouz, Dennis and 
Anderle, J Bone Joint Surg Am. 87:114-119, 2005.
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TemplaTering ved usemenTerT THa. Om inTra-, Og 
inTerObservaTørsamsvar Og OperaTiv erfaring.

svensson O1

1. Professor, The University Hospital of Northern Sweden, Umeå, Sweden

innledning: Randomized controlled trials show that perioperative smoke cessation 
halves postoperative complications. More importantly, cigarettes are one of the 
biggest killers worldwide.

In April 2009 we held a non-smoking operation (NSO) press conference. It was during a shortage of 
news, so the smoke hit the national media, TV talk shows and headlines: NO SURGERY FOR UMEÅ 
SMOKERS! 

Luckily, the journalists hyped our message. Sound and fury galore. The National board of health and 
welfare (NBH), Sundhetsstyrelsen, was not negative—it was hostile. The local politicians went bananas. 

But the patients were delighted: Surgery is a dramatic event that exposes dormant receptors. Very few 
patients complained; there was only one lawsuit: an inveterate smoker in Småland, who was thrown out 
of court. 

The Patient Insurance supported the Swedish Orthopedic Association with money, management, and 
marketing. We mobilized all health care workers’ professional organizations. NSO cost less than a few 
infected arthroplasties. 

A year later, the NBH made a U-turn: now, the project was highly ethical, indeed. Anesthesiologists, 
orthopaedic, vascular, and plastic surgeons rejoiced; general surgeons and gynecologists were lukewarm; 
otorhinolaryngologists and dentists had many millions of good arguments against the project.

Gradually, preoperative smoke cessation entered guidelines and became generally accepted as good  
clinical practice. By 2013 the Swedish Society of Medicine united all the associations of operating 
specialties to sign a document, a Magna Carta, for a perioperative smoke break. It is not a question of 
moralism or Big Brother attitude; it is pure patient safety!

UtGÅR!!!

Abstrakter 2016
Abstracts
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sKAL eN tA KONseKVeNseNe AV PReOPeRAtIV  
temPLAtING, OG PeROPeRAtIVe FUNN? 

sharma s1, Rossi P2, Runde A3

1. LIS, 2. Avd. overlege, 3. overlege ortopedisk avdeling, STHF Skien

et av de beste hjelpemidlene for suksessfull implantasjon av hofteleddsprotese  
er templating. Historisk sett ble dette utført ved hjelp av transparent film plassert 
over konvensjonelle røntgenbilder. Dette har nå blitt erstattet med digital templa- 
ting. Det finnes ulike programmer for å utføre templating, men hovedmålet er å 
gjenopprette pasientens native globale offset og isomeli. Det er en generell enighet 
blant protesekirurger at gjenskaping av offset fører til de beste kliniske resultater 
og reduserer belastningen av komponentene. Vi ønsket derfor retrospektivt å se 
på hofteproteser implantert på sykehuset i Skien med hensyn til samsvar mellom 
templating og endelig innsatt implantat. 

Vi utførte en systematisk gjennomgang av 90 totalproteser som ble implantert med hoveddiagnosen 
primær artrose i tidsrommet mellom juni 2015 - juni 2016. Acetabularimplantater som er brukt inklu-
derer Marathon XLPe og X3 Rimfit. Femurimplantater inkluderer exeter V40 og Landos Corail. Templa- 
tingen ble ansett som akseptabel dersom implantatet som ble brukt var innen 1 størrelse over eller under 
det som var planlagt. 

Alle 90 pasienter ble operert med bakre tilgang, og med sementert eller omvendt hybrid teknikk. en 
observerte diskrepans mellom templating og implantater som ble brukt i 31 tilfeller. I 19 tilfeller ble det 
implantert eksakt samme implantat som templatet. Det ble funnet diskrepans mht. 26 femurimplantater 
og 9 acetabularimplantater. 

Ved gjennomgang av post-operative bilder ser en at 46 femurstammer er plassert i varus. Utifra studier 
ser dette ut til ha en liten effekt på Harris Hip score vedrørende usementerte stammer. I denne studien 
har vi 57 % sementerte stammer, og disse har erfaringsmessig større komplikasjonsrate når de innsettes 
i varus. Vi har også sett på globalt offset pre-op og post-op. en registrerer 20 tilfeller hvor offset er over-
kompensert (>10 mm) kombinert med en varusfeilstilling. 25 tilfeller hvor offset er bevart, men stammen 
er satt i varus. 8 tilfeller hvor det kun er økt offset, og 2 tilfeller hvor offset er redusert, men den ene av de 
er satt i varus. Av de 46 hoftene observerte en diskrepans mellom templating og endelig innsatt protese i 
21 tilfeller. 

berettiger disse resultatene å ha rtg gjennomlysning tilgjengelig? 

kan diskrepansen skyldes for lite trening med templatingprogrammet? 

kan varus implanteringen unngås med bedre kirurgisk teknikk?

Implantering av total protese i hofte kan øke livskvaliteten til pasienter, og en bør som ansvarlig kirurg 
tilstrebe de beste resultater. 

Dersom den preoperative planleggingen ikke har avslørt anatomiske detaljer som påtreffes peroperativt, 
kan en konkludere med at planleggingen ikke har vært optimal. Vi mener da at en plikter seg til å ta bruk 
i hjelpemidler intraoperativt som vil bedre forståelsen av hoften som opereres.
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temPLAteRING Ved UsemeNteRt tHA. Om INtRA-, OG 
INteROBseRVAtøRsAmsVAR OG OPeRAtIV eRFARING

strøm NJ1, Pripp AH2, Reikerås O3

1. MD, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. DrSc, Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for biostatistikk, 
Universitetet i oslo. 3. MD, PhD, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Templatering er etterhvert blitt en etablert praksis ved preoperativ 
planlegging av totalproteser i hofter (THA), og blir i litteraturen ensidig anbefalt. 
De fleste artikler oppgir resultater for +/- 1 komponentstørrelse, og interobservatør-
samsvar (IoR) mellom 60-85 %. Resultatene rapporteres som gode. Vår påstand 
er at den kliniske verdien av å ha +/- 1 komponentstørrelse slingringsmonn er 
begrenset, spesielt ved usementerte proteser, da en slik endring fra templatering 
til kirurgi også påvirker biomekaniske faktorer som benlengde og offset. Vi fastslo 
derfor intra,- og interobservatørsamsvar for digital templatering ved usementerte 
hofteproteser, og presenterer funnene ved ICC og kappaverdier.

materialer og metoder: Tre uavhengige observatører undersøkte retrospektivt digitale røntgenbilder av 
34 påfølgende hofter som var planlagt for usementert THA. Disse ble templatert ved hjelp av endoMap, 
et digitalt templateringsprogram. Målingene ble foretatt med minst 6 ukers mellomrom, for å minimere 
erindringsskjevhet. Funnene ble sammenliknet med kirurgens egne funn, og deretter med de andre 
kirurgenes funn. Verdiene gjennomgikk statistisk analyse for å anslå presisjon.

Resultater: Metodens intraobservatørsamsvar ble vurdert som god. Intraklassekoeffisient (ICC) for 
enkelte kirurger varierte fra 0,81 til 0,87 for acetabulære komponenter og 0,74 til 0,91 for femorale 
komponenter. Vi fant noe dårligere verdier for halslengde, med kappaverdier (κ) fra 0,41 til 0,51 med 
overenskomst i om lag 70 % av tilfellene. Interobservatørsamsvar var sammenliknbar, med ICC på 0,87 
for acetabulære komponenter og 0,79 for femorale komponenter, men igjen noe dårlige for halslengde 
med κ på 0,27 og overenskomst i 41 % av tilfellene.

Vi fant ingen sammenheng mellom operativ erfaring og presisjon under templateringen, da den minst 
erfarne observatøren oppnådde høyest IoR av de tre. 

diskusjon: Våre funn er sammenliknbare med tidligere publikasjoner. Presisjonen er tilfredsstillende 
hvis samsvar innen 2 til 3 komponentstørrelser for acetabulære og femorale komponenter er klinisk 
relevant. Presisjonen for halslengde er dårligere, da denne er avhengig av valg og plassering av kopp 
og stamme, faktorer som allerede har en viss usikkerhet. Én tolkning kan være at det er godt samsvar 
mellom kirurger med tanke på valg av størrelse på komponentene, men mer variasjon ved plassering av 
disse. 

Betydning/relevans: IoR for digital templatering ved usementert THA er god for acetabulære og femo-
rale komponenter, men noe dårligere for halslengde. Presisjon er ikke avhengig av lang operativ erfaring, 
men er begrenset av metoden i seg selv. Digital templatering er et nyttig verktøy ved preoperativ planleg-
ging, men kan ikke erstatte, langt mindre overprøve, de funnene og vurderingene man gjør intraoperativt.
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temPLAteRING Ved UsemeNteRt tHA.  
Om tReFFsIKKeRHet

strøm NJ1, Reikerås O2

1. MD, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. MD, PhD, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus,  
Rikshospitalet

Innledning: Templatering er en viktig del av preoperativ vurdering ved totalpro-
teser i hofter (THA). Det gir informasjon om valg av størrelse og plassering av 
protesekomponentene. Teoretisk skal dette bedre biomekanikken og funksjonen i 
protesen, og øke levetiden til denne. De fleste studier som omhandler treffsikker-
het rapporterer moderat til god korrelasjon. Disse studiene er sjelden blindet, da 
templatering er utført av, eller gjort tilgjengelig for, operatør. Vi har derfor undersøkt 
treffsikkerheten til digital templatering ved usementerte hofteproteser når templa-
tering og operasjon er utført uavhengig av hverandre.

materialer og metoder: Vi undersøkte retrospektivt digitale røntgenbilder av 41 påfølgende hofter som 
var planlagt for usementert THA. Disse ble templatert ved hjelp av endoMap, et digitalt templaterings- 
program. operatørene var ikke involvert i templateringen. Valg av komponentstørrelse ved templatering 
og peroperativt ble så sammenliknet for å fastslå treffsikkerheten til metoden.

Resultater: For acetabulumkomponenten ble 3 av 41 (7,3 %) korrekt templatert, mens 17 av 41  
(41 %) var innenfor +/-1 komponentstørrelse, og 30 av 41 (73 %) var innenfor +/-2 komponentstørrelser. 

For femurkomponenten ble 14 av 41 (34 %) korrekt templatert, mens 31 (76 %) var innenfor +/-1  
komponentstørrelse, og 37 (90 %) var innenfor +/-2 komponentstørrelser. 

For halslengde ble 12 av 41 (29 %) korrekt templatert, mens 36 (88 %) var innenfor +/-1 komponent-
størrelse og 100 % var innenfor +/-2 komponentstørrelser. 

diskusjon: Våre funn er ikke fullt så gode som tidligere publikasjoner. enkelte oppgir 90-100 % treff- 
sikkerhet. Vi finner god treffsikkerhet for templatering av femurkomponent, moderat for acetabulum og 
halslengde. Vi har, som ved de fleste andre publikasjoner, ikke vurdert postoperative røntgenbilder med 
tanke på om de innsatte komponentene var objektivt korrekt. Absolutte kriterier for dette finnes ikke. De 
fleste studier som omhandler treffsikkerhet ved templatering er ikke blindet. Man kan hevde at enhver 
kirurg templaterer med utgangspunkt i hvordan han/hun opererer, og at vedkommende derfor må stå for 
templateringen i klinikken. Man kan også i studiesammenheng argumentere for at kirurgen blir styrt av 
templateringen under operasjonen, og at dette gir en sterk skjevhet for korrelasjon mellom templatering 
og operasjon.

Betydning/relevans: Treffsikkerhet ved templatering av usementert THA er akseptabel for femur- 
komponenter, men noe dårligere for acetabulumkomponenter og halslengde. Templatering er et nyttig 
virkemiddel ved usementert protesekirurgi, men kan ikke betraktes som en fasit.
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BeReGNING AV tOtALt BLOdtAP etteR HOFtePROtese 
VIA FRemRe tILGANG

Bjørgul K 
Aleris Frogner

Innledning: blodtapet i forbindelse med et kirurgisk inngrep er av interesse. Det 
er imidlertid kjent at det intraoperative blodtapet bare utgjør en del av det totale 
blodtapet, og at postoperative blødning kan være betydelig, også når såret er tett. 
Mens det intraoperative blodtapet kan beregnes ved å veie kompresser og avlese 
volum i sug, knyttes det mer usikkerhet til beregningen av det postoperative tapet. 
I klinisk virksomhet ønsker man seg en beregningsmetode som er enkel, valid og 
reliabel, og som involverer parametre som inngår i den rutinemessige kliniske virk-
somheten. I denne studien har vi brukt en enkel metode for å beregne det totale 
blodtapet etter hofteprotese via direkte fremre tilgang.

materiale og metode: Det ble operert 378 pasienter via fremre tilgang på Aleris Frogner i perioden 
august 2013 – juni 2016. Usementerte komponenter var standard, og alle ble operert i narkose. Vi 
målte hemoglobin på alle pasienter preoperativt og dagen etter operasjonen. Høyde og vekt er registrert 
basert på pasientopplysninger. Vi benyttet nadlers formel for å beregne blodvolum (bV): bV=k1*(høyde) 
3+k2+vekt+k3. konstantene for menn er k1=0,3669, k2=0,03219 og k3=0,6041 og for kvinner 
k1=0,3561, k2=0,03308 og k3=0,1833. blodtapet(bT) ble så beregnet ut fra fallet i hemoglobin: Hb 
fall=bV*(Hb1-Hb2)*0,001 og totalt blodtap blir da bT=1000*Hbfall/Hb1. blodtransfusjon ble kun  
gitt i to tilfeller, og begge gangene etter initial Hb måling, så vi har valgt å se bort fra transfusjons- 
problematikken i denne studien.

Resultater: Vi opererte 217 menn med gjennomsnittlig alder på 59 år, bMI på 28,1 med operasjonstid 
på 73 minutter og 161 kvinner med gjennomsnittlig alder på 61,7 år, bMI på 26,5 og operasjonstid 
på 69,8 minutter. For menn var gjennomsnittlig preoperativ hemoglobinverdi 14,8 og gjennomsnittlig 
hemoglobinfall 2,3. For kvinner var gjennomsnittlig preoperativ hemoglobinverdi 13,5 og gjennomsnittlig 
hemoglobinfall 2,3. Det totale blodtapet for menn ble beregnet til 1107 ml (189-3063) og 928 ml  
(129-2478) for kvinner.

diskusjon: Resultatene viser at det er stor variasjon i det totale blodtapet, hvilket ikke er overraskende 
fordi det knytter seg stor usikkerhet til flere momenter ved denne metoden. beregningen av blodvolum er 
knyttet til høyde og vekt, og tar ikke hensyn til ulikheter i kroppssammensetning. I tillegg har vi benyttet 
en postoperativ hemoglobinmåling fra første postoperative dag. Det kan reises tvil om kroppen er i  
balanse væskemessig på dette tidspunktet. I tillegg ble blodprøven tatt om morgenen ca. kl 8 og pasient-
ene fikk derfor tatt sin blodprøve 16-22 timer postoperativt. Denne variasjonen i tid mellom operasjons 
avslutning og tid til blodprøve, kan ha bidratt til variasjonen i beregnet blodtap.
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PAsIeNt RAPPORteRte ResULtAteR 3-5 ÅR etteR  
HOFtePROtese med mINI-INVAsIV FRemRe tILGANG

Bjørgul K1, schmidt L2 

1. Sykehuset Østfold og Aleris Frogner, oslo. 2. Sykehuset Østfold

Innledning: Hofteproteseoperasjon via fremre tilgang benytter seg av atraumatisk 
teknikk som skåner muskulatur. Det er vist at dette fører til raskere rehabilitering, 
og sannsynligvis bedre funksjon også på lengre sikt. Vi har tidligere vist at pasient-
relaterte faktorer predikerer resultatet etter seks uker, og i denne studien var 
formålet å undersøke om de gode resultatene etter seks uker holder seg over tid. 
Vi har derfor studert resultatet målt ved et pasient rapportert utfallsmål etter 3-5 år.

materiale og metode: Vi utførte 597 inngrep på Sykehuset Østfold Moss i 2010-2012 via direkte 
fremre tilgang ad modum Hueter/Smith-Petersen. Data relatert til kirurgi og pasient ble registrert prospek-
tivt. Resultatet av kirurgien ble studert ved bruk av Hip osteoarthritis outcome Score (HooS). Pasientene 
ble fulgt opp med HooS score med ulike intervaller. I forbindelse med denne studien sendte vi brev med 
spørreskjema for å bestemme HooS score i posten til alle pasientene etter 3-5 år. 

Resultater: Vi fikk svar angående 486 operasjoner. 63 prosent av pasientene var kvinner, 81 prosent  
var ikke-røykere, og 72 prosent var ASA 2. Gjennomsnittsalder var 67 år og gjennomsnittlig bMI var  
27 kg/m2. HooS resultatene viser en lett nedgang i gjennomsnittsverdier for alle modaliteter unntatt livs-
kvalitet i forhold til toppverdien. bedømt ved hjelp av konfidensintervaller synes ikke nedgangen å være 
statistisk signifikant, og hovedinntrykket er at HooS når en topp etter 2 år. Vi har ikke funnet trender hos 
undergrupper av totalpopulasjonen som avviker fra hovedfunnet. Regresjonsanalyser peker ut preopera-
tiv ASA score som den mest betydningsfulle faktoren for å forutse resultatet etter 3-5 år.

diskusjon: Flere studier viser at fremre tilgang reduserer bruk av smertestillende og fremskynder 
rehabilitering av motorisk funksjon. Vi har tidligere vist at pasientrelaterte faktorer bidrar mest til resultatet 
etter seks uker. Denne studien viser at resultatene bedres fram til 2 år postoperativt, og at resultatene 
etter tre til fem år ikke forverres signifikant. bruk av ASA for å karakterisere komorbiditet status står sterkt 
i norsk ortopedi, og denne studien styrker dette.
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BILAteRALe HOFtePROteseR med FRemRe  
tILGANG I RyGGLeIe

sund HN, mjaaland Ke
ortopedisk avdeling, Sørlandets sykehus Arendal

Innledning: Ibilateral operasjon under samme seanse er et alternativ ved bilateral 
uttalt symptomgivende coxartrose. Ved Sørlandets Sykehus Arendal har dette blitt 
utført siden juni 2015. I forbindelse med oppstart av bilaterale operasjoner har vi 
registrert operasjonstid, transfusjonsbehov, innleggelsestid og pasient tilfredshet/
funksjon etter tre måneder.

materiale og metode: 8 pasienter, tre menn og 5 kvinner ble i perioden juni 15 til juni 16 operert med 
bilateral primær totalprotese i hofteledd. Gjennomsnittsalder var 65 år (53-75). Alle ble operert med 
fremre tilgang i ryggleie av samme operasjonsteam. Det ble brukt usementert Corail femurkomponent og 
enten sementert Marathon eller usementert Pinnacle acetabulumkomponent. Det ble hos alle pasienter 
brukt identiske implantater og størrelser på begge sider. Alle pasienter hadde ASA score 2. Hb ble målt 
etter innsettelse av første protese og det ble gjort vurdering om behov for å avslutte etter første protese. 
operasjonstid, Hb første og andre dag og innleggelsestid ble registrert. Alle pasienter ble scoret med 
Harris Hip Score (HHS) preoprativt og etter tre måneder, samt spurt om de hadde valgt bilateralt inngrep 
dersom de kunne velge på ny. 

Resultater: Ingen planlagte bilaterale inngrep ble endret til unilateralt inngrep. Total operasjonstid var 
96 minutter (91-121). Ingen pasient fikk blodtransfusjon under innleggelsen. Gjennomsnittlig innleggelse 
var 4,5 dager (3-7). 7 av 8 pasienter ble utskrevet til rehabiliteringssenter. Pasientene hadde en median 
preoprativ HHS 56 (16-61), etter tre mdr median 92 (77-100). Alle pasienter ville valgt bilateralt inngrep 
om de skulle velge på ny. 

diskusjon: Vår erfaring er at operasjon med fremre tilgang i ryggleie er en egnet metode ved bilaterale 
primære totalproteser i en seanse. 
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exeteR semeNteRt KOPP – semeNttyKKeLse, OPPKLAR-
INGsLINJeR OG PLAsseRING AV ACetABULæRKOmPO-
NeNteN Ved eNdRet KIRURGIsK teKNIKK

Achtentuch RA1, Borgen P1, sivertsen eA2, Iversen mH1

1. ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital. 2. kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet

Innledning: etter innføringen av exeter X3 RimFit koppen med flens (plastkant), 
sementkuler og bruk av Rim cutter i 2011 ved Martina Hansens Hospital ble det 
målt mindre anteversjon, større inklinasjon (steilhet), færre kopper innenfor “safe 
zone”, men jevnere sementdistribusjon og jevnt over noe tykkere sementmantel 
sammenlignet med exeter “Universal” i 2010. Det blir i litteraturen lagt vekt på 
plassering av koppen, sementdistribusjon og oppklaringslinjer mellom sement og 
ben kan ha betydning for overlevelse av protesen. I 2014 endret vi teknikk; sluttet 
med Rim cutter og klippet bort flensen på exeter X3 RimFit koppen. Vi ønsket å 
evaluere effekten av dette.

materiale og metode: Totalt 322 pasienter operert med primær sementert exeter hofteprotese er 
inkludert. 104 fra 2010, 111 fra 2012 og 107 fra 2014. Følgende målinger ble gjort på første postopera-
tive AP bilde av bekkenet: inklinasjonsvinkelen, anteversjon (Lewinneks metode), sementmantelens 
tykkelse i Charnley Delee sone I,II og III. Forekomst av oppklaringslinjer ble også registrert. Variasjons-
koeffisienten ble brukt som mål på variasjonen i sementmantelens tykkelse i sone I,II og III. bildene ble 
vurdert med Agfa-ortopedic tool, og de ble kalibrert med protesehodets diameter. 

Resultater: 2010 2012 2014

Gjennomsnittlig anteversjon - grader(º): 18,2 15,5 18,4

Anteversjon andel innenfor 5-30º (%): 93,3 90,1 93,5

Gjennomsnittlig inklinasjon - grader(º): 43,8 45,5 44,2

Inklinasjon andel innenfor 30-50º (%): 87,5 77,5 89,8

Andel innenfor “safe zone” (%): 81,7 69,4 86,0

Gj.snitt tykkelse sementmantel (mm):

Sone  2,5 5,1 4,4

Sone II 4.4 7,1 3,4

Sone III 5,9 7,3 4,9

Gj.snitt variasjonskoeffisient (%): 39,7 24,2 23,6

oppklaringslinjer sement-ben     (%):     20,6 15,0 15,9

diskusjon: etter vi sluttet å bruke Rim cutter og klippet av flensen på exeter X3 RimFit koppen var 
flere kopper innenfor “safe zone” både med hensyn til inklinasjon og anteversjon. Sementmantelen har 
adekvat tykkelse og varierer mindre mellom sonene sammenliknet med kopp uten sementkuler. Rim 
cutter gir ingen bedring i målte parametre, og gjør etter vår mening operasjonen mer besværlig. Det er 
stor variasjon i tolkningen av røntgen bildene med hensyn til oppklaringslinjer. betydningen av dette er 
usikker. Aktuelt å følge opp med kvalitetsmål som luksasjon og løsning.
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KLINIsK Vs RAdIOLOGIsK BeNLeNGde

Borge Je
Sykehuset i Vestfold, ortopedisk avdeling Larvik

Innledning: Det er en vanlig oppfatning at vurdering av benlengde målt på røntgen 
av bekkenet, med referanse til trochanter minor på femur, gir en god pekepinn 
på hvordan pasientens benlengde er. Til tross for dette har det iblant dukket opp 
“en uforklarlig” postoperativ anisomeli etter hofteprtoersekirurgi. Dette medførte 
et ønske om å finne ut om preoperatriv radiologisk benlengdemåling alene gir nok 
informasjon til å kunne velge riktige protesekomponenter samt å plassere disse 
optimalt for mest mulig korrekt postoperativ benlengde. 

materiale og metode: 91 pasienter operert fra januar 2015 til mai 2016 av samme operatør ved ort.
avdeling Larvik ble inkludert. Radiologisk benlengdeforskjell ble målt på kalibrert preoperativt bekken-
bilde fra trochanter minor på femur til 3 ulike referanser på bekkenet (tuber ischii, “tåredråpene” og 
nedre begrensning av IS-leddet). klinisk benlengdeforskjell ble målt preoperativt på operasjonsdagen, 
med liggende pasient og bena 90 grader på cristatransversalen med visuell vurdering av høydeforskjell 
mellom mediale malleoler. Tilsvarende målinger ble gjort ved poliklinisk kontroll ca. 2 mnd. postoperativt. 
4 pasienter kom ikke til kontroll, og det ble foretatt i alt 178 sett av målinger. 

Resultater: De ulike radiologiske benlendemålene ble sammenliknet med det tilhørende kliniske ben-
lengdemålet. For tuber ischii som referanse var 46,1 % av målingene innenfor et avvik på ±5 millimeter, 
mens det for ”tåredråpene” var 63,8 % og for IS-ledd 61,7 %. Andel med avvik fra 6 til 10 millimeter var 
for tuber ischii 32,1 %, for “tåredråpene” 23,3 % og for IS-ledd 19,7 %. Andel med avvik over 10 mil-
limeter var for tuber ischii 22,0 %, for “tåredråpene” 12,9 % og for IS-ledd 18,5 %.

diskusjon: Radiologisk benlengdemål, spesielt med mål fra tuber ischii til trochanter minor, har vært 
brukt i tidligere studier og er en mye brukt metode for radiologisk benlengdebedømmelse.1,2 Det å 
identifisere “tåredråpene” og å finne lik referanse for nedre del av de to IS-leddene på røntgenbildet, er 
i praksis av og til vanskelig. Det kliniske benlengdemålet i denne studien er tatt med liggende pasient, 
noe som kan påvirke målesikkerheten. Det er også usikkerhet knyttet til måling av høydeforskjell mellom 
malleolene.

Betydning/relevans: Vurdering av anisomeli på røntgenbilder alene gir ikke tilstrekkelig informasjon 
med hensyn på å fastslå en reell benlengdeforskjell. Den radiologiske vurderingen bør sammenholdes 
med en klinisk undersøkelse samt anamnese for å kartlegge pasientens eget inntrykk av eventuell aniso-
meli. Det er viktig at operatør og pasient preoperativt har en felles forståelse av evt. ben-lengdeforskjell for 
å få et postoperativt best mulig resultat mhp. korrekt benlengde.

Referanser: 
Ref.1: Høstmøteforedrag 2014: “Måling av benlengdeendring i forbindelse med innsetting av total hofteprotese.” Ib Aasen m.fl. ort avd 
MHH.  Ref.2: Høstmøteforedrag 2013: “effekten av benlengde forskjell på kliniske resultater etter primær total hofteprotese.” e. Steensland 
m.fl. ort avd Drammen.
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HORmONeLLe FAKtOReR OG RePROdUKtIV HIstORe  
sOm RIsIKOFAKtOReR FOR HOFte- eLLeR KNePROtese  
PÅ GRUNN AV PRImæR ARtROse: eN PROsPeKtIV  
KOHORtstUdIe

Hellevik AI1,2, Johnsen mB3,6, Langhammer A1, Fenstad Am4, Furnes O4,5, storheim K3,6, 
Zwart JA3,6, Flugsrud G2, Nordsletten L2,6

1. HUnT forskningssenter, nTnU, Trondheim. 2. ortopedisk klinikk, oslo universitetssykehus, Ullevål. 3. FoRMI, oslo universitetssykehus. 
4. nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus, bergen. 5. Medisinsk fakultet, Universitetet i bergen. 6. Medisinsk 
fakultet, Universitetet i oslo

Innledning: Vi ønsket å undersøke om paritet, menarkealder, menopausealder, 
menopausestatus, bruk av p-piller eller østrogentilskudd var assosiert med hofte- 
eller kneprotese på grunn av primær artrose. 

materialer og metoder: I en prospektiv kohortstudie med 30 289 kvinner fra den andre og tredje 
Helseundersøkelsen i nord-Trøndelag (HUnT), ble data koblet til nasjonalt Register for Leddproteser 
for å kunne indentifisere dem som senere fikk hofte- eller kneproteser på grunn av primær artrose. Cox-
regresjonsanalyse ble brukt for å estimere hazard ratio (HR), og justert for alder, bMI, røyking, diabetes, 
fysisk aktivitet, hormonelle faktorer og reproduktiv historie. 

Resultater: Vi registrerte 675 hofteproteser og 430 kneproteser i løpet av en gjennomsnittlig oppfølgings- 
tid på 8.3 år. Det ble ikke funnet noen signifikant sammenheng mellom paritet, menarkealder, meno-
pausealder, menopausestatus, bruk av p-piller eller østrogentilskudd og hofteprotese. kvinner med 
menarkealder ved 14 år og ≥ 15 år hadde en signifikant lavere risiko for kneprotese, (HR 0.64, 95 % 
CI 0.43-0.95) og (HR 0.52, 95 % CI 0.34-0.80), sammenlignet med menarkealder ≤ 11 år. Tidligere 
brukere av østrogentilskudd hadde en høyrere risiko for kneprotese (HR 1.42, 95 % CI 1.06-1.90)  
sammenlignet med kvinner som aldri hadde brukt østrogentilskudd.

diskusjon/relevans: Vi fant at tidligere bruk av østrogentilskudd økte risikoen for kneprotese på grunn 
av primær artrose. Økende menarkealder førte til lavere risiko for kneprotese. Paritet hadde ingen  
sammenheng med risikoen for hofte- eller kneprotese.
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ARtROsesKOLe – eRFARINGeR FRA syKeHUset  
teLemARK, sKIeN

madsen Cs, Apold H
ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark HF Skien

Bakgrunn: De fleste pasienter med artrose kan leve med sin sykdom uten å trenge  
protesekirurgi. Det er veldokumentert at konservative tiltak som trening, smerte- 
lindring og eventuell vektreduksjon bedrer pasientenes funksjon og livskvalitet.  
Ved ortopedisk avdeling ved Sykehuset Telemark opplever vi at mange pasienter 
henvises fra fastlege uten å ha gjennomgått konservative tiltak. Dette forsinker  
behandlingen av pasienten i den perioden hvor de venter på vurdering hos orto- 
ped. Vi ønsket å tilby en helhetlig behandling til våre artrosepasienter, med kortere 
ventetid enn vi har på vår poliklinikk, og startet derfor en artroseskole. Vi vil dele 
praktiske erfaringer med organisering av artroseskolen, og evaluere effekten på 
pasientens plager.

materiale og metode: Artroseskolen startet opp høsten 2015 i regi av ortopedisk avdeling. Pasienter 
med artroseplager er selektert direkte fra fastlegens henvisning. De pasienter hvor det i henvisningen 
ikke er opplysninger om gjennomført konservative tiltak får tilbud om artroseskole. 

Programmet er i satt opp etter modell fra AktivA (aktivmedartrose.no), med noen tilpasninger. Gjennom  
et 3 dagers opplegg får pasientene generell informasjon om artrose og behandlingsalternativer av fysio- 
terapeut, ergoterapeut og ortoped, samt veiledet trening med avdelingens fysioterapeuter.

Alle pasienter fyller ut kooS/HooS scorings-skjema ved oppstart av kurset, og ved kontroll hos avdelin-
gens fysioterapeuter etter 3 måneder. 

Vi har sammenlignet kooS/HooS score før og etter gjennomført kurs. Vi har gått videre inn på pasienter 
som scorer dårlig initialt og de som har forverret score etter programmet og sett på vurderingen som er 
lagt til grunn for inklusjon av disse i håp om å bedre treffe egnede pasienter. 

Resultat: Vi har i løpet av det første året hatt 57 deltagere på artroseskolen. I løpet av september  
2016 vil alle deltagerne ha vært til oppfølgning med utfylling av HooS og kooS score. Vi vil presentere 
resultatene i oktober. 

Vi vil også fremlegge tid/kostnadseffekt tilbudet har hatt for avdelingen. 

diskusjon: Vi ønsker å dele våre resultater med andre sykehus og få tilbakemeldinger om andres  
erfaringer med lignende program.
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smeRtePÅVIRKNING AV GANGFUNKsJON GJeNNOm det 
FøRste ÅRet etteR INNsAtt tOtAL KNePROtese 

Lindberg mF1,2*, Rustøen t2,3, Rosseland LA3,4, Lerdal A1,2 
1. klinikk for kirurgi, Lovisenberg Diakonale sykehus, oslo. 2. Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for Helse og Samfunn, Medisinsk 
Fakultet, Universitetet i oslo, oslo. 3. Avdeling for Forskning og Fagutvikling, Akuttklinikken, oslo universitetssykehus, oslo. 4. Institutt for 
klinisk Medisin, Universitetet i oslo, oslo

Innledning: I 2015 fikk 6093 pasienter innsatt total kneprotese i norge (TkP). 
Årsakene til at 10–34 % av pasientene fortsetter å oppleve smerter ett år etter 
innsatt TkP er ikke fullt ut forstått. Hensikten med studien var å identifisere  
undergrupper av pasienter med ulike forløp av smertepåvirket gangfunksjon  
gjennom det første året etter innsetting av TkP, samt identifisere faktorer assosiert 
med et dårligere sluttresultat?

materialer og metoder: Denne longitudinelle studien[1] inkluderte 202 pasienter ≥18 år med planlagt 
innsetting av primær TkP for artrose. Preoperativ smerte, fatigue, angst, depresjon, samt sykdoms- 
forståelse ble kartlagt ved spørreskjema. kliniske data ble innhentet fra journal. Smerter ved gange ble 
målt på en numerisk skala fra 0 (ingen smertepåvirkning) til 10 (fullstendig påvirkning) preoperativt, 
postoperativ dag 4, og 6 uker, 3 og 12 måneder etter innsatt TkP. Subgruppeanalyser ble gjort ved hjelp 
av Growth Mixture Modeling (GMM). 

Resultater: Flertallet av utvalget var kvinner (n=138, 68 %) med gjennomsnittlig alder på 68 (SD 9,2) 
år. Ved hjelp av GMM identifiserte vi to undergrupper av pasienter med signifikant ulike forløp for smerter 
ved gange over tid. Flertallet av pasientene ble klassifisert i gruppen “kontinuerlig forbedring” (n=157, 
78 %), karakterisert ved jevn reduksjon i smerter ved gange gjennom det første året etter innsatt TkP. 
Pasienter i gruppen “Residiverende smertepåvirkning” (n=45, 22 %) hadde en initial forbedring i smerter 
ved gange gjennom de tre første månedene, etterfulgt av en klar forverring etter 3 måneder. Disse 
pasientene rapporterte like mye smerter ved gange ett år etter TkP sammenliknet med før operasjonen. 
De var karakterisert av høyere preoperativ smerteintensitet, fatigue og depresjon, og hadde mer negativ 
sykdomsforståelse i forhold til sin kneartrose, sammenliknet med pasientene som forbedret seg over tid. 

diskusjon: en av fem pasienter har like mye smerter ved gange ett år etter innsatt TkP, sammenliknet 
med før operasjonen. Preoperative faktorer kan bidra til å identifisere pasienter med høyere risiko for et 
dårligere sluttresultat. 

Betydning/Relevans: Funn fra denne studien kan få betydning for utvelgelse av pasienter til opera- 
sjon samt oppfølging postoperativt. Framtidige studier bør utvikle et screeningverktøy for å identifisere 
risikopasienter, samt utvikle og teste en intervensjon rettet mot risikopasienter for å forbedre slutt- 
resultatet etter TkP.

Referanser:
Lindberg MkF, Miaskowski C, Rustøen T, Rosseland LA, Cooper bA, Lerdal A. Factors predicting pain with walking 12 months after total 
knee arthroplasty - a trajectory analysis of 202 patients. Acta orthopaedica 2016 (In press)
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BRUK AV PAsIeNtsPesIFIKKe POsIsJONeRINGsGUIdeR 
Ved tOtAL KNePROteseKIRURGI FøReR IKKe tIL  
BedRe RøNtGeNOLOGIsKe eLLeR KLINIsKe ResULtAteR 
– eN PROsPeKtIV RANdOmIseRt stUdIe

van Leeuwen JAmJ 1, Röhrl sm2

1. betanien Hospital, Skien. 2. oslo universitetssykehus, oslo

Introduksjon: Selv om bruk av pasientspesifikke posisjoneringsguider (PSPGs) 
ved total kneprotesekirurgi (TkR) i teorien er lovende, har denne teknikken ennå 
ikke bevist sin merverdi i forhold til den konvensjonelle metoden.

mål: Hensikten med denne studien var å sammenligne radiologisk og klinisk resultat ved TkR utført 
med eller uten bruk av PSPGs. Vår hypotese var at bruk av PSPGs ville føre til bedre komponent- 
plassering og bedre kliniske resultater.

Pasienter og metode: Tre sykehus deltok i denne prospektive studien. 109 pasienter ble randomisert 
til enten konvensjonell metode (gruppe 1) eller til bruk av PSPGs (gruppe 2). Postoperativ CT ble utført 
og komponentplasseringen i femur og tibia i frontal-, sagittal- og aksialplan ble målt av to uavhengige  
radiografer. Stående anteroposteriort røntgenbilde med hofte, kne og ankel (rtg HkA) ble også utført. 
knee Injury and osteoarthritis outcome Score (kooS), euroqol-5D-3L (eq5D), smerter (nRS) og  
bevegelsesutslag (RoM) ble registrert preoperativt, etter tre måneder, ett og to år.

Resultater: 90 pasienter var tilgjengelige for postoperative CT-målinger. bruk av PSPGs førte ikke til 
signifikant bedre komponent plassering enn konvenvensjonell operasjonsmetode i både frontal, sagittal- 
og aksialplan. Rtg HkA, kooS subscores, eq5D, smerter og RoM var ikke signifikant forskjellig i de to 
gruppene.

Konklusjon: I denne studien fant vi ingen bedre komponentplassering eller bedre kliniske resultater 
med bruk av PSPGs i TkR.

diskusjon: bruk av PSPGs krever preoperativ CT eller MR. Dessuten utgjør posisjoneringsguider en 
ekstra kostnad. Det faktum at vi ikke var i stand til å påvise noen fordel ved bruk av PSPGs gjør at vi 
anbefaler konvensjonell operasjonsmetode for TkR.

Betydning/relevans: Pasient spesifikke positioningsguides ved total kneprotesekirurgi fører ikke til 
bedre røntgenologiske og kliniske 
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CAs KONtROLLeRt KINemAtIsK ALIGNmeNt  
Ved INNsettING AV KNePROteseR

Vik J, Koppang O, Figved W
ortopedisk avdeling, bærum sykehus, Vestre Viken HF

Innledning: opp til 20 % av kneprotesepasienter er beskrevet å ikke være helt 
fornøyd med sitt kunstige kne. noe av årsaken til dette kan være at man kom-
promitterer kneets kinematikk hos noen individer, ved å plassere kneet i en helt 
nøytral mekanisk akse. nøytral mekanisk alignment av begge komponenter i 
coronalplanet er ansett som den riktige plasseringen for å gi jevnest mulig belast-
ning, og minst risiko for fremtidig revisjon. et friskt kneledd har derimot som regel 
en liten varushelning på tibialeddflaten og en valgusvinkling ved distale femur i 
coronalplanet. I tillegg vet man at det er variasjon i leddlinjevinkler og akser, med 
gjennomsnittlig lett varusakse i befolkningen. 

De siste årene har mantraet om nøytral mekanisk alignment blitt utfordret, og det er kommet flere rap-
porter om anatomisk eller kinematisk alignment. Denne metoden går ut på å plassere komponentene i en 
slik stilling som leddet var før artrosen startet, og at man da får bedre knekinematikk, bløtdelsbalansering 
og funksjon. CAS er presis og har i noen studier vist bedre alignment i coronalplanet, men har foreløpig 
ikke vist bedre funksjon. CAS kan derimot være et godt verktøy til å sikre nøyaktigheten ved innsetting av 
kneproteser med kontrollert kinematisk alignment.

materialer og metoder: Vi beskriver en metode for å plassere kneprotesekomponentene kinematisk, 
og ved bruk av CAS sikre at mekaniske alignment er innenfor 3 grader varus i coronalplanet. Vi presen-
terer en peroperativ kasuistikk og røntgenbilder. 

Resultater: kasuistikken demonstrerer en CAS-kontrollert proteseplassering på en pasient med 10 
grader konstitusjonell varus. Pre- og postoperative rtg- og HkA-bilder vil bli demonstrert samt CAS-
dataene. 

diskusjon: CAS-kontrollert kinematisk alignment er en metode som kan brukes ved innsetting av 
kneprotese innenfor en akseptabel akse (3°). Man vil oppleve mindre behov for utløsning av viktig medial 
stabilitet samt utadrotasjon av femur. Det er uvisst om denne metoden vil gi bedre kliniske resultater og 
akseptabel langtidsoverlevelse av protesene. Det er behov for flere studier av knekinematikken i både 
friske og kunstige kneledd for å få en bedre tredimensjonal forståelse. Vi trenger flere kontrollerte studier 
med gode scoringsverktøy for å vurdere det funksjonelle resultatet ved bruk av denne og tilsvarende 
metoder ved innsetting av kneproteser.

Betydning/Relevans: Vi har nettopp startet en case-kontrollert studie av en ny kneprotese, Attune Fb 
PS, hvor vi bruker denne metoden på egnede pasienter med preoperativ varus. kinematisk/anatomisk 
alignment har den siste tiden vært et større tema på flere internasjonale knekongresser, og bør kanskje  
få mer oppmerksomhet også her i norge.

Referanser:
berend 2014, Victor 2014, Dossett 2012 og 2014, Howell 2013
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eN Ny tOtALPROtese FOR KNe med GOde KINemAtIKK-
dAtA FULGt med RePeteReNde mÅLINGeR AV KOOs 
FRem tIL 12 mNd. POstOPeRAtIVt

Heimdal e1, Olsen BH2, solberg G1, Nerhus tK1, Løtveit As2, Johansen mW2, Heir s1

1.ortopedisk avdeling. 2. Fysioterapiavdeling, Martina Hansens Hospital

Innledning: Smith & nephew har utviklet en ny protese – Journey II bCSR – som 
gjennom eksperimentelle studier har vist gode kinematiske resultater. Lite har 
vært publisert på klinisk funksjonelle resultater. Hensikten med denne studien var 
å kartlegge de klinisk funksjonelle resultatene ved bruk av denne nye protesen, 
evaluert gjennom repeterende målinger med kooS og RoM frem til 12 mnd. etter 
operasjon.

materialer og metoder: Femtifire uselekterte pasienter < 75 år ble inkludert og operert. To pasienter 
ble ekskludert fra studien. Pasientene ble rehabilitert etter generelle retningslinjer veiledet av lokal fysio- 
terapeut. Førtiåtte pasienter avga data ved alle 4 undersøkelsestidspunkt; preoperativt, 3 mnd., 6 og 12 
mnd. postoperativt. Pasientene fylte selv ut elektronisk versjon av kooS på nettbrett, og RoM ble målt av 
uavhengig observatør. Dataene ble analysert med mixed model analyse i SPSS med significansnivå 0.05 
tillagt bonferoni-korreksjon.

Resultater: Alle de 5 subvariablene i kooS bedret seg høysignificant fra preoperativt til 12 mnd. etter 
operasjon. Subscore ”pain” gikk fra mean 43.8 preoperativt (95 % CI 39.1 - 48.5) til mean 78.4 ved 12 
mnd. (95 % CI 73.9 – 82.8), ”other symptoms” gikk fra 49.3 (95 % CI 44.3 - 54.3) til 67.5 (95 % CI 
63.4 - 71.5), ”Activites of Daily Life” (ADL) gikk fra 51.3 (95 % CI 46.8 - 55.7) til 82.2 (95 % CI 78.2 - 
86.2), ”Sport & Recreation” gikk fra 17.4 (95 % CI 12.9 - 21.9) til 41.3 (95 % CI 35.7 - 46.9) og ”Quality 
of Life” (QoL) gikk fra mean 25.1 preoperativt (95 % CI 20.7 - 29.5) til mean 65.4 ved 12 mnd. (95 % CI 
60.3 - 70.5). Verken ”other symtoms”, ADL eller Sport & Recreation viste significant bedring etter  
6 mnd. postopr.

Mean RoM preoperativt var 124.6 grader (SD 11.9). Det var en signifikant reduksjon i RoM på mean 
11.5 grader frem til 3 mnd. (95 % CI -5.7 - -17.3), hvorpå RoM bedret seg høysignificant igjen frem til 
mean 124.2 grader ved 12 mnd. (SD 13.1).

diskusjon: Journey II bCSR totalprotese for kne synes å gi funksjonelle resultater evaluert med kooS 
og RoM omtrent på samme nivå som resultater tidligere registrert med LCSR totalprotese (DePuy) i 
tilsvarende studiedesign (1). 

Betydning/relevans: nye proteser på markedet bør følges gjennom studier for å kartlegge kliniske 
resultater. De kliniske resultatene etter Journey II bCSR synes å være tilfredsstillende. Resultatene kan 
fungere som hypotesegenererende og ev. danne grunnlag for direkte sammenlignende studier med andre 
totalproteser for kne.

Referanser:
1. nerhus T.k. et al.: Time-dependent improvement in functional outcome following LCS rotating platform knee replacement. A prospective 
longitudinal study in 50 patients. Acta orthop 2010; 81 (6): 727 – 732.
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HVORdAN BøR tIBIAKOmPONeNteNs ROtAsJON 
Bestemmes UNdeR tOtALPROteseOPeRAsJON  
I KNeLeddet?

Aunan e¹, østergaard d², meland A¹, dalheim K¹
1. kirurgisk avdeling. 2. Radiologisk avdeling. Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Innledning: Det finnes ingen gullstandard for hvordan tibiakomponentens rotasjon 
skal bestemmes under totalproteseoperasjoner i kneleddet (TkR).

målsetting: Målet ved denne undersøkelsen var å undersøke sammenhengen mellom tibiakomponen-
tens rotasjon og knefunksjonen 3 år etter operasjonen.

materialer og metoder: 80 knær (46 hos kvinner) ble operert konsekutivt med en bakre korsbånds-
bevarende nexgen totalprotese. Pasientenes gjennomsnittsalder var 69 år. Det var 65 varusknær med  
1º- 22º deformitet, 14 valgusknær med 2º-13º deformitet og ett nøytralt kne. Tibiakomponentens rotasjon 
ble under operasjonen bestemt ved at metallplatåets antero-posteriore akse ble plassert over en linje 
trukket fra midten av tuberositas tibias mediale 1/3 til laterale begrensning av bakre korsbånd. I knær 
med stor diskrepans mellom femur- og tibiakomponentens rotasjon tillot vi en begrenset grad av dyna-
misk tilpasning av rotasjonen ved å gjøre gjentatte fleksjonsbevegelser i kneet. Dette medførte alltid noe 
innrotasjon av tibiakomponenten. Tre år etter operasjonen ble pasientene skåret med kooS og oxford 
knee score. Det ble gjort CT undersøkelse av alle knær og tibiakomponentens rotasjon ble målt på CT 
bilder ved hjelp av bergers metode av 2 uavhengige observatører. Inter-rater reliabilitet for målingene ble 
beregnet med intraclass correlasjonskoeffisient ICC. Deretter sammenliknet man kooS-skår i knær med 
innroterte tibiakomponenter i en gruppe, og nøytrale eller utroterte tibiakomponenter i en annen gruppe.

Resultater: ICC (95 % CI) for rotasjonsmålingene var 0.62 (0.46-0.74) for enkeltmålinger og 0.77 
(0.63-0.85) for gjennomsnittsmålinger. Det var 46 nøytrale og utroterte tibiakomponenter med gjennom-
snittlig rotasjon på 4°(0°-15°) og 34 innroterte tibiakomponenter med gjennomsnittlig rotasjon på -4.5° 
(-1°- -14°). knær med nøytrale og utroterte tibiakomponenter hadde høyere kooS-skår vs knær med 
innroterte tibiakomponenter: Smerte 92 vs 82 (p=0.06), Symptomer 91 vs 84 (p=0.02), ADL 90 vs 82 
(p=0.13), Sport og fritid 72 vs 55 (p=0.02) og livskvalitet 89 vs 74 (p=0.002). oxford knee score 16 vs 
19 (p=0.02).

diskusjon: Denne undersøkelsen viser at innrotasjon av tibiakomponenten bør unngås og at midten 
av tuberositas tibias mediale 1/3 kan være et fornuftig siktepunkt når tibiakomponentens rotasjon skal 
bestemmes. Studien ble gjort med en bakre korsbåndsbevarende protese med fast plattform og resultat-
ene kan ikke uten videre anvendes på andre protesedesign. Seleksjonsbias kan ikke utelukkes.

Betydning/relevans: Våre resultater kan tyde på at tibiakomponentens rotasjon bør bestemmes av  
ossøse landemerker fremfor ved bruk av dynamisk tilpasning.
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øKt RIsIKO FOR AsePtIsK LøsNING FOR 45 525 ROteR-
eNde PLAttFORm tOtALPROteseR I KNe. eN KOmBINeRt 
RAPPORt FRA NORsK OG AUstRALsK LeddReGIsteR, 
2003-2014

Gøthesen ø1,2,3, Lygre sH1,4, Lorimer m5, Graves s5, Furnes O1,2

1. norwegian Arthroplasty Register, Department of orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital, bergen. 2. Department of  
Clinical Medicine (k1), Faculty of Medicine and Dentistry, University of bergen, bergen. 3. Department of orthopaedic Surgery, Haugesund 
Hospital, Helse Fonna HF, Haugesund. 4. Department of occupational Medicine, Haukeland University Hospital, bergen. 5. AoA (Australian 
orthopaedic Association) national Joint Replacement Registry, SAHMRI (South Australia Health and Research Institute), Adelaide

Innledning: “Mobile bearing” design ved totalprotese i kne (TkR) kan utgjøre en 
risiko for aseptisk løsning. Usikker funksjonell gevinst oppveier muligens ikke den 
reduserte levetiden. I denne studien undersøkte vi de mest brukte undertypene 
med roterende plattform, rapportert i norge og Australia.

materialer og metoder: Primære TkR rapportert til det norske og det australske leddregisteret i 
perioden 2003 til 2014, ble analysert med “aseptisk løsning” som primærendepunkt og “revisjon uansett 
årsak” som sekundærendepunkt. nullhypotesen var at det ikke fantes noen forskjell i resultatene mellom 
roterende plattform og kontrollgruppen, som bestod av de mest brukte “fixed bearing” TkR, og at det 
heller ikke utgjorde noen forskjell om tibiakomponenten var “keeled” eller “non-keeled”. Roterende plat-
tform TkR (norge n=12003, Australia n=31522) ble sammenlignet mellom landene og i hvert land for 
seg, ved bruk av kaplan Meier estimater og kurver, samt Cox regresjon risiko estimater justert for alder, 
kjønn og diagnose.

Resultater: Roterende plattform TkR hadde en økt risiko for revisjon grunnet aseptisk løsning, sammen- 
lignet med de mest brukte “fixed bearing” TkR, både i norge (RR=6.1, 95 %CI 4.5-8.4) og Australia 
(RR=2.0, 95 %CI 1.5-2.3). Risikoen for rapportert aseptisk løsning som revisjonsårsak var høyere i norge 
enn i Australia (RR=1.8, 95 %CI 1.5-2.3). “keeled” tibiakomponent var ikke bedre enn “non-keeled” 
tibia (Australia). Fiksasjonsmetode og undertyper av tibiakomponenten hadde ingen innvirkning på 
risikoen for aseptisk løsning av disse “mobile bearing” TkR.

diskusjon/betydning: Roterende plattform TkR hadde i denne studien økt risiko for aseptisk løsning 
sammenlignet med de mest brukte “fixed bearing” totale kneprotesene i norge og Australia. Hverken 
fiksasjonstype eller geometriske variasjoner påvirket resultatet. Økt risiko for aseptisk løsning må tas med 
i vurderingen ved valg av protese.
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PAteLLOFemORAL PROtese – ResULtAteR FRA  
NAsJONALt ReGIsteR FOR LeddPROteseR

Lindalen e¹, Bartz-Johannesen CA2, Fenstad Am2, Furnes O2, Uppheim G1

1. Lovisenberg Diakonale Sykehus, ortopedisk avdeling, oslo. 2. nasjonalt Register for Leddproteser, ortopedisk klinikk,  
Haukeland universitetssykehus, bergen

Innledning: Isolert artrose i patellofemoral(PF)-leddet kan føre til betydelige 
smerter og nedsatt funksjon. PF-protese kan være et behandlingsalternativ 
istedenfor totalprotese hvis konservativ behandling ikke har gitt tilfredsstillende 
resultater. Formålet med denne studien er å analysere resultatene for PF-protese 
og sammenligne disse med totalprotese. Flere publiserte materialer har et lavt 
volum av PF-proteser. Vi ønsker derfor å analysere overlevelse av PF-protese i et 
nasjonalt register og vurdere om sykehusvolum kan influere på resultatene ved 
denne protesetypen.

materiale og metode: Data er hentet fra Leddregisteret i bergen i perioden 1994- 2015. kaplan-Meier 
estimerte overlevelseskurver med 95 % konfidensintervall (kI) benyttes i analysen og log rank test for å 
se om det er signifikante forskjeller mellom overlevelsekurvene. Cox regresjonsanalyse med justering for 
alder, kjønn og diagnose ble brukt for estimering av relativ risiko (RR) for revisjon. 

Resultater: Det var operert totalt 296 PF-proteser med gjennomsnittsalder ved operasjon på 53 år 
(SD=12), mot 60623 totalproteser med gjennomsnittsalder 69 år (SD=10). 69,9 % av PF-protesepasient- 
ene er kvinner mot 65,6 % ved totalprotese. 42,9 % av PF-protesepasientene var under 50 år mot 3,7 % 
av totalprotesene. Tidligere operasjoner var utført hos henholdsvis 67,2 % og 30,7 % av PF-protesene og 
totalprotesene. 24 sykehus hadde registrert minst en PF-proteseoperasjon. 3 sykehus var registrert med 
over 30 operasjoner i tidsperioden, 1 sykehus med 11-30 operasjoner, 4 med 4-10 operasjoner og 16 var 
registeret med under 4 operasjoner. 1 sykehus hadde utført 142 operasjoner. over 50 % av operasjonene 
er utført i løpet av de siste 5 årene. 21 av PF-protesene er registrert med minst en revisjon. Revisjons-
årsaker har vært smerter (6), progresjon av artrose (6), løs patella-protese (3), aksefeil (2), slitt plast (2), 
dyp infeksjon (1) og annet (1). 35 pasienter har operert PF-proteser i begge knær. Det var ingen forskjell 
i risiko for revisjon mellom PF-protese og totalprotese (RR var 0,89 (0,58-1,38) for PF-proteser sammen-
lignet med totalprotese). kaplan-Meier kurver viser heller ingen forskjell i survival mellom PF-proteser 
og totalproteser for pasienter over eller under 50 år. Vi fant statistisk signifikant bedre resultater for syke-
huset som hadde utført majoriteten av PF-operasjonene sammenlignet med de andre sykehusene. 

diskusjon: PF-protese har gode og sammenlignbare revisjonsresultater med totalprotese i det norske 
leddregisteret. Sykehusvolum synes å influere på resultatene av PF-proteser. Gjennomsnittsalderen 
for PF-proteser er relativ lav sammenlignet med totalprotese og flere av PF-protesepasientene har hatt 
tidligere operasjoner sammenlignet med totalprotesene. en svakhet med studien er at det er operert få 
PF-proteser i norge og det mangler funksjons og smerteskår i leddregisteret. 
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PROteseOVeRLeVeLse OG ReVIsJONsÅRsAKeR  
FOR UNIKONdyLæRe OG tOtALe KNePROteseR  
1994-2015

dyrhovden Gs1,2, Lygre sHL1,6, Badawy m2,3, Gøthesen ø1,2,4, Furnes O1,2,5

1. nasjonalt Register for Leddproteser. 2. klinisk institutt 1, Universitetet i bergen. 3. kysthospitalet i Hagevik.  
4. ortopedisk avdeling, Haugesund sjukehus. 5. ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. 6. Yrkesmedisinsk avdeling,  
Haukeland universitetssjukehus

Innledning: Innledning: Antall revisjoner etter unikondylære kneproteser (UkA)  
og totale kneproteser (TkA) er økende. kunnskap om utviklingen av årsaker til 
revisjon over tid kan bidra til å forstå hvordan en kan unngå revisjoner i framtida.

materiale og metoder: Vi brukte data fra nasjonalt Register for Leddproteser og inkluderte UkA og 
TkA med primæroperasjon i to tidsperioder: 1994-2004 (periode 1) og 2005-2015 (periode 2). UkA og 
TkA ble analysert separat. endepunktet var revisjon, definert som fjerning, bytte eller tillegg av protese-
komponenter. Risiko for revisjon i periode 2 relativt til periode 1 (alle årsaker og for hver enkelt revisjon-
sårsak) ble beregnet i en Cox regresjonsmodell justert for alder, kjønn, diagnose, fikseringsmetode og 
bruk av patellakomponent.

Resultater: 7648 UkA (725 revisjoner) og 60623 TkA (2426 revisjoner) ble inkludert. 10 års over-
levelse for UkA var 80 % i periode 1 og 81 % i periode 2. 10 års overlevelse for TkA var 91 % i periode 
1 og 94 % i periode 2. Risiko for revisjon uansett årsak var forbedret i periode 2 både for UkA (RR=0.8, 
p=0.04) og TkA (RR=0.7, p<0.001). For UkA var aseptisk løsning og smerter de vanligste revisjons-
årsakene. Risiko for revisjon i periode 2 grunnet aseptisk løsning, slitt plast og periprostetisk fraktur var 
redusert, mens revisjon grunnet progresjon av artrose var økt. For TkA var infeksjon og aseptisk løsning 
hyppigste revisjonsårsaker. Risiko for revisjon grunnet slitt plast, patellaluksasjon, smerte og aseptisk 
løsning av femurkomponent var redusert i periode 2, mens risiko for aseptisk løsning av tibiakomponent 
var uendret. I periode 2 var det økt risiko for revisjoner innen 3 måneder, særlig for revisjoner grunnet 
infeksjon.

diskusjon/relevans: 10 års overlevelse og risiko for revisjon er forbedret for TkA og UkA. TkA har en 
økning i revisjoner grunnet infeksjon innen 3 måneder etter operasjon. Årsak til endringer over tid kan 
være en kombinasjon av forbedringer i implantater og utstyr, endret rapportering og endret behandlings-
regime for f.eks. infeksjon.
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Lav sLitasje av vitamin e infundert kryssbundet 
pLast – en prospektiv randomisert rsa-studie  
meLLom 32 og 36 mm hode etter 6 år

Lindalen e¹, nordsletten L2, høvik Ø¹, röhrl sm2 
1. Lovisenberg Diakonale Sykehus, ortopedisk avdeling, Oslo. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo Universitets sykehus.

innledning: Kryssbundet plast har vist lav slitasje sammenlignet med konven-
sjonell plast. Kryssbinding av plasten genererer frie radikaler som igjen kan 
reagere med oksygen i kroppen og føre til at plasten mister sine initiale mekaniske 
egenskaper. E-Poly™ kryssbundet plast er bestrålt og varmet opp til under smelte-
punktet. Den er tilsatt vitamin E, som en antioksidant, for å redusere nivået av frie 
radikaler. Luksasjonsfrekvensen kan reduseres ved å bruke store leddhoder, men 
store leddhoder har imidlertid vist økt plastslitasje ved bruk av konvensjonell plast. 

I en prospektiv randomisert klinisk studie analyserer vi slitasje av E-Poly™ kryssbundet plast med kera-
misk hode av Biolox™ Delta med 32 eller 36 mm diameter. Dette er en videreføring av 2 års resultater 
som tidligere er publisert og presentert på høstmøtet i 2012.

materiale og metode: 50 hofter (49 pasienter) ble randomisert til enten 32 eller 36 mm leddhode. Alle 
skulle ha primær artrose som diagnose, uten anatomiske avvik. Vi brukte et usementert Exceed™ABT 
skall og Corail® usementert stamme. Vi har brukt Harris og Oxford Hip score, samt UCLA aktivitets score. 
Protesen ble evaluert med røntgen samt ”markerless” RSA. 40 hofter kunne analyseres med RSA måling 
for slitasje i proksimal retning og total 3D for 32mm (n=20) og 36 mm (n=20) hode etter 6 år.

resultater: Etter 6 år er slitasjen inkludert ”bedding inn” for 32 og 36 mm hode i proksimal retning på 
0,147 mm (95 % CI: 0,08-0,21) og 0,057 mm (-0,002-0,12) (p=0,015, Mann-Whitney U-test). For total 
3D var slitasjen for 32 og 36 mm på 0,290 mm (0,21-0,37) og 0,184 mm (0,14-0,22) (p=0,015, Mann- 
Whitney U test). Fra 3 måneder og opp til 6 år var slitasjen i proksimal retning på henholdsvis 0,099 mm 
(0,05-0,15) og 0,050 mm (-0,01-0,11) for 32 og 36 mm (p=0,27, Mann-Whitney U-test). I total 3D var 
slitasjen fra 3 måneder og til 6 år på henholdsvis 0,090 mm (-0,02-0,20) og 0,023 mm (-0,03-0,08) for 
32 og 36 mm hode (p=0,120, Mann-Whitney U test). Vi fant ingen forskjell mellom gruppene i Harris og 
Oxford Hip score eller UCLA aktivitetsscore ved 6 års oppfølging.

diskusjon: 6 års resultater viser fremdeles meget lav slitasje. Forskjellen med mindre slitasje for 36 mm 
hode fant vi også ved 2 år og skyldes vesentlig mindre ”bedding inn” de 3 første månedene. Denne 
randomiserte gruppen vil vi følge videre for å vurdere slitasjen på lang sikt. Så langt ser denne plasten ut 
til å være sikker i klinisk bruk.
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BeNtettHetsANALyse RUNdt UsemeNteRt  
HOFtePROtese: eN stUdIe med e-VItAmIN INFUNdeRt 
”HIGHLy CROss-LINKed” PLAst OG 32 eLLeR 36 mm  
KeRAmIsK HOde

thoen P1, Lindalen e1, Nordsletten L2, Høvik ø1, Röhrl sm2

1. ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. 2. oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling

Innledning: Plastslitasje og osteolyse er blant hovedårsakene til revisjon av use-
menterte hofteproteser. God benkvalitet rundt protesen over tid kan være viktig 
for langtidsoverlevelsen av protesen og gjøre en revisjon enklere. I denne studien 
målte vi benremodelleringen rundt en usementert totalprotese i hoften, med  
e-vitamin infundert kryss-bundet plast. 

materiale og metode: 50 hofter (49 pasienter) ble inkludert i en studie for radiostereometri-måling av 
plastslitasje og randomisert til 32 eller 36 mm biolox™Delta keramisk hode, usementert exceed™AbT-
skall og Corail®-stamme. exceed™AbT-skallet består av Ti-6Al-4V med en porøs overflate. Corail®-
stammen består av Ti-6Al-4V og belagt med ca. 155 μm tykk hydroxyapatitt. I totalmaterialet for måling 
av bentetthet på femursiden ble 2 pasienter som ikke var med i den randomiserte gruppen, med de 
samme protesekomponentene inkludert. Disse var ekskludert fra radiostereometri-måling og ble ikke tatt 
med ved sammenligning av 32 og 36 mm hode. Pasientene hadde primær artrose. bentetthet (bMD) ble 
målt med DeXA (Dual-energy X-ray absorptiometry), post-operativt og etter 1, 2 og 6 år. ”Paint facility” 
ble brukt for å ekskludere ikke-benede strukturer. På femursiden brukte man Gruen sone 1-7. Rundt 
acetabularskallet brukte vi 3 RoI’er (Region of Interest) etter Charnley Delee inndeling. Dobbelt målinger 
ble utført for å regne ut coefficient of variation (CV). 

Resultater: 43 hofter i totalmaterialet kunne analyseres med DeXA på femursiden. Gruen sone 1, 4, 
6 og 7 hadde signifikant (p<0,05, Wilcoxon signed rank test) lavere bentetthet på henholdsvis 5,4 %, 
3,2 %, 8,3 % og 15,3 % etter 6 år, sammenlignet med post-operativt. I de andre sonene fant vi ikke 
signifikante forskjeller fra post-operativt til 6 år. Det var ingen forskjell i noen Gruen soner mellom 32 mm 
(n=22) og 36 mm (n=19) hode fra post-operativt til 6 år (Mann-Whitney U test). bentetthet rundt  
koppen fra post-operativt til 6 år, viste ingen signifikant reduksjon i noen av RoI’ene. Ingen forskjell  
mellom gruppen med 32 mm (n=21) eller 36 mm (n=19) hode ble funnet.

diskusjon: Vi fant signifikant reduksjon av bentettheten i Gruen 1, 4, 6 og 7 fra post-operativt til 6 år. 
Det kan se ut som det meste av reduksjonen i bentetthet skjer de første 2 årene og det var kun Gruen 
sone 7 som hadde en prosentvis reduksjon på over 10 % etter 6 år. Corail®-stammen har god langtids-
overlevelse og bentetthetstapet rundt denne stammen opp til 6 år er lite. Vi har ikke funnet signifikant 
bentap i noen av de 3 RoI’ene rundt exceed™AbT-skallet opp til 6 år. benremodelleringen for 32 og  
36 mm hode rundt acetabulum og femur var lik.
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metALLIONeNIVÅeR I BLOd OVeR 5 ÅR med  
“BIRmINGHAm ResURFACING” HOFtePROtese

Høl PJ1,2, Indrekvam K1,2, Bierling R2, Gjerdet NR3

1. klinisk institutt 1, Universitetet i bergen. 2. ortopedisk klinikk, HUS. 3. Inst. for klinisk odontologi, Universitetet i bergen

Innledning: “birmingham resurfacing” hofteproteser (bHR), som består av en 
CoCrMo-legering, har gjerne en økende slitasjerate det første året etter innset-
ting, men så en konstant slitasjerate. Forhøyet konsentrasjon av metallioner i blod 
er ikke ønskelig. Pseudotumor, metalloverfølsomhet, og bivirkninger av slitasje-
produkt fra metall (ARMD) er uønskede reaksjoner ved proteseledd med  
metallbæreflater.

Vi ønsket å måle metallionenivået i helblod de fem første årene etter implantasjon av bHR. I tillegg ønsket 
vi å registrere kliniske komplikasjoner.

materiale og metode: I denne longitudinelle studien ble 43 pasienter (median alder 56 år) derav 36 
unilaterale (kun menn) og 7 (1 kvinne) med bilaterale bHR fulgt fra implantasjon. blodprøver ble tatt 
preoperativt samt 3, 12, 36 og 60 måneder etter operasjon hvor det så langt er 31/6, 30/5, 31/5 og 17/2 
(unilat./bilat.) pasienter tilgjengelige for analyse. Analyser av kobolt og krom ble utført med induktivt kob-
let plasma massespektrometri (ICP-MS). klinisk vurdering av proteseleddet ble gjort ved funksjonsskåring 
(Harris- og oxford Hip Score) samt en generell vurdering av smerter, bevegelse og aktivitetsnivå. 

Resultater: Det var en rask økning av kobolt- og kromkonsentrasjonen fra operasjonstidspunktet via  
3 måneder og til 1 år postoperativt (p<0.05). 

Median (maks) blodnivåer (μg/l) for de med unilateral protese var: 
Co: 0.15 (0.7); 1.24 (5.8); 1.60 (15.2), 1.33 (4.7) og etter 5 år; 1.10 (4.6).  
Cr: 0.23 (1.6); 1.35 (6.4); 1.88 (10.6), 1.65 (5.3) og etter 5 år; 1.41 (3.3). 

Pasienter med bilateral protese hadde omtrent doble mediane blodnivåer. 

Hoftefunksjons-skår for de unilaterale på de fem måletidspunktene var: 
Harris hip score:  
median 60 (min-maks: 36-91), 92 (46-100), 96 (39-100), 99 (71-100) og etter 5 år; 98 (85-100).  
Oxford hip score:  
median 33 (min-maks: 21-46), 19 (12-33), 14 (12-41), 12 (12-25) og etter 5 år; 12 (11-31).

Fem unilaterale pasienter (12 %) har blitt reoperert hvorav 4 er reviderte. en pasient ble reoperert 29 
måneder postoperativt for fjerning av flukturerende tumor. en bHR-protese ble revidert pga. osteolyse  
28 måneder postoperativt. Ytterligere tre pasienter er revidert pga. smerter postoperativt. De øvrige 
pasientene er så langt fornøyde og meget aktive.

diskusjon/konklusjon: Pasientene som har bHR-protese har omtrent 10-20 ganger økning av Co  
og Cr i blod frem mot ett år etter kirurgi, deretter viste konsentrasjonene svakt synkende tendens.  
Fire pasienter hadde Co eller Cr-ionenivåer over oppfølgingsgrensen på 7 ug/L, men ingen smerter  
og god funksjon. Alle de reviderte pasientene hadde metallioneverdier godt under den nasjonal  
oppfølgingsgrensen.
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KeRAmIKK – KeRAmIKK ARtIKULAsJON I 4926  
UsemeNteRte tOtALPROteseR med OPP tIL 15 ÅRs OPP-
FøLGING RAPPORteRt tIL NAsJONALt ReGIsteR  
FOR LeddPROteseR

Furnes O1, dybvik e1, småbrekke A2, Fenstad Am1, Hallan G1, Havelin LI1

1. nasjonalt register for leddproteser, ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus, bergen.  
2. ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset nord norge, Tromsø 

Innledning: Det pågår en kontinuerlig diskusjon om hvilken artikulasjon som bør 
brukes i ulike aldersgrupper ved hofteprotesekirurgi. 

metode: I denne studien presenterer vi resultatene fra usementerte totalproteser i hofte ved bruk av 
keramikk-keramikk artikulasjon rapportert til nasjonalt register for leddproteser i perioden 1997-2014. 
kaplan-Meier og Cox regresjonsanalyse justert for alder, kjønn og diagnose ble brukt til å rapportere 
proteseoverlevelse 10 og 15 år etter primæroperasjon og til å rapportere risiko for revisjonsoperasjon. 
endepunkt var alle revisjonsoperasjoner. Sammenligning med sementert Charnleyprotese (n=17180) ble 
gjort. Resultatene for aldersgruppene < 55, 55-64, 65-74 og > = 75 rapporteres. 

Resultat: Følgende stamme/kopp kombinasjoner ble brukt; Filler/Igloo (n=2590), Corail/Pinnacle 
(n=783), Corail/Duraloc (n=467), SCP Unique/Trilogy (n=363), Polar/R3 (n=253), AbGII/AbGII (n=131) 
og andre kombinasjoner (n=339). Alumina keramikk ble brukt i 3807 hofter og Alumina-Zirconium 
keramikk ble brukt i 1119 hofter. 10 og 15 års ujustert kaplan-Meier overlevelse var henholdsvis 94,8 % 
og 92,0 %, med ingen statistisk signifikant forskjell mellom protesemerkene. Den sementerte Charnley-
protesen hadde 93,6 % overlevelse etter 15 år, og vi fant ingen statistisk signifikant forskjell sammenlig-
net med den usementerte keramikk-keramikk gruppen. 10 års overlevelse i aldersgruppene < 55,  
55-64,65-74, > = 75 for usementert/keramikk-keramikk gruppen var henholdsvis 93,7 %, 95,3 %, 
96,0 % og 95.4 %. Vi fant ingen forskjell mellom de usementerte merkene og den sementerte Charnley-
protesen, bortsett fra noe bedre resultat for Charnleyprotesen i aldersgruppen over 75 år. 

diskusjon/betydning: 15 års resultatene for usementerte totalproteser med keramikk mot keramikk 
artikulasjon var gode, men ikke forskjellige fra sementert Charnleyprotese for sammenlignbare alders-
grupper under 75 år.
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HOFtedIsARtIKULAsJON OG RetROPeRItONeAL  
PsOAsReseKsJON HOs eN 47 ÅR GAmmeL mANN med 
GAs-NeKROtIseReNde myOsItt OG FAsCIItt

Basso t, Witsø e
ortopedisk avdeling, St. olavs hospital

Innledning: nekrotiserende myositt (nM) er en sjelden infeksjonssykdom og 
tidsskriftpublikasjoner begrenser seg til 33 kasuistikker. etter en prodromalfase på 
opp til noen uker, oppstår ofte et stormende septisk forløp. Selv om dokumenta-
sjonen er mangelfull synes nM å ha dårligere prognose enn nekrotiserende fasciitt 
(nF) og tilstanden krever aggressiv kirurgisk og medisinsk behandling. Det er 
rapportert om flere tilfeller der man dager etter antatt sykdomskontroll opplever 
spredning av infeksjonen med resulterende proksimale disartikulasjoner. Målet 
med denne kasuistikken er å dele våre erfaringer fra behandlingen av en tidligere 
frisk 47 år gammel mann med gruppe A-streptokokker (GAS) nekrotiserende 
myositt og fasciitt. 

materiale og metode: Prospektivt dokumenterte opplysninger er hentet fra elektronisk pasientjournal, 
operasjons- og røntgenprogram. Søk etter relevant litteratur ble utført i Pubmed.

Resultater/kasuistikk: etter noen uker med influensalignende symptomer og et rapportert vekttap på 
15 kg, kollapset en 47 år gammel mann i eget hjem. Dagen før hadde venstre fot blitt hoven, rød og tilta-
gende smertefull. Ved innleggelse i lokalsykehus hadde han hudnekroser og bullae på venstre fot og legg 
og rubor på høyre fots dorsum. Sepsisbehandling ble initiert, men det ble ikke utført primær revisjon før 
overflytting til vår avdeling. Pasienten dekompenserte ved ankomst, ble stabilisert, sedert og umiddelbart 
revidert. Ved primærrevisjon fant man bilateral nF og nM i venstre fot og legg. Det var væske langs fascien  
i låret. Mikrobiologisk dyrkning viste gruppe A streptokokker. Avdelingens prosedyre for behandling av nF 
ble fulgt og består i radikal revisjon av alt suspekt bløtvev og skylling hver 6.time inntil symptomkontroll. 
Han fikk adekvat antibiotika og immunglobuliner. Flere ganger antok man sykdomskontroll før nye mus-
kelnekroser visualiserte seg. Pasienten ble amputert gjennom distale crus (giljotin), høy crus og gjennom 
flere nivå av femur før hoftedisartikulasjon. Han viste fortsatt ikke tegn til bedring og MR viste affeksjon 
av iliopsoas. Pasienten responderte positivt på retroperitoneal psoasreseksjon og operasjonssåret ble etter 
partiell reseksjon av venstre hemipelvis lukket med en vertikal rektus abdominis muskellapp. Han hadde 
da vært gjennom 71 revisjoner, skyllinger og operasjoner. Pasienten ble utskrevet for rehabilitering uten 
andre åpenbare sekveler enn hans amputerte ben. 

diskusjon: Ved alvorlige bløtdelsinfeksjoner må primærrevisjon utføres uten forsinkelse. Med funn av 
nM i legg og væske langs fascien i låret er det mulig man her burde gått for en proksimal femuramputa-
sjon eller en hoftedisartikulasjon ved en tidlig revisjon. 

Betydning/relevans: Det er perioperativt vanskelig å vurdere avgrensningen av en nM da det kliniske 
bildet av infisert muskulatur oppstår etter en latensperiode der sykdommen virker å være under kontroll. 
Man må tenke anatomi og våge å utføre radikal kirurgi, ofte med proksimale disartikulasjoner.  
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ReKONstRUKsJON AV støRRe ACetABULæRe  
deFeKteR med “dOUBLe BUBBLe” teKNIKK

slåstad J
Proteseseksjonen, ortopedisk avdeling oslo universitetssykehus RH

Acetabulære bendefekter etter hofteprotese har dessverre hatt en tendens til å bli 
stadig mer omfattende. Tidligere ble det brukt strukturelle allograft som ble skrudd 
fast og formet til. etter 6-8 år ble disse svært ofte resorbert. 

Som hjelpemiddel til å bygge opp et fundament for en ny acetabulærkomponent er det utviklet aug- 
menter i metall som skruefikseres til bekkenet. etter benet innvekst i kontaktflaten mot vertsben vil en 
kunne oppnå en varig fiksasjon.

I en del tilfeller er disse augmentene for små, har en fasong som ikke passer inn i defekten eller er 
umulig å skruefiksere forsvarlig.

Vi har for disse tilfellene tatt opp “double bubbles” teknikken hvor man først legger inn en usementert 
kopp i øvre del av defekten og skrue fikserer. etter tilpassing for en ytre kopp kiles den inn, skruefikseres 
og samtidig limes de to koppene sammen med bensement. Hos våre pasienter har vi anvendt kopper 
med trabekulært metall av tantalum.

I perioden 2012-2016 har vi brukt denne metoden i 6 acetabulære revisjoner.

Resultatet ved denne teknikken er så langt lovende. Vi har foreløpig ikke hos noen av pasientene  
mistanke om løsning av protesen.

Teknikken illustreres.
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sAmmeNHeNG meLLOm dyPe INFeKsJONeR  
OG BmI Ved tHA VIsUALIseRt I et LOKALt  
KVALItsReGIsteR

Amlie e, Høvik ø
ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Lovisenberg Diakonale sykehus opererer ca. 650 primære hoftepro-
teser pr. år. Som ledd i kvalitetssikring av behandlingsgrupper med stort volum ble 
det i 2005 utviklet et internt kvalitetsregister ved kirurgisk klinikk. 

metode: operatøren registrerer detaljerte per-operative opplysninger. en rekke pasientadministrative 
data som kjønn, alder, ASA gruppe og anestesitype overføres automatisk fra det pasientadministrative 
systemet (DIPS). Pasienten møter til kontroll hos fysioterapeut etter 3 md, og pasienter som ikke møter 
får tilsendt spørreskjema. komplikasjoner innen 3 md er registrert hos 98 % av pasientene. Samtidig 
etter-registreres ev. manglende høyde og vekt slik at bMI kan beregnes for hele gruppen. Manuell etter-
registrering har vært nødvendig for pasienter operert før 2011.

Dyp infeksjon er definert som reoperasjon ved økte infeksjonsparametere med skifte av protesekompo-
nenter. Infeksjonsraten følges kontinuerlig og har variert fra 0 -1,29 % pr. år. Dette materialet inkluderer 
pasienter operert f.o.m. 2007.

Qlikview® gir mulighet for dynamisk analyse av registrerte data. Ved å variere alder, kjønn og bMI kan  
effekten på dyp infeksjon visualiseres. Vi ser en tydelig økning av infeksjonsraten med økende bMI og 
har derfor ønsket å gjøre en nærmere statistisk analyse av materialet. Data eksporteres fra kvalitets- 
registeret til excel som så leses inn i SPSS. Minimal manuell konvertering er nødvendig og prosessen kan 
gjentas etterhvert som nye data tilføres registeret.

Resultater: Dyp infeksjon er signifikant høyere hos menn enn hos kvinner (p=0.014). Den øker med 
økende alder (p<0.001) og bMI. oddsRatio ved overvekt klasse 2 (30 -34,99) er 2,9 (p=0,006) mens 
den for klasse 3 (35 – 39,99) øker til 4,6 (p=0,004). operasjonstid påvirker ikke infeksjonsraten.

diskusjon: Lokalt kvalitetsregister gir mulighet til å overvåke komplikasjoner. Statistisk analyse av  
materialet bekrefter problemstilling som ble visualisert i kvalitetsregisteret. 

Relevans: Data kan enkelt eksporteres til excel og SPSS for nærmere analyse. Avidentifiserte og  
anonymiserte data kan på en enkel måte gi viktig støtte til forskningsprosjekter. 
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VeNtILAsJON AV OPeRAsJONsstUeR OG ReVIsJONs- 
RIsIKO PÅ GRUNN AV INFeKsJON etteR tOtAL  
HOFtePROteseKIRURGI

Langvatn H1,2, engesæter LB1,2, schrama JC1,2, Lingaas e3, dale H1,2

1. ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. 2. nasjonalt register for leddproteser.  
3 Avdeling for smittevern, oslo universitetssykehus

Innledning: bruk av laminær luftstrømsventilasjon (LAF) som infeksjonsfore-
byggende tiltak i operasjonsstuer er omdiskutert. Målet med denne studien er 
å validere informasjonen som er rapportert til nasjonalt register for leddproteser 
(nRL) om type ventilasjon, og deretter vurdere ventilasjonens innflytelse på  
revisjonsrisikoen på grunn av dyp infeksjon etter primær, total hofteprotesekirurgi.

materialer og metode: Vi identifiserte førstegangstilfeller av revisjon på grunn av dyp infeksjon og type 
ventilasjonssystem rapportert brukt ved primærinngrepet til nRL. Vi inkluderte 40 sykehus i perioden 
1987-2014. Sykehusenes aktuelle og historiske ventilasjonsforhold ble evaluert sammen med sykehusets 
ansvarlige ingeniør. Assosiasjonen mellom revisjon på grunn av infeksjon og type ventilasjon brukt ved 
primærinngrepet, ble estimert ved å kalkulere relativ risiko (RR) i en Cox-regresjonsmodell.

Resultater: Det ble rapportert 103370 primære totalproteseoperasjoner og 971 (0.9 %) førstegangs- 
revisjoner pga infeksjon. 51 % av primærinngrepene ble utført i en stue med vertikal LAF, 44 % i en  
stue med konvensjonell ventilasjon og 5 % i en stue med horisontal LAF. Det var en gjennomsnittlig 
feilrapporteringsprosent på 12 %, hvor noen av sykehusene hadde en feilrapporteringsprosent på  
opp mot 70 %.

Vi fant ingen forskjell i revisjonsrisiko etter total hofteprotesekirurgi utført i operasjonsstuer med vertikal 
LAF sammenliknet med konvensjonell ventilasjon (RR=1.0, 95 % CI: 0.9–1.2, p=0.5). Vi fant økt 
revisjonsrisiko etter hofteprotesekirurgi utført i operasjonsstuer med horisontal LAF sammenliknet med 
konvensjonell ventilasjon (RR=1.4, 95 % CI: 1.1–1.9, p=0.006).

diskusjon: kirurgenes bevissthet rundt type ventilasjon på operasjonsstuene er varierende. Denne  
studien indikerer at vertikale LAF-systemer ikke reduserer risikoen for revisjon pga infeksjon og at  
horisontale LAF-systemer gir en økt risiko for revisjon pga infeksjon etter total hofteprotese, sammenliknet 
med konvensjonelle ventilasjonssystemer. 

Betydning/Relevans: Det er en pågående, internasjonal diskusjon rundt LAF-ventilasjon. norske syke-
hus og nRL gir oss en unik mulighet til å studere effekten av dette antatt infeksjonsforebyggende tiltaket.
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RIFAmPICINs ROLLe I BeHANdLING AV PROtese- 
INFeKsJON med stAFyLOKOKKeR  
– eN RANdOmIseRt KONtROLLeRt stUdIe

Karlsen øe1, Grøgaard B1, snorrason F1, Wangen H2, Figved W3, Rydinge J1, Borgen P4, 
Witsø e5, sandberg L6, Bragenes B7, Westberg m1

1. oslo universitetssykehus. 2. elverum sykehus. 3. bærum sykehus, Vestre Viken. 4. Martina Hansens Hospital. 5. St. olavs hospital.  
6. Lillehammer sykehus. 7. Drammen sykehus

Innledning: Proteseinfeksjoner er en av de mest fryktede komplikasjonene til 
protesekirurgi. Rifampicin har i økende grad blitt brukt som adjuvant antibiotika-
behandling mot proteseinfeksjoner med stafylokokker. evidensen for denne 
praksisen er begrenset pga mangel på randomiserte kontrollerte studier. Målet 
med denne studien var å vurdere effekten av å legge til rifampicin til konvensjonell 
antibiotikabehandling ved tidlige proteseinfeksjoner med stafylokokker behandlet 

med bløtdelsrevisjon. 

materiale og metode: I denne randomiserte, kontrollerte multisenter studien ble 99 pasienter med 
infeksjon etter hofte- og kneprotesekirurgi inkludert i perioden 2006-2012. Alle pasienter fikk utført en 
standardisert bløtdelsrevisjon. 65 pasienter hadde infeksjon med stafylokokker og inngikk videre i  
studien. De ble randomisert til å få rifampicin eller ikke, i tillegg til standard antibiotikabehandling.  
behandlingen bestod av intravenøs ekvacillin i 2 uker, deretter peroral behandling i 4 uker. Ved meticillin-
resistens, fikk de intravenøs behandling med vancomycin i 6 uker. Det primære endepunkt var  
infeksjonsfrihet etter 2 års oppfølging.

Resultater: 48 pasienter ble inkludert i de endelige analysene. Det var ingen signifikant forskjell i  
suksessrate mellom rifampicingruppen (17 av 23 (74 %)) og monoterapigruppen (18 av 25(72 %), rela-
tiv risiko 1,03; 95 % konfidensintervall 0,73 - 1,45, p=0,88). 5 pasienter avbrøt rifampicinbehandlingen 
pga bivirkninger og fortsatte med monoterapi. Alle disse hadde full remisjon. Disse ble ikke inkludert i de 
endelige analysene.

diskusjon: kombinasjonsbehandling med rifampicin, i tillegg til ekvacillin eller vancomycin ved akutte 
stafylokokkinfeksjoner i proteseledd, ga ikke signifikant bedre resultater i denne studien. Det forelig-
ger kun én tidligere randomisert studie av rifampicin kombinasjonsbehandling ved proteseinfeksjoner, 
der 15 proteser var inkludert (Zimmerli JAMA 1998). Det er fortsatt utilstrekkelig evidens for bruken av 
rifampicin i behandling av proteseinfeksjoner med denne typen kombinasjonsbehandling.
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FORtsAtt øKNING I RAPPORteRte ReVIsJONeR  
AV INFeKsJON tIL HOFtePROteseReGIsteRet 

engesæter LB, dale H 
nasjonalt Register for Leddproteser, ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og klinisk Institutt 1,  
Universitetet i bergen, bergen

Innledning: Risikoen for revisjon på grunn av infeksjon etter primære hofte- 
proteser synes å øke i de fleste nasjonale registrene. Vi har nå sett nærmere  
på dataene i nasjonalt Register for Leddproteser for å se om denne negative  
tendensen også har fortsatt de siste årene. 

materiale og metode: For perioden 1987-2015 er 179,872 primære hofteproteser rapportert til Hofte-
proteseregisteret. Cox-beregnet relativ revisjonsrisiko ble gjort med justeringer for forskjeller i kjønn, alder, 
type sement, systemisk antibiotika profylakse, diagnose, fiksering av protesen, modularitet av protesen, 
varighet av operasjoner og ventilasjon av operasstuene. Studieperioden (1987-2015) ble delt inn i 5-års 
tidsrom for sammenligning.

Resultater: 163,706 primær hofteproteser oppfylte inklusjonskriteriene og av disse ble 1,588 revidert 
på grunn av infeksjon (1,0 %). Risikoen for revisjon på grunn av dyp infeksjon har økt gjennom disse 29 
årene. Sammenlignet med proteser implantert i den første perioden 1987-1992 var risikoen for revisjon 
på grunn av infeksjon 1,3 ganger høyere (95 % CI 1.1-1.7) for de implantert i 1993 – 1997, 1,5 (1.2-2.0) 
ganger høyere for 1998-2002, 2,0 (1.6-2.6) ganger høyere for 2003-2007, 3,5 (2.7-4,4) ganger høyere 
for 2008-2012 og 4,6 (3.6-6.0) ganger høyere for 2013-2015. Økningen var for alle grupper tydeligst 
det første postoperative året. Usementerte proteser fra perioden 2013-2015 hadde den mest markerte 
økningen med 4,9 (2.8-8,8) ganger høyere revisjonsrisiko for infeksjon sammenlignet med usementerte 
proteser fra 1987-1992. 

Betydning/relevans: Risikoen for revisjon på grunn av dyp infeksjon etter primær totalproteser i 
hofteleddet synes fortsatt å stige. Sannsynligvis er det en reel økning i forekomsten av infeksjon etter 
primære hofteproteser, men våre funn kan også påvirkes av forbedret diagnostikk, endret revisjons 
strategi og forbedret rapportering av infeksjoner til registeret.
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INFeKsJON etteR stABILIseRt OG HeNGsLet  
KNePROtese – FOReKOmst OG mIKROBIOLOGIsK FUNN  
I eN seRIe med 100 KOmPLeKse PRImæRe OG  
ReVIsJONs-PROteseR

Westberg m, Grøgaard B, snorrason F
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Infeksjonsforekomsten etter primære kneproteser er rapportert til 
1-2 %. Infeksjon etter revisjonskirurgi er betydelig høyere, rapportert til rundt 
10 %. Revisjon for infeksjon er de senere årene angitt å være den hyppigste år-
saken til revisjon av kneproteser. Hengslede og stabiliserte kneproteser er i stadig 
økende grad brukt både i revisjonskirurgi og også i kompleks primærkirurgi. Det er 
til dels lite rapportert i litteraturen om infeksjoner i disse pasientgruppene.

materiale og metode: 100 konsekutive kneproteser av typen Legacy constrained condylar knee 
(LCCk) og Rotating hinge knee (RHk) (Zimmer biomet) innsatt på Ullevål i perioden 2006-2015 er retro-
spektivt studert med tanke på forekomst av infeksjon, mikrobiologi og behandlingsresultat. Protesene er 
registrert prospektivt i internt proteseregister. 33 primærproteser og 67 revisjoner. Av revisjonene, var 45 
aseptiske revisjoner og 22 reimplantasjon etter gjennomgått infeksjon (2-seanse prosedyre). bakgrunns-
data og kirurgiske data ble registrert, samt faktorer kjent å gi øket risiko for infeksjon.

Resultater: I gruppen med primære proteser, var majoriteten kvinner (54 %) og traume-sequele var 
hovedårsak til protesekirurgi (67 %). opptil 13 tidligere prosedyrer ble registrert pre-protese hos 64 % 
av pasientene. 1 postoperativ proteseinfeksjon ble registrert og 2 proteser ble reoperert etter hhv 550 
og1200 dager på grunn av akutt hematogen spredt infeksjon. I revisjonsgruppen var 54 % menn og 
hovedårsak til index protesen var artrose (73 %). Løsning og instabilitet var de hyppigste årsakene til 
aseptisk revisjon. 2/45 aseptisk revisjoner ble infisert, 1 postoperativ infeksjon og 1 akutt hematogen 
spredt infeksjon etter 546 dager. Reinfeksjonsraten i gruppen “reimplantert etter infeksjon” var 5/22, 
og oppstod etter median 693 dager (22-1129). 1 postoperativ, 1 sen infeksjon og 3 akutt hematogene. 
Ingen av reinfeksjonen var med den samme mikroben som de initialt var behandlet for.

De tre postoperative infeksjonen ble behandlet med bløtdelsrevisjon, hvorav samtlige var infeksjonsfrie 
ved siste oppfølging. Pasienten med sen infeksjon ble suppresjonsbehandlet. De seks hematogent 
spredte infeksjonen ble forsøkt bløtdelsrevidert, men i 4/6 ble ytterligere kirurgi med 2-seanse nødvendig. 
Den hyppigste mikroben var streptokokker, funnet i 5/10 infeksjoner, deretter Staph aureus (4/10) og 
Staph epidermidis (2/10).

diskusjon: Til tross for betydelig omfang av tidligere kirurgi og infeksjoner i denne pasientgruppen, samt 
ofte komplisert og langvarig kirurgi, er det gjennomgående lav postoperativ infeksjonsinsidens. Det ser 
dog ut til at de har en høyere risiko for senere akutt hematogen spredt infeksjon, en type infeksjon som i 
begrenset grad lot seg behandle med bløtdelsrevisjon.
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PROteseINFeKsJONeR INNeN ett ÅR etteR 
PRImæRINNGReP Ved st. OLAVs HOsPItAL 2010-2016

Oskal s, Witsø e, Wik ts
ortopedisk avdeling St. olavs Hospital

Innledning: Alle pasienter som opereres med hofte eller kneprotese ved ortope-
disk avdeling inkluderes i avdelingens interne kvalitetsregister. Pasientene følges 
opp på poliklinikken av fysioterapeut 2 (kne) og 3 (hofte) måneder og ett år etter 
operasjonen. På oppfølgingskontrollene registreres alle komplikasjoner, inkludert 
dype infeksjoner.

materiale og metode: Som en del av det interne kvalitetsregisteret har vi utviklet et komplikasjonsregister 
som presenterer en oversikt over blant annet dype infeksjoner. komplikasjonsregisteret leverer rapporter 
månedlig med oppdaterte data. Målet med dette prosjektet var å gjennomgå alle dype infeksjoner registrert 
i komplikasjonsregisteret i perioden fra september 2010 til mai 2016 for å se om registreringen var korrekt. 
Vi vil kartlegge forekomsten av infeksjoner inntil ett år etter primære proteseoperasjoner i hofte og kne. 

Resultat: Det var registrert totalt 43 infeksjoner etter primære hofteinngrep og 28 infeksjoner etter primære 
kneinngrep i den aktuelle perioden. For hofteproteser var 5 av 43 infeksjoner feilregistrert, og for knepro-
teser var 4 av 28 feilregistrert. Til sammen for hofte- og kneproteser ble det registrert 62 tilfeller som ble 
oppfattet som og behandlet som infeksjon. Av de 62 tilfellene var det positiv mikrobiologisk dyrkning i minst 
2 av 5 vevsprøver i 51 av tilfellene. Det var flest infeksjoner med Staph aureus (22) og Staph epidermidis 
(14). 48 tilfeller ble klassifisert som tidlig postoperativ infeksjon (<4 uker etter primæroperasjon), 9 tilfeller 
ble klassifisert som akutt hematogen infeksjon og 5 tilfeller ble klassifisert som sen postoperativ infeksjon 
(>4 uker etter primæroperasjon).

diskusjon: Ut fra gjennomgangen av infeksjonstilfeller i vårt interne register er det en foreløpig feilregis-
trering rundt 13 %. Vi har ikke vurdert dataene i det interne registeret opp mot data i norsk pasient register 
(nPR) og leddregisteret. Feilregistreringene ble gjort hovedsakelig i første del av registerets periode (2012 
og 2013). Det kom vekst av mikrober i vevsbiopsier i 82 % av infeksjonstilfellene, noe som stemmer 
overens med forventet sensitivitet for dyrkning av vevsbiopsier. Staph aureus og Staph epidermidis utgjorde 
hoveddelen av mikrobielle agens. 

Betydning/relevans: Interne kvalitetsregister kan gi god oversikt over forekomsten av infeksjon i egen 
avdeling. Det krever opplæring av personell som registrerer komplikasjoner for å sikre riktig registrering.  
I det videre arbeidet skal dataene i komplikasjonsregisteret valideres mot data fra nPR og leddregisteret.
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CRP sOm INdIKAtOR PÅ mIKROBe INNeN  
PROteseINFeKsJONeR

Bønes I, Karlsen øe, Westberg m
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Innledning: Proteseinfeksjon er en alvorlig og fryktet komplikasjon. Protesekirurgi 
i seg selv vil gi en økning i CRP. Vi har analysert om CRP-verdi ved mistenkt akutt 
proteseinfeksjon kan indikere eventuelt infeksiøst agens, og om det er en sammen- 
heng mellom CRP-verdi og utfallet av infeksjonsbehandlingen.

materiale og metode: Materialet består av 99 pasienter med mistanke om akutt proteseinfeksjon, 
inkludert i en prospektiv multisenterstudie fra perioden 2006-2014. Samtlige pasienter ble bløtdelsrevi-
dert, og det ble sikret rikelig med vevsprøver peroperativt. Følgende variabler ble registrert: kjønn, alder, 
ASA, høyde og vekt, forekomst av diabetes, immunkompromitering forårsaket av sykdom eller medika-
menter, røyking, antibiotikabruk de siste to uker før inkludering og CRP preoperativt. 

Resultater: Median alder var 70 år (37-92), 44 % var kvinner. Median bMI var 28 (21-45), hvorav 
34 % av pasientene hadde bMI ≥ 30. 76 % hadde en ASA-klassifikasjon 1 eller 2. 5 % hadde sykdom 
eller behandling som kan føre til immunkompromittering. 10 % var røykere, og 9 % hadde fått antibioti-
kabehandling i løpet av de siste 14 dager. 

11 av 99 (11 %) pasienter hadde ikke oppvekst. blant de 88 pasientene (89 %) med infeksjon, domin-
erte Staphylococcus aureus (41 % av infeksjonene). Andre grupper av mikrober i materialet var Staphylo-
coccus epidermidis, streptokokker, enterokokker, blandingsinfeksjoner og andre, mer uvanlige mikrober. 
For enkelte pasienter i materialet mangler informasjon om infeksiøst agens. Det var signifikant lavere CRP 
blant pasientene uten oppvekst, sammenlignet med pasientene med oppvekst (CRP 65 vs 148, 95 % 
CI 40,5-125,4, p=0.0001). Median CRP blant de pasienter som man fikk sanert infeksjonen til var 146 
(n=65), mens den var 183 blant de hvor man ikke fikk sanert infeksjonen (n=15). Denne forskjellen er 
ikke statistisk signifikant (p=0.28). Vi fant en signifikant forskjell i CRP mellom infeksjoner forårsaket av 
streptokokker, i forhold til de andre mikrobene. Streptokokkinfeksjonene gav høyest median verdi (CRP 
268, p=0.007). 

Konklusjon: Pasienter med mistenkt akutt proteseinfeksjon, der det ikke er oppvekst, har lavere  
CRP enn ved infeksjon. CRP-verdien har ikke sammenheng med det endelige utfallet av infeksjons-
behandlingen. Høy CRP kan indikere infeksjon med streptokokker, men lav CRP kan ikke utelukke 
infeksjon.
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BeHANdLING AV tIdLIGe, dyPe INFeKsJONeR etteR 
HOFtePROteseKIRURGI Ved LOVIseNBeRG dIAKONALe 
syKeHUs I PeRIOdeN 2003-2013

Jenssen KK, Brandsæter B, Høvik ø, Amlie e, Aamodt A  
Lovisenberg Diakonale Sykehus 

Innledning: I følge litteraturen blir 0,5-2 % revidert som følge av tidlig dyp infek-
sjon etter hofteprotesekirurgi. bløtdelsrevisjon med utskifting av modulært hode 
og liner og antibiotikabehandling (DAIR) er en attraktiv behandling ved tidlig 
infeksjon hvis det fører til proteseoverlevelse. I litteraturen vises det til 21-80 % 
overlevelse ved bløtdelsrevisjon og antibiotikabehandling for dype infeksjoner med 
faste proteser og kjent mikrobe. Vi har gjennomført en retrospektiv studie av tidlige 
infeksjoner hos pasienter etter primær totalprotese og etter revisjon av totalprotese 
i hoften ved vår avdeling. 

Materiale og metode: Ved å etterkontrollere vårt lokale kvalitetsregister mot relevante koder i det 
pasientadministrative systemet fra januar 2003 til desember 2013 har vi registrert alle tidlige infeksjoner 
etter hofteprotesekirurgi ved vår avdeling. Total ble 5176 primære hofteproteser og 555 revisjoner av 
hofteproteser utført. 54 dype, tidlige infeksjoner etter 42 primære hofteproteser og 12 revisjonsproteser 
ble inkludert i studien. Alle infeksjonene ble behandlet med bløtdelsrevisjon innen 79 dager postopera-
tivt og innen 30 dager etter symptomdebut. empirisk postoperativ antibiotikabehandling ved vårt senter 
er vancomycin og rifampicin. Ved journalgjennomgang har vi sett på sykdomsforløpet, komorbiditet, 
infeksjonsbehandling og om pasientene har fått ytterligere kirurgisk behandling. Pasientene har vært fulgt 
i 5,6 (2-12) år. 

Resultater: 54 proteseledd, 42 (0,8 %) primære og 12 (2,2 %) revisjonsproteser er registrert med tidlig 
dyp infeksjon. 41 (76 %) proteser ble reddet med 1-3 DAIR. Vi har ikke identifisert noen risikofaktorer 
hos pasientgruppene for tidlig dyp infeksjon i vårt materiale. 21 (39 %) infeksjoner skyldtes Stafylococcus 
aureus. 10 (19 %) skyldtes Stafylococcus epidermidis hvorav 7 (13 %) var MRSe. Vi fant 8 (15 %) med 
blandingsflora og 4 (7 %) med andre mikrober. Hos 8 (15 %) pasienter fikk vi ikke oppvekst. Av de 13 
protesene hvor DAIR ikke var tilstrekkelig hadde 8 stafylococcus aureus og 3 stafylococcus epidermidis 
inkludert 2 MRSe infeksjoner. Ytterligere 10 pasienter er nå infeksjonsfrie etter 2-seanse revisjon, 2 
pasienter går med spacer (1 døde etter 1 år av annen sykdom) og 1 pasient får suppresjonsbehandling 
med antibiotika grunnet dårlig helse. Lang sykehistorie og lang tid mellom primæroperasjon og infeksjon 
er relatert til økt risiko for skifte av primær/revisjonsprotese i vår materiale.

diskusjon: Ved gjennomgang av pasienter med tidlig dyp infeksjon etter hofteprotesekirurgi har vi 
81,4 % overlevelse av primære hofteproteser og 63,6 % overlevelse av revisjonsproteser etter bløtdels- 
revisjon, bytte av modulære komponenter og antibiotikabehandling. Våre resultater er gode og i tråd med 
litteraturen forøvrig. 

Betydning: Prognosen for overlevelse av protesen ved dype hofteproteseledd-infeksjoner er god når 
infeksjonen blir behandlet med tidlig bløtdelsrevisjon, skifte av modulært hode og liner sammen med 
målrettet antibiotikabehandling.
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BeHANdLINGsResULtAt Ved PROteseINFeKsJONeR med 
stAPHyLOCOCCUs ePIdeRmIdIs OG stAPHyLOCOCCUs 
AUReUs, eN RetROsPeKtIV stUdIe

sandbakken e, Wik ts, Klaksvik J, schnell-Husby O, egeberg t, østbyhaug PO, Witsø e 
ortopedisk avdeling, St olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim

Innledning: Staphylococcus epidermidis er en vanlig mikroorganisme ved pro-
teseinfeksjoner (PJI). Få studier har fokusert på behandlingen og behandlings-
resultatet ved PJI med S. epidermidis, især proteseinfeksjoner med methicillin-
resistente S. epidermidis (MRSe). I en retrospektiv studie har vi sammenlignet 
behandlingsresultatet for proteseinfeksjoner med S. epidermidis og S. aureus

Materiale og metode: Vi identifiserte 202 pasienter operert for proteseinfeksjon i perioden 2007-2012. 
Følgende definisjoner ble brukt: 1) PJI: vekst av samme mikroorganisme i minst to prøver fra vevsbiop-
sier eller leddvæske. 2) Vellykket behandling: Pasienter uten tegn på proteseløsning eller infeksjon to år 
etter avsluttet behandling. 3) Mislykket behandling: kronisk fistel, permanent Girdlestone, amputasjon, 
artrodese, livslang suppresjonsbehandling med antibiotika. Pasienter med annen kausativ mikroorgan-
isme enn S. epidermidis eller S. aureus, polymikrobiell infeksjon, hematogen eller usikker infeksjonstype, 
eller som døde under oppfølgingsperioden på to år ble ekskludert.

Resultater: 63 pasienter hadde en akutt eller kronisk infeksjon i hofte- eller kneprotese. 34 pasienter 
hadde infeksjon med S. epidermidis hvorav 32/34 var MRSe, 29 pasienter hadde infeksjon med S. 
aureus hvor alle stammer var methicillin-sensitive (MSSA). MRSe ble dyrket i 10 akutte og 22 kroniske 
infeksjonstilfeller, S. aureus ble dyrket i 19 akutte og 10 kroniske infeksjonstilfeller (p = 0,007, chi-
squared test). I gruppen av pasienter med akutt postoperativ infeksjon var behandlingen mislykket hos 
1/10 pasienter med MRSe og hos 3/19 med S. aureus. I gruppen av pasienter med kronisk postoperativ 
infeksjon var behandlingen mislykket hos 3/22 med MRSe og hos 3/10 med S. aureus. Antallet opera-
sjoner (mean) relatert til proteseinfeksjonen var 3.0 (1-7) i tilfeller med MRSe og 3.2 (1-9) i tilfeller med  
S. aureus. Antall måneder (median) for vellykket behandling var 5 (2-46) i tilfeller med MRSe og 6 (2-49) 
i tilfeller med S. aureus.

diskusjon: Ifølge vår studie hadde 32/34 pasienter med proteseinfeksjon på grunn av S. epidermidis 
funn av MRSe. MRSe var mer vanlig i kroniske infeksjoner sammenlignet med S. aureus. Det var ingen 
forskjell i behandlingsresultatet hos pasienter med PJI på grunn av MRSe og S. aureus.
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FLeKsORseNesKAdeR I sONe 2  
– BøR Fds sUtUReRes?

stuestøl JF1, Rigo I2, Røkkum m1

1. oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, ortopedisk avdeling, Seksjon for hånd- og mikrokirurgi. 2. Sykehuset Østfold

Innledning: De fleste fleksorseneskader, også i sone 2, opereres primært, og det 
finnes en rekke forskjellige metoder for sutur og rehabilitering. Der begge fleksor- 
sener fullstendig mangler kontinuitet, er det forskjellig praksis hva angår sutur av 
FDS. ofte tilpasses sannsynligvis tilnærmingen etter skaden og hva en anser som 
sannsynlig at vil fungere. Det finnes i prinsippet fire mulige tilnærminger:

1. Sy begge sjenkler (anatomisk rekonstruksjon) 
2. Sy én av sjenklene 
3. “Leave as is” (Hverken reparere eller resesere FDS) 
4. Resesere begge sjenkler for å bedre plassforhold og bevegelighet for FDP.

materialer og metoder: Vi har retrospektivt sett på resultatene i vår avdeling etter sutur i sone 2 med 
fullstendig diskontinuitet i begge sener. Som parameter er brukt Strickland-Glocovac. Alle de fire listede 
kirugiske tilnærmingene er brukt.

Resultater: Våre resultater tyder på at det er en signifikant bedre funksjon etter rekonstruksjon av FDS 
enn etter reseksjon. Alt sett under ett er det høysignifikant (p<0,001) flere i “excellent”- og “good”- 
gruppene i rekonstruert (41/60) enn resesert (27/91) gruppe.

diskusjon: Andre studier finner enten like resultater eller bedre resultater etter rekonstruksjon (Se 
referanser). Det tyder altså på at rekonstruksjon er fornuftig. Det kan imidlertid tenkes særlig én vesentlig 
konfunderende faktor, nemlig skadeomfang/-art. Det er sannsynlig at pasientene som behandles med 
reseksjon i gjennomsnitt har en mer alvorlig skade, med dårligere preoperative forutsetninger for rekon-
struksjon av FDS. Tidsbruk er også en faktor som sannsynligvis spiller en rolle, spesielt ved større skader, 
dersom kirurgens antakelse er at det ikke klinisk er vesentlig forskjell på rekonstruksjon sammenliknet 
med reseksjon.

Betydning/relevans: Det hersker stor usikkerhet om optimal behandling av disse pasientene, og den 
enkelte kirurgs preferanse, samt skademekanisme og grad av substanstap, samt hvor tensjonsfritt en 
antar at en kan gjøre rekonstruksjon, samt plassering av kjerne- og rundsutur på FDP spiller antakelig 
stor rolle for valg av metode. Vi presenterer et retrospektivt materiale som gir en indikasjon på hvordan 
pasientene ideelt bør behandles, dersom forholdene ligger til rette. For å få et mer definitivt svar på dette, 
bør det gjøres en prospektiv randomisert studie, hvor pasient og evaluator er blindet.

Referanser: 
Lister et al. 1977, brunelli et al. 1983, nielsen and Jensen 1984, Ikuta and Tsuge 1985, Tang 1994, Moriya et al. 2015.
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LANGtIdsOPPFøLGING AV PAsIeNteR OVeR 65 ÅR  
sOm HAR HAtt sIGNIFIKANt FeILstILt dIstAL RAdIUs 
FRAKtUR FOR meR eNN 4 ÅR sIdeN

moen ALJ1, Bjørndal mm2, muri AL3, Berg øH1, Krukhaug y4

1. Sørlandet sykehus kristiansand, ortopedisk avdeling, 2. Sørlandet sykehus kristiansand Radiologisk avdeling, 3. Sørlandet sykehus 
kristiansand, Avdeling for rehabilitering, 4. Helse bergen Haukeland universitetssykehus, ortopedisk avdeling

Innledning: Det foreligger få gode studier som ser på langtidsresultater etter 
radiusfraktur. Det er usikkert i hvilken grad distal radiusfraktur medfører risiko 
for utvikling av radiocarpal posttraumatisk artrose, og i hvilken grad slik artrose 
medfører symptomer. Studier viser svært sprikende resultater, både med hensyn 
til radiologiske funn og symptomatisk signifikans. De fleste studiene inkluderer 
både unge og eldre pasienter. oppfølgingstid varierer mellom studiene, og enkelte 
studier har inkludert pasienter med både kort og lang oppfølgingstid. Pasientene 
har fått ulike behandlinger, ingen av de omtalte studiene har langtidsoppfølging av 
pasienter behandlet med moderne anatomiske låseplater og konservativt behand-
lede pasienter utgjør flertallet som er etter undersøkt. Denne studien undersøker 
i hvilken grad feilstilt radiusfraktur hos pasienter over 65 år medfører risiko for 
utvikling av radiocarpal artrose, samt symptomer og funksjon minst fire år  
etter skaden. 

materiale og metode: Vi inkluderte pasienter over 65 år, som ble behandlet for en feilstilt distal 
radiusfraktur ved Sørlandet sykehus kristiansand i perioden 01.03.10 til og med 31.08.11. Alle pasienter 
som gjennomgikk operasjon med anatomiske låseplater, ekstern fiksasjon eller konservativ behandling 
ble inkludert. Pasienter med demens, patologiske frakturer, reumatisk leddsykdom, nevrologisk sykdom 
med affeksjon av overekstremitetene eller tidligere skade i aktuelle overekstremitet eller motsatt sides 
håndledd, ble ekskludert. De inkluderte pasientene ble undersøkt på ortopedisk poliklinikk. Det ble gjen-
nomført røntgen av begge håndledd, som ble vurdert av en radiolog. Vi scoret PRWe, quick-DASH, VAS i 
hvile og VAS i aktivitet. en håndterapeut gjennomførte målinger av bevegelsesutslag og grepsstyrke. 

Resultater: Det var totalt 266 pasienter med distal radiusfraktur ved sykehuset i den aktuelle perioden. 
Totalt 49 pasienter fylte inklusjonskriteriene og hadde ingen eksklusjonskriterier. Totalt 21 pasienter er 
ferdig undersøkt innen utgangen av august 2016. Ytterligere 15-20 pasienter vil bli innkalt til under-
søkelse i begynnelsen av september 2016, og resultatene vil deretter bli analysert. Vi planlegger deretter 
å utvide inklusjonsperioden med ytterligere ett år. 

diskusjon: Det foreligger lite og sprikende kunnskap om langtidsresultater etter distal radiusfraktur. Det 
er usikkert risiko for å utvikle artrose, og i hvilken grad artrosen medfører symptomer for pasientene.
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PROsPeKtIVt OBseRVAsJONsstUdIe AV  
INJeKsJONsBeHANdLING med xIAPex

Ruud m, Raza K
Sørlandet sykehus kristiansand, ortopedisk avdeling

Innledning: I 2012 startet avdelingen en studie om injeksjonsbehandling med 
Xiapex på bakgrunn av lovende resultater ved andre sykehus i norge og utlandet. 
Xiapex har siden det i stor grad erstattet fasciectomi som primærbehandling av  
Dupuytrens kontraktur ved vår avdeling. Xiapex(kollagenase clostridium histolyticum) 
ble utviklet for og brukes som en målrettet behandling av pasienter med Dupuytrens 
kontraktur med en palpabel streng med ekstensjonsdeficit i MCP og/eller PIP. 

Vi startet en prospektiv observasjonsstudie i 2012 og har inkludert 159 pasienter. Pasientene ble rekrut-
tert fra ordinær venteliste. Indikasjonen for inklusjon i studien var en kontraktur med mer enn 30 grader 
ekstensjonsdeficit i MCP og/eller PIP ledd. 

materiale og metode: Studien inkluderte 159 pasienter. Det var 124 menn og 35 kvinner, gjennom-
snittsalderen var 71,4 år(37-91 ). 30 % av pasientene hadde affisert MCP ledd, 22 % hadde affisert PIP 
ledd, og 49 % hadde affeksjon av både MCP og PIP ledd på samme finger. 60 % av pasientene hadde 
familiær opphopning av Dupuytrens. 65 % hadde unilateral affeksjon og 35 % hadde bilateral affeksjon. 
Pasientene hadde følgende affeksjon: 1 finger (n=1), 2. finger (n=3), 3. finger (n=16), 4. finger (n=48) 
og 5. finger (n=89). Vi injiserte Xiapex i en 3-trinns injeksjon i et punkt proksimalt for leddet og der huden 
ikke var adherent til senen. ekstensjonsprosedyren ble utført i lokalanestesi dagen etter injeksjon, og i 
etterkant ble pasientene behandlet med natteskinne i 4 måneder, instruert i ekstensjons -og fleksjons-
øvelser og oppmuntret til å gjenoppta daglige gjøremål.

Prosedyren og oppfølgende kontroller ved en og seks måneder ble utført av 5 forskjellige leger i perioden 
fra 2012 til 2016. Pasientinformasjon ble innhentet ved spørreskjema preoperativt. Det ble målt eksten-
sjonsdeficit ved hjelp av fingergoniometer preoperativt, etter ekstensjonsprosedyren og etter en og seks 
måneder. VAS-score ble registret preoperativt, etter ekstensjonsprosedyre og ved en måneds kontroll. 
bivirkninger ble registrert etter ekstensjonsprosedyren. 

Resultater: 123 MCP ledd ble inkludert, hvor av 66 møtte til avsluttende kontroll etter 6 måneder. 
Gjennomsnittlige ekstensjonsdeficit var preoperativt 46 grader, etter ekstensjonsprosedyren 7 grader, 
ved 1 måneds kontroll 8 grader og ved avsluttende 6 måneders kontroll 9 grader. 104 PIP ledd ble 
inkludert, hvor av 52 møtte til avsluttende kontroll etter 6 måneder. Gjennomsnittlig ekstensjonsdeficit i 
PIP ledd preoperativt var 47 grader, etter ekstensjonsprosedyren 22 grader, ved 1 måneds kontroll 20 
grader og ved 6 måneders kontroll 18 grader. Ingen pasienter fikk alvorlige komplikasjoner som nerve-, 
kar- eller seneskader. Pasientene opplevde milde bivirkninger av Xiapex som kontusjon (70 %), ømhet 
(60 %), smerte på injeksjonsstedet (44 %), hevelse på injeksjonsstedet (37 %), perifert ødem (28 %) og 
hudruptur (22 %). Alle pasientene som pådro seg hudruptur oppnådde tilfredsstillende tilheling. 91 % av 
pasientene anga ved 6 måneders kontroll at de hadde ønsket samme behandling igjen. Pasientene anga 
en gjennomsnitts VAS-score på 2 preoperativt, 4 under injeksjon, 3 under ekstensjonsprosedyre og 1 ved 
en måneds kontroll.

en svakhet ved studien var at kun 66 MCP ledd og 52 PIP ledd møtte til 6 måneders kontroll. 

Relevans/diskusjon: Injeksjonsbehandling med Xiapex har god effekt på Dupuytrens kontraktur, 
og har vist bedre resultater på MCP kontraktur enn PIP kontraktur. Det er en trygg og effektiv metode 
for behandling av Dupuytrens kontraktur som ikke omfatter bruk av operasjonssalen, og behandlingen 
medfører lite smerter og komplikasjoner. 
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xIAPex mOt NÅLeFAsCIOtOmI FOR dUPUytReNs KON-
tRAKtUR. HeLt FOReLøPIGe ettÅRsResULtAteR.

Bratberg H, Rosales CP, Røkkum m, Williksen JH
oslo universitetssykehus

Innledning: Vi presenterer her foreløpige ettårsresultater fra de første 27 pasient-
ene inkludert i studien “Prospektiv randomisert sammenlikning mellom nålefasci-
otomi og injeksjon med Xiapex for Dupuytrens kontraktur”. Dette er en oppfølging 
av samme materiale som ble presentert på Høstmøtet i fjor.

materiale og metode: Vi sammenlikner behandlingene percutan nålefasciotomi (PnF) og injeksjon 
med xiapex (collagenase clostridium histolyticum). Pasienter med Dupuytrens kontraktur som tilfredss-
tiller inklusjons- og eksklusjonskriterier blir prospektivt randomisert mellom behandlingsmetodene. 13 
pasienter ble randomisert til nålefasciotomi og 14 til Xiapex. Av disse ble tre reoperert før ettårskontroll  
(2 fra xiapexgruppa og 1 fra nålefasciotomigruppa). I tillegg mangler en pasient oppfølging. Vi har totalt 
23 pasienter (12 Xiapex og 11 nålefasciotomi) til ettårskontroll.

Resultater: For fingre behandla med xiapex var gjennomsnittlig kontraktur før behandling 58˚, post- 
operativt 6˚ og etter ett år 10˚. For fingre behandla med nålefasciotomi var snittkontrakturen før behand- 
ling 60˚, etter behandling 12˚ og etter ett år 8˚. begge metoder klarer å rette ut MCP-kontrakturer (xiapex 
fra 40˚ til 0,5˚, PnF fra 41˚ preoperativt til 0˚ etter ett år), mens PIP-kontrakturene blir noe dårligere 
utrettet (xiapex fra 18˚ preoperativt til 10˚ etter ett år, PnF fra 19˚ preoperativt til 8˚ etter ett år). Subjek-
tive score faller også sammenliknbart. Quick-DASH faller fra 17,4 før xiapexbehandling til 2,5 ett år etter, 
mens verdien faller fra 11,1 før PnF-behandling til 2,1 ett år seinere.

diskusjon: Xiapex og nålefasciotomi er effektive metoder for behandling av Dupuytrens kontraktur og 
etter ett år er resultatene tilnærmet like gode i begge grupper. Dette gjelder både objektivt i form av kon-
trakturstørrelse, og subjektivt målt med quick-DASH, smerte (VAS) og funksjonshemming (VAS).

Betydning/relevans: Dette er foreløpige resultater etter ett år. Hvis resultatene bekreftes etter tre og 
fem år, bør undersøkelsen påvirke valg av behandlingsstrategi for pasienter med Dupuytrens kontraktur.
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ANteROLAteRAL LÅRLAPP – et 10-ÅRs mAteRIALe

myrseth Le, Reigstad O, thorkildsen R, Vatne m, Winge m, Røkkum m
Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Perforatorlapper er hud/fascie/muskel-lapper forsynt av karstilk som 
perforerer muskel/fascie. De finnes flere steder på kroppen. Anterolateral lårlapp 
ble første gang beskrevet i 1984 og har blitt en av de mest benyttede av disse  
lappene. Den har flere fordeler: man kan få store lapper, man kan ta den med  
eller uten muskel og med varierende mengde subcutant vev. Vi presenterte de 
første åtte pasientene på høstmøtet 2007, vi følger nå opp med et 10-års materiale 
med pasienter operert 2006-2015

materialer og metoder: Materialet består av 61 pasienter. ca. 25 % hadde ortopediske problem- 
stillinger, resten hadde ØnH-cancere.

Resultater: 61 pasienter er operert. Gjennomsnittsalder var 57 (range 21-78) år. Primær overlevelse 
av lappene var over 90 %. Donormorbiditeten oppfattes som akseptabel. operasjonstiden er slik at 
prosedyren vanligvis kan gjennomføres på dagtid i løpet av en vanlig arbeidsdag.

diskusjon/relevans/betydning: Metoden er anvendelig for et flertall problemstillinger, den kan brukes 
på små og store defekter og har vist seg pålitelig. 
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PReLImINæRe ResULtAteR etteR INteROsseOUs  
ANteRIOR tRANsPOsIsJON FOR Høye ULNARIssKAdeR

thorkildsen R¹, thu F¹, myrseth Le¹, Jørum e², Kleggetveit IP², maurstad L³, 
Bolstad B³, Røkkum m¹
1. Seksjon for overekstremitets-og mikrokirurgi oslo universitetssykehus (Rikshospitalet). 2. nevrologisk avdeling. 3. Seksjon for klinisk 
service ortopedi oslo universitetssykehus(Rikshospitalet)

Innledning: Høye/proksimale skader av nervus ulnaris er utfordrende å behandle 
da man sjeldent gjenvinner god motorisk funksjon i håndmuskulaturen.1-3 nerve-
transposisjoner gir en mulighet til å forbedre håndfunksjonen ved å koble friske 
motoriske aksoner nærmere hånden og flere studier har vist lovende resultater.3,4 
Antallet pasienter har imidlertid vært få og varierende endepunkter er blitt brukt. 
Våre preliminære resultater legges frem etter at vi tok metoden i bruk i 2015. 

materiale og metode: Pasienter med isolerte skader av nervus ulnaris i albuenivå eller høyere er 
blitt tilbudt metoden. Siden 2015 er 8 pasienter operert, 6 menn, gj.snitts alder 45,5 (20,3). Alle var 
høyrehendte, 5 ve.sidige skader. Det var 3 skarpe skader i albuenivå, 1 nerve ødelagt av en grov pinne, 
2 plexusskader, 1 degloverende skade på overarm, 1 sekvele etter Schwannomekstirpasjon i axillen. 
Primær rekonstruksjon av ulnaris var mulig i 4 tilfeller (3 m/primærsutur og 1 m/suralisgraft). nerve-
traposisjonen foregikk i snitt 33,4 uker etter det primære inngrepet (0-76). Samtidig tenodese av 4. og 5. 
profundus mot FDP3 ble gjort hos 3 pasienter. Pasientene er undersøkt før og etter kirurgi med QDASH, 
manuell testing av muskelstyrke (medianus- og ulnarisinnervert muskulatur), måling av grepstyrke samt 
nøkkelgrep-, tripodgrep- og pinsettgrep (Jamar) og kartlegging av finmotorisk håndfunksjon (Rosen 
score) i tillegg til nevrofysiologisk undersøkelse etter egen protokoll. De planlegges fulgt i to år.

Resultater: observasjonstid er 45 (17) uker. QDASH pre (7 pas) 28.6, QDASH post 25,6. Preoperativt 
var Fromment tydelig positiv hos alle, mens dette var opphevet eller bedret hos 3 av de 4 som foreløpig 
er kontrollert ved 1 år. Samtidig var klostilling opphevet hos 2/4. 4/7 hadde tegn til begynnende reinner-
vasjon av intrinsic muskulatur ved siste kontroll. 

diskusjon: Vi har tatt metoden i bruk på Rikshospitalet og ønsker å følge pasientene i en Rek-godkjent, 
prospektiv studie. Dette er en relativt sjelden skade slik at vi gjerne tar imot egnede pasienter. Trans- 
posisjonen bør gjennomføres så tidlig som mulig etter skaden. 

Betydning/relevans: Teknikken ser ut til å gi bedre håndfunksjon, men vi trenger flere pasienter og 
lengere oppfølgning før man kan konkludere endelig.

1. Post bdbkSM, M.J.A.;. outcome following nerve Repair of High Isoloated Clean Sharp Injuries of the Ulnar nerve. PLoS one. 
2012;7(10).
2. barbour J, Yee A, kahn LC, Mackinnon Se. Supercharged end-to-side anterior interosseous to ulnar motor nerve transfer for intrinsic 
musculature reinnervation. The Journal of hand surgery. 2012;37(10):2150-9.
3. battiston b, Lanzetta M. Reconstruction of high ulnar nerve lesions by distal double median to ulnar nerve transfer. The Journal of hand 
surgery. 1999;24(6):1185-91.
4. Tung TH, Mackinnon Se. nerve transfers: indications, techniques, and outcomes. The Journal of hand surgery. 2010;35(2):332-41.
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sCHWANNOmeR Ved det NORsKe RAdIUmHOsPItAL 
2009-2015

Grønseth A, Norum OJ
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus.

Innledning: Schwannomer er en benign nerveskjedetumor som oppstår i 
schwannske celler. etiologi og prevalens er ukjent. 90 % av pasientene har single 
lesjoner. Schwannomer oppstår oftest hos personer i 20-50-årene og ratio mann 
til kvinne er 1:1. Tumorene vokser sakte og ekspansivt. klinisk kan de gi lokale, 
utstrålende eller konstante smerter. Sjelden forekommer det sensibilitetsutfall og 
svært sjelden motoriske utfall. Vanligste lokalisasjoner er legg (n.fibularis), trunkus 
og overarm (n.ularis).

metode: Formålet med dette prosjektet var å utføre en intern kontroll av behandlingen schwannom-
pasienter har fått ved seksjon for kreftortopedi på Radiumhospitalet. Prosjektet er basert på journal- 
gjennomgang av pasienter som er utredet i perioden 2009-2015. Vi hadde telefonintervju med 48 
pasienter hvor vi trengte utfyllende opplysninger.

Utredning: Pasienter med mistenkt schwannom utredes med MR som gullstandard der man finner 
at de er velderfinerte, ovale og ligger eksentrisk i nerven. Diagnosen bekreftes ved hjelp av cytologi og 
biopsi.

Resultater: 213 pasienter ble utredet for schwannom i perioden 2009-2015. Av disse ble 98 pasienter 
operert. 85 ble operert av kreftortoped mens 13 ble operert i samarbeid med andre sykehus. Gjennom-
snittsalder var 51,8 år (16-93). kjønnsfordelingen var 56 % kvinner og 44 % menn. Preoperativt hadde 
16 % ingen smerter, 30 % hadde utstrålende smerter, mens 41 % hadde lokale smerter. Ingen hadde 
motoriske utfall mens 6 % hadde sensoriske utfall. 10 % brukte smertestillende fast.

nervestørrelsen hvor schwannomet satt påvirket indikasjonen for valg av behandling. 32 av 102 schwan-
nomer som satt i plexus eller en hovednerve ble operert. 55 av 106 av schwannomer som satt i mindre 
nervegrener ble operert. Hos 15 pasienter kunne man ikke identifisere nerven. 

en pasient har fått påvist residiv etter kirurgisk behandling. Det var totalt seks komplikasjoner som er 
registret. Alle kom ved kirurgi på plexus og hovednerver. Tre pasienter fikk pareser, to fikk vedvarende 
smerter og en fikk en postoprativ sårinfeksjon og DVT. 

Oppsumering: Schwannomer er en benign nerveskjedetumor. De er oftest single og kommer hos 
voksne. Mange har plager i form av smerter, men få har nevrologiske utfall. Diagnosen stilles ved MR, 
cytologi og biopsi. Mange trenger ikke operasjon. noen blir bedre uten operasjon. Residiv forekommer 
svært sjelden. Risiko for nerveskade er større når tumor sitter i en større nerve. 
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HÅNdLeddsARtROdese HOs 74 IKKe-ReUmAtOIde 
PAsIeNteR etteR 11 ÅR

Reigstad O, Glad tH, Grimsgaard C, thorkildsen R, Røkkum m
Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, ortopedisk AVDeLInG, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Introduksjon: Håndleddsartrodese har vært standard behandling av håndledds- 
artrose hos pasienter med ødelagte håndledd i over 100 år. Siste 25 år har  
standardmetoden hos ikke-revmatoide pasienter vært plateosteosyntese med bein- 
transplantasjon. Det er få publiserte resultater av denne behandlingen hos ikke 
revmatoide pasienter. 

Pasienter og metode: Vi har gjort en retrospektiv oppfølging av 74 pasienter (50 menn), 50 (21-79) 
år, operert med håndleddsartrodese pga SnAC/SLAC/sequele håndrotsluksasjon (44), sequele distal ra-
diusfraktur (16), lunatum malaci (8) eller annen artrose (8). Høyre håndledd ble operert hos 40 pasienter 
(dominant side hos 39). 35 pasienter var tidligere operert 1-4 ganger (totalt 75 inngrep) i håndledds-
regionen. 14 hadde bilateral artrose. Synthes titan (67) eller vinkelstabil (7) artrodeseplate ble brukt, 
med beintransplantasjon fra crista (52), radius (20) eller ulna (2). Alle fikk underarmsgips i 8 uker. Ved 
oppfølging ble komplikasjoner og reoperasjoner registrert, pasientene graderte smerte i håndledd og fylte 
ut QDASH/PRWHe. Underarmsrotasjon, gripestyrke og nøkkelgrep ble målt og røntgenbilder tatt. 

Resultat: Alle artrodeser tilhelte, hos 3 etter reartrodese med ny plate og beingraft. 13 pasienter hadde 
tidlige (smerter, seneruptur/tendinitt, CTS, hematom, fraktur/for lang skrue) og 43 sene (plate/skrue/cmc3 
problemer, non-union, smerter, DRUL) komplikasjoner. 38 pasienter ble reoperert til sammen 62 ganger 
i oppfølgingsperioden. Til sluttkontrollen var 8 pasienter døde, 4 ønsket ikke kontroll og 1 hadde emigrert. 
61 pasienter ble fulgt opp (hvorav 8 kun med QDASH/PRWHe/VAS og komplikasjonsregistrering) etter 11 
(2-16) år. 

Pasientene rapporterte en gjennomsnittlig QDASH=35 (0-91), PRWHe=39 (0-96), VAShvile=2.0 (0-9.0) 
og VASakt=3.3 (0-10). Det var sideforskjell med redusert gripestyrke og nøkkelgrep (24 vs 32 og 7 vs 9 
kg, p<0.05), supinasjon og pronasjon (77 vs 87° og 80 vs 85°, p<0.05). 

Pasienter som hadde opplevd komplikasjoner eller reoperasjoner (33/61) i oppfølgingsperioden anga 
signifikant høyere QDASH (44 vs 25) PRHWe (50 vs 24), VAShvile (2.9 vs 1.0) og VASakt (4.1 vs 2.4). 
10/30 med plate på plass hadde brukne skruer/plater. 8/61 pasienter er søkt til reoperasjon etter slutt-
kontrollen (platefjerning og/eller Darrach (4), artrodese cmc 2-5 (1) eller reartikulering med protese (3)). 

diskusjon: Det er publisert resultater av håndleddsartrodeser hos ikke revmatoide pasienter med 
moderne teknikk (artrodeseplate og beintx) fra noen få studier. Pasientene angir restsmerte og redusert 
funksjon, og det er høyere reoperasjonsrate med økende observasjonstid likt vårt materiale. Flere av 
studiene har mange drop-outs, har bare gjort journalgjennomgang og rapporterer få parametere. Våre 
pasienter har vent seg sitt stive håndledd, men har fortsatt plager. Mindretallet som slapp problemer etter 
operasjonen fungerer ganske bra, mens pasientene som opplevde komplikasjoner (til tross for behan-
dling av disse), anga høy smerte og betydelig redusert funksjon. et avsluttet håndleddsartrodese inngrep 
er ikke en “endelig behandling”, og pasientene bør følges slik at problemer kan behandles tidlig. 

Konklusjon: artrodese gir tilfredsstillende funksjon i håndleddet, men majoriteten av pasienter må 
regne med oppfølgende kirurgi og restbesvær i håndleddet. 
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HÅNdLeddsPROtese HOs IKKe-ReVmAtIsKe PAsIeNteR, 
56 PAsIeNteR med 8 (5-10) ÅRs OPPFøLGING

Reigstad O1, Holm-Glad t1, Roness s2, Bolstad B2, thorkildsen R1, Grimsgaard C1, Røkkum m1

1. Hånd- og Mikrokirurgisk seksjon, ortopedisk klinikk, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Fysio- og ergoterapiavdelingen,  
ortopedisk klinikk, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 

Introduksjon: korttidsstudier med nyere håndleddsproteser har vist god funksjon 
og smertelindring hos pasienter med ødelagte håndledd, men proteser har stort 
sett vært forbeholdt revmatiske pasienter. 

materiale og metode: Alle pasienter som opereres med håndleddsprotese innrulleres i en løpende 
prospektiv oppfølgingsstudie ved vår seksjon, og pasienter med minimum 5 års oppfølging presenteres. 
Siden 2006 er 57 pasienter (40 menn) med smertefull radiocarpal artrose (SnAC/SLAC=30, lunatum 
malaci=9, sequele distal radius fraktur =7, primær artrose =7 og annen radiocarpal artrose =4) gj. alder 
52 (11) år operert med Motec® håndleddsprotese (usementert, skrueformet MoM protese). Preoperativt 
og ved årlig oppfølging ble funksjon (VASsmerte, QDASH, ARoM (fleksjon+ekstensjon+radial+ulnar dev) 
og gripestyrke målt. Røntgenbilder ble vurdert mtp løsning, osteolyse, linjer, subsidence og exostoser.  
Ved oppfølging ble også nøkkelgrep målt og PRWHe besvart. 

Resultat: 56 (1 drop out) pasienter er fulgt i 8 (2) år. 8 pasienter er revidert med ny protese (4) eller  
artrodese (4) pga distal løsning (3), infeksjon/inflammasjon (2), smerte/fiksert feilstilling (2) eller proksi-
mal og distal løsning (1). en proteseluksasjon ble behandlet med lukket reposisjon og gips i 6 uker  
(stabil 5 år etter reponering). 

Det kliniske resultatet er godt. Ved siste oppfølging hadde pasientene redusert QDASH (39 vs 25, 
p<0.05), VAS smerte score i hvile (3,4 vs 0,8, p<0.05) og aktivitet (6,9 vs 2,0), og økt ARoM (97° vs 
126°) og gripestyrke (20,8 vs 24,3 kgs, p<0.05). Ved oppfølging var PRWHe=27 og nøkkelgrep var 
sidelikt (7,0 vs 7,4 kg, p=0.4)

Radiologisk er to proteser løse (begge komponenter hos den ene etter 5 år, distal komponent hos den 
andre etter 7 år), revisjon utsatt pga lite symptomer. Resterende proteser er fastsittende. Manglende 
CMC3 artrodese førte til distal løsning. 

35 av pasientene jobbet (17 hadde tungt arbeid) ved operasjon, 27 (11 med tungt arbeid) jobbet ved 
siste kontroll. 10 års kaplan-Meier proteseoverlevelse var 86 % (alle revisjoner). 

diskusjon: korttidsresultater med moderne håndleddsproteser har vist lovende resultater hos ikke- 
revmatoide pasienter. kun for Remotion protesen er det publisert opptil 9 års oppfølging hos hoved- 
sakelig revmatoide pasienter med proteseoverlevelse på 90 % (men ytterligere 10 % av protesene 
beskrives som løse). en moderne håndleddsprotese har gitt et forutsigbart, godt resultat hos de fleste 
pasientene, og protesehåndleddet tåler et normalt aktivt yrkes- og fritidsliv. Proteseløsninger kan revi-
deres til nye komponenter, fikserte feilstillinger og infeksjoner bør konverteres til artrodese. Protese  
kan tilbys pasienter med smertefull artrose som er interessert i å bevare håndleddsbevegelighet.
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ReARtIKULeRING AV AVstIVede HÅNdLedd  
med mOteC PROtese

Røkkum m, Glad tH, thorkildsen R, Reigstad O
ortopedisk avdeling Rikshospitalet, oslo universitetssykehus

Avstivning har i mange år vært den endelige behandlingen av ødelagte og vonde 
håndledd. Smertelindringen kan være god, selv om adskillige pasienter besværes 
av restsmerter. overraskende mange rammes av komplikasjoner som krever  
reoperasjon. Dessuten erfarer mange at stivheten reduserer håndfunksjonen.

Vi har reartikulert 8 avstivede håndledd ved bruk av Motec sementfri totalprotese med metall-metall 
artikulasjon. Det var 4 kvinner og 4 menn med median alder 53 (41-67) år. Årsakene til artrodesene var 
SLAC (3) og SnAC (1) wrist, seq. radiusfractur (2), Madelungs deformitet og replantasjon (1). Indika- 
sjonen for reartikulasjon var nedsatt funksjon hos alle, samt betydelige smerter i 5 håndledd. De ble 
reartikulert median 5 (2-13) år etter artrodese. bevegelige CMC 3-ledd ble samtidig avstivet. Pasientene 
har vært fulgt opp median 1 (0,5-10) år etter reartikuleringene.

Alle operasjonene forløp uten komplikasjoner. Hos en pasient viste røntgen oppklaring mellom den 
distale fiksasjonsskruen og benet i tredje metacarp, hvor det var igjen en skruerest. Det var ingen 
tilsvarende oppklaring i capitatum og ingen migrasjon av komponenten. For øvrig var det røntgenologisk 
god benintegrasjon av alle komponentene. Ved siste kontroll var median fleksjons-ekstensjonsutslag 60 
(45-90) grader fordelt på 20 (10-32) grader fleksjon og 40 (30-60) grader ekstensjon. Median utslag 
for ulnar-radialdeviasjon var 25 (20-40) grader. Seks pasienter anga å være smertefrie, mens to anga 
litt ømhet i håndleddet. Alle var svært godt fornøyde med den bedrede funksjonen, bevegeligheten og 
smertelindringen. 

Selv om oppfølgingen er kort, er resultatene ved reartikulering av avstivede håndledd med Motec protese 
svært lovende. Det ser ikke ut til å være vanskeligere å få feste for protesen enn i primærsituasjonen. Alle 
pasientene oppnådde nok håndleddsbevegelighet til å få nær normal håndfunksjon. Smertelindringen var 
overraskende og ble ikke forespeilet pasientene. Den kan kanskje forklares ved at smerter fra intercar-
palledd og CMC 3 elimineres. Pasienter med funksjonssvikt og smerter etter håndleddsartrodese bør 
altså vurderes for reartikulering.
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PReCIsION OF mOdeL-BAsed RsA IN tOtAL  
WRIst ARtHROPLAsty

Glad tH, tsukanaka m, Røkkum m, Reigstad O, Røhrl sm
ortopedisk avdeling oslo universitetssykehus

Introduction: Radiostereometric analysis (RSA) which is a useful tool to study micro- 
motion of joint implants has never been used in total wrist arthroplasty (TWA). We 
performed a precision study to investigate the feasability of model-based RSA in 
two different wrist arthroplasties using reverse engineered (Re) models. 

materials and methods: Re models of both radial and carpal/metacarpal Remotion® and Motec® 
TWA components were obtained by laser scanning. one of each implant were solidly fixed in sawbone 
phantoms and 10 RSA double examinations with the phantoms in slightly different positions, simulating 
a clinical situation, were performed. 34 clinical double examinations in 25 patients (19 Remotion, 15 
Motec) participating in an ongoing RCT were obtained by reassembling all equipment and repositioning 
the patients between examinations. Precision was calculated for x-, y-, z-translation (mm), and x-, y-, 
z-rotation (°) as meanabsolute value + t (n-1)0.005 x SDabsolute value of differences between double 
examinations, where t is the critical value of the 99 % confidence level with n-1 degrees of freedom. 
Measured movements above the precision values are certainly caused by true motion and not by 
measurement error. Condition numbers (Cn) representing the spatial distribution of bone markers, and 
thereby influencing the precision, are presented (Cn < 150 is recommended). Due to symmetry along 
the y-axis y-rotation of Motec is not measurable.

Results:
  X trl Y trl Z trl X rot Y rot Z rot Cn
  (uln-rad) (prox-dist) (ant-post) (ant-post) (int-ext) (uln-rad) (SD)
  (mm) (mm) (mm) (°) (°) (°)

Remotion carpal phantom 0.07 0.05 0.18 0.77 1.08 0.31 67 (19)
 clinical 0.15 0.12 0.33 1.13 3.09 0.53 108 (26)

Motec metacarpal phantom 0.17 0.18 0.18 0.84  0.44 87 (17)
 clinical 0.17 0.17 0.23 0.38  0.49 111 (46)

Remotion radial phantom 0.05 0.04 0.11 0.49 1.88 0.35 50 (14)
 clinical 0.09 0.09 0.13 0.40 2.86 0.94 64 (53)

Motec Radial phantom 0.03 0.11 0.13 0.56  0.73 43 (13)
 clinical 0.04 0.17 0.18 0.36  0.74 42 (13)

discussion: RSA precision of TWA is acceptable for clinical use, although less precise than for larger 
joints due to the small bones enclosing the components. Precision was better in the phantom experiment 
than the clinical study, and better for in plane x- and y-translations than for out of plane z-translations. 
Precision was better for the radial than for the carpal/metacarpal component in both arthroplasties, due 
to more visible bone markers and a more favorable scattering of markers in the radius than in the smaller 
capitate/3. metacarpal (lower radial Cn`s). Rotational precision, especially along the y-axis, was generally 
poorer than translational owing to relatively high condition numbers, which are known to affect rotation 
more than translation.
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CHROme ANd COBALt BLOOd LeVeLs IN A  
metAL-ON-metAL tOtAL WRIst ARtHROPLAsty

Glad tH, Røkkum m, thorkildsen R, Reigstad O
ortopedisk avdeling oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Introduction: MoM technology has allowed production of less voluminous joint 
replacements, conserving space in the smaller joints of the wrist and hand. Wear 
and corrosion of THA MoM articulations lead to chrome (Cr) and cobalt (Co) 
microparticle release, which can cause local toxic and hypersensitivity reactions, 
leading to periprosthetic soft tissue necrosis, pseudotumor formation and osteoly-
sis. The blood concentration of these ions increases with increasing implant wear. 
In a reference population without metal implants, both Chrome and Cobalt blood 
levels are about 0.2 μg/L. Implantation of a MoM total hip articulation usually more 
than tenfolds both values. 

Safe levels of Chrome and Cobalt in blood remain to be defined. According to Medicines and Healthcare 
Products Regulatory Agency (MHRA) in Uk blood levels above 7 μg/L need to be followed with repeated 
blood tests (recommendation adopted by the norwegian arthroplasty register). We examined the blood 
levels of chrome and cobalt in patients operated with a Motec® MoM total wrist arthroplasty.

materials and methods: 81 patients mean age 54 (range 18-79) years operated with a Motec® MoM 
total wrist arthroplasty mean 4.3 (range 0.4-12.4) years earlier, had blood samples taken as part of the 
routine annual follow-up. 69 of these had a second blood sample taken mean 13 (range 4-34) months 
later. Cr and Co levels in full blood were analysed by means of Inductively Coupled Plasma Mass Spec-
trometry. Wrist pain, Quick-DASH, and ARoM were recorded. 

Result: Mean Cr level was 0.8 (SD 0.7, range 0.3-3.7) and Co level was 1.2 (SD 1.3, range 0.3-7.1) 
μg/L. Mean Cr level decreased by 0.15 μg/L between the first and second measurement (p=0.001), 
whereas the Co level did not change significantly (decrease 0.09 μg/L, p=0.14). There were no correla-
tions between wrist pain, q-DASH or ARoM and blood levels of Cr and Co, apart from a weak positive 
correlation between Cr level and ARoM (r=0.26, p=0.03). 15 patients had Cr level above 1.0 μg/L, and 
26 had Co level above 1.0 μg/L. There were no significant difference in pain, q-DASH or ARoM between 
those with higher (>1.0 μg/L) compared to those with lower (≤1.0 μg/L) Cr and Co level. We found no 
clinical or radiological indication of pseudotumor formation in any patient.

Conclusion: MoM total wrist arthroplasty leads to increased blood levels of Co and Cr ions, but to a 
lower degree than MoM articulations in hip. The reason is probably the much lower forces acting on the 
wrist joint compared to the weight bearing hip joint, as well as the smaller surface articulating diameter of 
the wrist compared to the hip implants. 



Høstmøteboken   •   2016 129

Abstrakt

213
Hånd

FUNKsJONsUNdeRsøKeLse etteR KIRURGIsK  
BeHANdLING AV KOmPLeKs syNdACtyLI med mAGIC 
CUBe HOs BARN med APeRt syNdROm

Winge m1, stavenes AB2, Bobakk L2, Bolstad IH2, Røkkum m1

1. Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, oslo. 2. Seksjon for klinisk service ortopedi,  
Rikshospitalet, oslo universitetssykehus, oslo

 

Innledning: Apert syndrom er en type acrocefalosyndactyli som gir kompleks  
syndactyli på hender og føtter. Hendene opereres bilateralt i flere etapper med 
deling av syndactyliene i 1. og 4. web, 2. web og til sist 3. web. Det foreligger en 
benet synostose i 3. web som siden 2000 har blitt operert med Magic Cube  
eksternt fiksasjonsapparat. etter påsetting og osteotomi, distraheres huden mellom  
3. og 4. stråle i 4 uker med senere deling av syndactylien etter totalt 6 uker.

materialer og metoder: 12 barn (24 hender), median alder 8 år (6-17), 6 gutter/6 jenter, ble innkalt 
fra 2015-2016 til funksjonsundersøkelse, måling av grepsstyrke (Grippit® dynamometer) og gjennomgang 
av CHeQ (Children`s Hand-Use experience Questionnaire).

Resultater: Uavhengig av type Apert hånd finner man varierende grad av RoM i MCP leddene og for-
skjellig type pinsett grep mellom tommel og ulnare fingre. Side mot side grep er godt. Median maksimal 
grepsstyrke for høyre hånd er 30 n (12-72) og venstre 38 n (12-104). Skrive/tegneferdighetene er gode. 
CHeQ viser at barna er selvstendige i aktiviteter i varierende grad, avhengig av type Apert hånd og alder. 
Utfordringene som begrenser selvstendigheten er stort sett like hos alle.

diskusjon: Post-operativt resultat hos Apert syndrom barn med 5-finger-hånd viser tilpasningsdyktighet, 
godt evne til variert grep med god grepsstyrke tross alvorlig medfødt misdannelse.

Referanser:
Sköld A et al, Development and evidence of validity for the Children’s Hand-use experience Questionnaire (CHeQ), Dev Med Child neurol. 
2011 May;53(5):436-42 
Salazard b, Casanova D, The Apert’s syndrome hand: Therapeutic management, Chirurgie de la main 27S (2008) S115–S120
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tHe CHILdReN’s HANd-Use exPeRIeNCe QUestIONNAIRe 
(CHeQ) -et KARtLeGGINGsINstRUmeNt med NytteVeRdI 
I KLINIKKeN

stavenes AB1, Bolstad IH1, Bobakk L1, Winge m2, Vaksvik t1

1. Seksjon for klinisk service ortopedi fysio- og ergoterapi Rikshospitalet, ortopedisk klinikk, oslo universitetssykehus.  
2. Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi, ortopedisk klinikk, oslo universitetssykehus

Innledning: Møter du barn og ungdom i klinikken som har utfordringer i hver- 
dagens aktiviteter? Children’s Hand-use experience Questionnaire (CHeQ) er et 
internettbasert spørreskjema utviklet i Sverige for å kartlegge bruk av affisert hånd 
og problemer relatert til utførelse av tohåndsaktiviteter – planlegge tiltak, evaluere 
effekt av tiltak og følge endring i aktivitetsutførelse over tid. CHeQ er utviklet for 
barn og ungdom med unilateral plexusskade, dysmeli eller cerebral parese  
(6-18 år). Vi har oversatt CHeQ til norsk og vil beskrive foreløpige erfaringer med 
bruk av instrumentet.

materialer og metoder: erfaringene er basert på en pilotutprøving av den norske oversettelsen på 43 
barn og ungdommer med plexusskade, dysmeli eller cerebral parese – bruk av skjemaet i klinisk arbeid 
med plexus brachialisskader, og en studie av barn med Apert syndrom.

Resultat: CHeQ har vært enkelt å fylle ut for målgruppene og lett å administrere for oss da resultatene 
genereres automatisk etter utfylling. besvarelsene bevisstgjorde barn og foreldre på hva de ønsket å 
oppnå når det gjaldt deltagelse og utførelse av hverdagsaktiviteter. Resultatene har synliggjort forskjell 
mellom individer og til dels også diagnoser når det gjelder bruk av affisert hånd og hvilke aktiviteter som 
er vanskelig å utføre.

diskusjon: både barnas/foreldrenes bevisstgjøring under utfyllingen og selve resultatene er et godt 
utgangspunkt for målsetting og ferdighetstrening/kompenserende tiltak. Ved å analysere enkeltfunk- 
sjoner i de aktivitetene som er vanskelig å utføre vil det kunne tilføre nyttig informasjon ved vurdering av 
kirurgiske inngrep og andre tiltak. Vår erfaring med at resultatene er forskjellige for de ulike diagnose- 
gruppene er i samsvar med funn fra svenske studier. Det gjenstår å prøve ut instrumentet for å måle 
effekt av behandling.

Betydning/relevans: CHeQ kan være et tids- og kostnadseffektivt hjelpemiddel for å kartlegge status, 
sette mål, prioritere tiltak og evaluere endringer i en tverrfaglig kontekst. 
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tRe smÅ JeNteR med ALVORLIGe HÅNdsKAdeR  
I KJøttKVeRN

Hestmo mt, Grimsgaard C, thorkildsen R, Vatne m, myrseth Le, Winge m, Røkkum m
Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

omfattende kvestelser av hendene til små barn er sjeldne. I perioden 2009-2015 
ble 3 jenter i alderen 2-3.5 år med alvorlige skader fra elektrisk kjøttkvern henvist 
til vår avdeling. To hadde skade av høyre dominante hånd og en av venstre ikke 
dominante hånd. Skadene skjedde i hjemmet. To av pasientene kom til avdelingen 
med hånd og arm fastsittende i kvernen. Armen var dratt inn i kvernen, slik at 
fingertuppene delvis sto mot og delvis hadde gått gjennom utløpsgitteret. 

Hos 2 av pasientene hadde 2., 3., og 4. finger sirkulasjonssvikt, mens det var sirkulasjon i tommel og 5. 
finger. De sirkulasjonsløse fingrene ble resirkulert og postoperativt overvåket. Øvrige fingre hadde sår- og 
bruddskader i flere nivåer. 2., 3., og 4. finger ble resirkulert og postoperativt overvåket. 

Den ene av disse pasientene fikk sirkulasjonssvikt i 3. og 4. finger etter 3 dager. Disse fingrene ble ampu-
tert dag 10 postoperativt. Sirkulasjonen i 2.finger holdt seg tilfredsstillende. Hun har senere gjennomgått 
6 operasjoner med sårrevisjoner, delhudstransplantater og arrkorreksjoner. Siste operasjon ble utført ett 
år etter skaden. Pasienten reiste etter dette tilbake til Irak.

Den andre pasienten fikk sirkulasjonssvikt av 2. og 3. finger dag 1 postoperativt og ble reoperert for både 
arterie- og venesvikt. Disse fingrene overlevde ikke og ble amputert 4 uker postoperativt. Sirkulasjonen i 
4. finger holdt seg tilfredsstillende. Første året postoperativt, ble hun operert 9 ganger. Hun møter fortsatt 
regelmessig til treningsopphold og har fått fin funksjon.

Hos den tredje pasienten var 2. til 5. finger amputert i ett stykke og tommelen amputert separat. nivået 
for amputasjonene var like proksimalt for MCP-leddene. Hos denne pasienten fant man etter nøye 
vurdering, ingen mulighet eller nytte av replantasjon. Det ble utført revisjon og sårflatene ble dekket av 
fullhudstranplantater. Pasienten har senere gjennomgått 4 operasjoner med sårrevisjoner og fordypning 
av 1. web. Siste operasjon var 14 måneder etter skaden. De pårørende har fått informasjon om mulig-
heten for grepsrekonstruksjon med mikrovaskulær tåflytting og proteser. Hun følges opp regelmessig ved 
poliklinikken og trener i regi av barneergoterapeutene.

barn som får hånden i elektrisk kjøttkvern kan påføres svært omfattende skader. På grunn av den uttalte 
traumatiseringen i flere nivåer er det vanskelig å lykkes med replantasjon. Uansett vil slike skader kreve 
gjentatte operasjoner og oppfølging over lang tid.
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RePLANtAsJON OG ResIRKULAsJON AV FINGRe HOs BARN

Hestmo mt, Hetland KR, Røkkum m
Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Amputasjonsskader hos barn er relativ sjeldne. Selv om blodårene 
er svært små, vil vi alltid vurdere replantasjon av alle amputerte legemsdeler hos 
barn, også enkeltfingre. 

I perioden 1984 til 1998 ble 47 barn med gjennomsnittsalder 8,3 år innlagt ved vår avdeling med totalt 
66 amputerte fingre, 30 komplett og 36 partielt. De fleste skadene skjedde i hjemmet mellom fredag og 
søndag. Vedkløyver, klemskade, Guillotineskader og sirkelsag var hyppigste skademekanisme. Det var 
kun 2 avulsjonsskader. 3. finger var oftest affisert, fulgt av tommel og 4.finger.

Det var en total fingeroverlevelse på 79 %. Resirkulasjon hadde et bedre resultat enn replantasjon, 87 % 
versus 72 %. Tommelen hadde en bedre overlevelse (86 %) enn de øvrige fingrene (77 %). knusnings-  
og avulsjonsskader hadde lavere overlevelse enn skarp avskjæring. nivået av skaden korrelerte med over-
levelsen, skader proksimalt for PIP-leddet viste bedre resultat er enn skader i eller distalt for PIP-leddet 
(p<0.05). To suturerte arterier ga høyere overlevelse (100 %) sammenlignet med en arterie (77 %). 
Lignende resultater fant man for venene.

Det tilkom sirkulasjonssvikt i 34 fingre. 17 ble reoperert med 82 % overlevelse, 10 ble behandlet med  
igler med en overlevelse på 60 %. Syv fingre ble ikke reoperert for sirkulasjonssvikten og senere amputert. 

Ved oppfølging 1-5 år postoperativt, fant vi et meget godt funksjonelt resultat i 65 %, godt 26 % og bra 
9 %.

Mikrovaskulær kirurgi hos barn er teknisk utfordrende, men replantasjon har blitt en effektiv metode til 
behandling av barn med fingeramputasjoner.
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seGmeNtALe dIAFysæRe deFeKteR I UNdeRARms- 
KNOKLeNe KAN ReKONstRUeRes med FRItt  
VAsKULARIseRt FIBULAGRAFt

Røkkum m, Glad tH, thorkildsen R, Reigstad O
ortopedisk avdeling Rikshospitalet, oslo universitetssykehus

Små segmentale diafysære defekter i radius og ulna kan behandles med forkort-
ning eller innfelling av corticospongiøst bentransplantat. Vi presenterer tre pasient-
er hvor vi har rekonstruert store defekter i underarmsknokler med fritt vaskularisert 
fibulagraft.

en 46 år gammel kvinne som gikk i dialyse for nyresvikt, fikk 4 år tidligere resesert en kjempecelletumor 
i høyre ulna. Defekten ble rekonstruert med avaskulært cristagraft fiksert med lang plate. Graftet innhelet 
ikke, og etter 3 år ble det reoperert med ny bentransplantasjon og platefiksasjon. Heller ikke dette tilhelet.  
ett år senere ble derfor det nekrotiske bengraftet fjernet og erstattet med et 7,5 cm langt vaskularisert 
fibulagraft fiksert med plate. Distalt tilhelet graftet, men proksimalt utviklet det seg ny pseudartrose. etter 
1½ år ble det gjennomført ny pseudartroseoperasjon med transplantasjon fra hoftekam og platefiksasjon. 
2 år senere var det solid tilheling og nærmest normal funksjon i albue, underarm og håndledd.

en 14 år gammel jente med lett nevrofibromatose hadde 3 år gammel blitt gipsbehandlet for en distal 
radiusfraktur. noen måneder senere disloserte bruddet. Reposisjon og gipsing endte med pseudartrose. 
operasjon med margpinne var uten suksess. 1½ år etter primærskaden ble det vellykket operert med 
platefiksasjon og bentransplantasjon. 3 år etter første brudd fikk hun refraktur. Gipsbehandling og ope-
rasjon med pinne og bank-benmislyktes. Hun hadde senere hatt pseudartrose i radius, som hadde blitt 
ca. 5 cm forkortet. Proksimale radius og distale ulna var luksert. Hun brukte en ortose på hele armen, 
og funksjonen var sterkt nedsatt. Vi gjorte osteotomi på ulna, som var blitt betydelig vinklet. Radius ble 
rekonstruert med et 6 cm langt vaskularisert fibulagraft fiksert med plate. Innhelingen var ukomplisert. 
etter 2½ år ble det gjort albueartrolyse for å bedre bøyeevnen. etter 3 år kunne albuen bøyes til 135 
grader, og hun manglet 10 grader på full strekk. Underarmsrotasjonen og håndleddsbevegeligheten var 
normal. Hun hadde ingen smerter, og var meget godt fornøyd med funksjonen.

en 53 år gammel frisk mann falt ned fra 4. etasje og ble multitraumatisert med bl.a. åpne brudd i begge 
underarmene. Venstre underarm endte opp med store defekter av både radius og ulna. etter 3 måneder 
ble radius og ulna rekonstruert med et fritt vaskularisert fibulagraft delt i to stykker på henholdsvis 8 og 
7 cm sirkulert på samme stilk. bentransplantatene ble felt inn og fiksert med lange plater. Forløpet var 
ukomplisert. bentilhelingen var tilfredsstillende, og funksjonen bedret seg gradvis.1½ år etter opera-
sjonen var han meget godt fornøyd. Gripestyrken var 22 kg. Håndleddet kunne strekkes 50 grader og 
bøyes 35 grader. Supinasjonen gikk til 75 grader og pronasjonen til 65 grader.

Rekonstruksjon av store diafysære defekter i underarmsknoklene med fritt vaskularisert fibulagraft er en 
krevende prosedyre, men resultatene kan bli meget gode.
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ReKONstRUKsJON AV 1. OG 2. stRÅLe, Ve. HÅNd  
med FRItt VAsKULæRt KOmPOsIttGRAFt FRA  
Hø. CRUsAmPUtAtReseKtAt

Løkebø Je, Landsem G, Hanssen H og de Weerd L
ortopedi og plastikk kirurgisk avdeling, Unn-Tromsø

Tromboemboliske perifere gangrener i fingrer og tær er en fryktet sequele ved 
sepsis. Vi presenterer hvordan en pasient ble operert for gangren perifert i  
ekstremitetene etter dissiminert intravaskulær koagulasjon i distal endekar  
i hender og føtter ved pneumokokksepsis.

en 45 år gammel mann ble sommeren 2014 innlagt bevistløs ved nordlandsykehuset i bodø med 
pneumokokksepis. Det tilkom ischemiske gangren distalt i alle 4 ekstremiteter grunnet perifere infeksiøse 
tromber. etter 19 dagers opphold på intensivavdelingen ble han overflyttet Unn-Tromsø for amputasjon 
og bløtdelsdekning av infeksjonssequelene.

Hø. hånd: Tørre gangren fra midtre grunnfalang og distalt alle fingre. 
Ve. hånd: Tørre gangren fra MCP-ledd og distalt, alle fingrer og i tillegg volart i tenar- og hypotenarregion. 
Høyre fot: Tørr nekrose fra ankel og distalt og i tillegg anteriodistalt hø. legg. 
Ve. fot: Tørr nekrose fra forfot og distalt.

Ved crusamputasjon av hø. legg så ble det av amputatresektatet høstet et fritt sensibelt vaskulært sam-
mensatt graft, bestående av bein, muskel og hud som ble benyttet til rekontruksjon av 1. og 2. “finger” 
ve. hånd. 

Dette er den første pasienten som er beskrevet hvor autotransplantasjon av amputatresektat fra legg er 
benyttet til rekonstruksjon av 1. og 2. “finger”.
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tROKANtæRe FRAKtUReR. KLAssIFIKAsJON  
OG VURdeRING AV stABILItet

sydnes Ks, Brekke IF, østvoll I, Høgevold m, Lona t, thurmann tG, sivertsen eA 
kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Innledning: klassifikasjon av brudd i øvre femurende kan ha betydning for  
behandlingsvalg og gi prognostisk informasjon Vi ønsket å undersøke hvordan  
ortopeder i en travel hoftebruddpraksis vurderer bruddenes stabilitet og å under-
søke reliabiliteten til Ao klassifikasjonen når den brukes av spesialister og LISer.

materiale og metode: Røntgenundersøkelser av 89 konsekutive kirurgisk behandlede trokantære eller 
subtrokantær frakturer ble vurdert av 3 spesialister og 3 LISer. Legene vurderte stabiliteten, klassifiserte 
frakturene etter Ao systemet og anga tilstedeværelsen av følgende fire instabilitetskriterier: brudd i later-
alveggen, subtrokantær ekstensjon, stort posteromedialt fragment/posteromedial kommunisjon og avslått 
majorfragment. Fleiss kappa ble brukt for å kvantifisere interbedømmerreliabilitet. kappa under 0.4 er 
dårlig, og over 0.75 er utmerket. Fra 0.4- 0.75 er reliabiliteten fra brukbar til god.

Resultater: Det var full enighet om at det forelå et trokantært eller subtrokantært brudd i 83 av 89 
tilfeller. Ao klassifikasjonen hadde kappa på 0.55. De enkelte instabilitetkriteriene hadde følgende kappa-
verdier: brudd i lateralveggen, 0.35, Subtrokantær ekstensjon, 0.48, stort posteromedialt fragment/
posteromedial kommunisjon, 0.42 og Avslått majorfragment, 0.39. bruddene ble vurdert som stabile i 
varierende grad av de forskjellige undersøkerne (17 %-57 %). Det var full enighet om vurderingen i 40 % 
av tilfellene og Fleiss kappa var på 0.40. Dersom en regnet A2-2 frakturer og høyere, samt subtrokantære 
som instabile frakturer, ga det 43 % enighet og kappa lik 0.47. Gruppen A3 og subtrokantære mot de 
øvrige hadde 68 % enighet og kappa på 0.56.

kappa for Ao klassifikasjonen var 0.69 for spesialister, mot 0.54 for LIS. Gruppen A3 og subtrokantære 
mot de øvrige hadde kappa 0.84 for spesialister og 0.48 for LIS

diskusjon: Spesialistenes interbedømmerreliabilitet av Ao klassifikasjonen var på linje med det som 
tidligere er publisert. Vurderingen av instabilitet var ikke like reliabel, og spesielt vurdering av brudd på 
lateralveggen og om det forelå et avslått majorfragment var dårlig. Årsakene til dette kan være mange. 
Suboptimal røntgenbildekvalitet, utilstrekkelig definerte instabilitetskriterier og manglende opplæring er 
blant flere mulige forklaringer.

A3 og subtrokantære ble identifisert nokså likt av spesialistene, mens variasjonen var større blant LISer. 
Dette kan muligens forklares med at spesialistene er spesielt oppmerksomme på disse instabile brud-
dene.

Betydning/relevans: klassifikasjonssystemet er ikke optimalt. Selv ved å redusere systemet til to 
kategorier, oppnås det ikke bedre enn brukbar reliabilitet. Dette kan være et argument mot differensiert 
implantatvalg og er antakelig et argument for bredere vurdering av røntgenbilder preoperativt. Rappor- 
teringen til nasjonalt Hoftebruddregistertet gjøres mange steder av LISer. Dersom klassifikasjonen i  
rapporten er gjort på en liten reliabel måte, kan dette ha betydning for hvordan data fra registeret bør 
tolkes når bruddtypen er en parameter.
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BRUKeN AV tROKANtæR støttePLAte Ved FIKsAsJON 
AV tROKANtæRe OG sUBtROKANtæRe FRAKtUReR Ved 
dIAKONHJemmet syKeHUs

sivertsen eA1, Alm CA1, Frihagen F2

1. kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus. 2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Innledning: Den trokantære støtteplaten (TSP) kan gi bedret stabilitet ved fiksa- 
sjon med glideskrue og plate av trokantære frakturer. Vi ønsket å undersøke hvilke 
faktorer som påvirker bruk av TSP ved vårt sykehus og vurdere om bruk av TSP 
har betydning for reoperasjonsfrekvens og reoperasjonstype.

materiale og metode: 2333 trokantære og subtrokantære frakturer primært operert ved DS fra 2005 til 
2015 ble prospektivt registrert i Hoftebruddregisteret i bergen. I 2055 operasjoner ble glideskrue og plate 
brukt. Det ble registrert 146 reoperasjoner. Vi hadde opplysninger om reoperasjonstypen i 135 tilfeller

Resultater: TSP ble brukt i 941/2055 fiksasjoner (46 %). bruken var avhengig av frakturtype: 91/885 
(10 %) av tofragmentære, 632/901(70 %), av flerfragmentære, 47/49 (96 %) av intertrokantære og 
171/220 (78 %) av subtrokantære frakturer fikk TSP (p<0.01). bruken var avhengig av operasjonsår: I 
2012 fikk 102/168 (60.7 %) TSP, og i 2005 fikk 62/223 (27.8 %) TSP. I 2015 fikk 78/162 (48.1 %) TSP 
(p<0.01). 

operasjonstiden var 54.4 (95 %kI=52.7-56.2) minutter med TSP, mot 36.3 (95 %kI=35.3-37.3) minut-
ter uten (p<0.01). 8.9 % av pasientene med TSP ble reoperert mot 6.0 % uten. (p=0.03). Insidensrate-
forholdet (HR) for reoperasjon var 1.5 (95 %kI=1.1-2.1) for TSP bruk. I multivariat analyse der det ble 
kontrollert for frakturtype, operasjonsår, alder, kjønn og demens, var det ingen effekt av TSP på reoper-
asjonsraten (HR=1.2 (95 %kI=0.8-1.8). Ved undersøkelse av bare de subtrokantære og intertrokantære 
frakturene (n=269) var HR 0.6 (95 %kI=0.3-1.3).

Frekvensen av de vanligste reoperasjonstyper var som følger; totalt, i materialet med TSP og i materialet 
uten TSP: Fjernelse av osteosyntesemateriell alene 26/135 (19 %), 14/73(19 %) og 12/62 (19 %); hemi-
protese 25/135 (19 %), 16/73 (22 %) og 9/62 (15 %); reosteosyntese 26/135 (19 %), 15/73 (21 %) og 
11/62 (18 %); debridement for infeksjon 27/135 (20 %),13/73 (18 %) og 14/62 (23 %) og totalprotese 
16/135 (12 %), 8/73 (11 %) og 8/62 (13 %). 

Diskusjon: Siste års reduksjon i TSP bruk kan forklares med en økende bruk av intramedullær fiksasjon 
ved ustabile frakturer, men økningen fra 2005 til 2012 er betydelig og må ha andre årsaker. Vi må anta 
at kirurgenes holdninger til bruken er endret i perioden. Den økte reoperasjonsrate som ble sett ved TSP 
bruk kan skyldes at TSP brukes ved mer kompliserte frakturmønstre. Dette støttes ved at den negative 
effekten forsvinner når det kontrolleres for frakturtype. Fordelingen av reoperasjoner ga ingen indikasjon 
på evt. effekt eller spesielle komplikasjoner ved TSP bruk.

Betydning/relevans: Det er behov for mer forskning på effekten av støtteplate bruk. Variasjonen vi så i 
bruk over tid indikerer at kriteriene for bruk av TSP er uklare. Det er også ønskelig å få avklart effekter av 
TSP bruk på glutealsmerter og gangfunksjon i tillegg til reoperasjonsrate.
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INNFøRING AV GAmmA 3 I BeHANdLINGeN  
AV tROKANtæRe FRAKtUReR Ved  
dIAKONHJemmet syKeHUs

sivertsen eA1, Alm CA1, Frihagen F2

1. kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus. 2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Innledning: Intra- og ekstramedullær fiksasjon gir i det vesentlige likeverdige 
resultater ved behandling av trokantære frakturer. For subtrokantære og reverse 
oblique/transtrokantære (Ao31-A3) frakturer tyder studier på at intramedullær 
fiksasjon har noe bedre effekt mtp reoperasjonsrate og funksjonelt resultat.  
Diakonhjemmet Sykehus har hatt glideskrue og plate som sin standardfiksasjon 
ved trokantære og subtrokantære frakturer. I november 2014 ble Gamma 3 naglen 
innført og anbefalt brukt ved subtrokantære og Ao31-A3 frakturer. Vi ønsket å se 
hvilken effekt innføringen har hatt på valg av fiksasjon. I tillegg ønsket vi å evaluere 
den effekten valg av fiksasjon har på reoperasjonsrate for subtrokantære og A3 
frakturer.

materiale og metode: 2333 trokantære og subtrokantære frakturer primært operert ved DS fra 2005  
til 2015 ble prospektivt registrert i Hoftebruddregisteret i bergen. bare frakturer fiksert med glideskrue  
og plate eller nagle og operasjoner utført utenom tidsrommet februar 2008 til februar 2009 da implantat- 
valget ble styrt av en randomisert studie, inngikk i studien. Dette utgjorde 2050, hvorav 142 ble  
reoperert. 1807 ble operert før og 243 etter innføringen av gammanagle.

Resultater: ett års reoperasjonsrate var 5.7 % (95 %kI 4.5-6.8 %) før innføringen av gammanagle og 
5.2 % (95 %kI 0.2-8.3 %) etter. bruken av intramedullær fiksasjon økte fra 4.8 % til 24.7 % (p<0.01). 
For de forskjellige undertypene var utviklingen slik: Tofragmentsfrakturer 2.6 % før, 4.2 % etter (ns), 
flerpartsfrakturer 3.0 % før 11.3 % etter (p<0.01), A3 frakturer 13.3 % før og 52.6 % etter (p<0.01), 
subtrokantære 16.4 % før og 74.5 % etter (p<0.01).

Det var 336 subtrokantære og A3 frakturer i materialet. ett års reoperasjonsrate for pasienter operert  
med nagle (n=88) glideskrue og plate med trokantær støtteplate (TSP) (n=202) og glideskrue og plate 
uten TSP (n=46) var 6.4 % (95 %kI 0-12.5 %), 9.1 % (95 %kI 4.9-13.1 %) og 16.5 % (95 %kI  
4.5-27.0 %). For subtrokantære frakturer (n= 279) var antall opererte i de tre gruppene 72, 156 og 44 
og tilsvarende reoperasjonsrater var 4.4 % (95 %kI 0-10.4 %), 8.2 % (95 %kI 3.6-12.2 %) og 15.0 % 
(95 %kI 3.1-25.4 %). For intertrokantære frakturer (n= 64) var antall opererte i de tre gruppene 16,  
46 og 2 og reoperasjonsratene var 16.1 % (95 %kI 0-34.3 %), 12.8 % (95 %kI 1.6-22.7 %) og 50.0 % 
(95 %kI 0-87.5 %).

diskusjon: Innføringen av Gammanagle har endret implantatvalgene i den retning som var tiltenkt.  
Vi har data fra de første 14 måneder, og det er naturlig å tenke seg at etterlevelsen vil bedres med 
økende erfaring med implantatet. Våre data bekrefter at intramedullær fiksasjon er hensiktsmessig ved 
subtrokantære frakturer, og indikerer at TSP kan ha gunstig effekt ved subtrokantære og A3 frakturer hvis 
glideskrue brukes.

Betydning/relevans: Ved tilstrekkelig høyt operasjonsvolum er mulighet for differensiert implantatvalg 
ved osteosynteser av brudd i øvre femurende en fordel.
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eR “FAst-tRACK” LOGIstIKK RIsIKABeL FOR FRAKtUR-
PAsIeNteR? eN RetROsPeKtIV stUdIe PÅ PAsIeNteR 
med tROKANtæRe OG sUBtROKANtæRe FRAKtUReR  
Ved stAVANGeRUNIVeRsItetssJUKeHUs (sUs)

Nessa KF, meling t, Fosse L
ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssykehus 

Innledning: “Fast-track” er en moderne tilnærming til perioperativt pasientforløp 
der man kombinerer multimodale evidensbaserte behandlingsprinsipper med 
optimalisert logistikk for å oppnå bedre pasientbehandling. Prinsippet har hittil 
blitt mest anvendt ved elektive ortopediske inngrep. Ved SUS blir pasienter med 
trokantære og subtrokantære brudd fordelt mellom traumepost og protesepost. 

Ulikhetene i holdninger, rutiner og tradisjoner mellom sengepostene kan påvirke behandlingsforløpet  
for ellers sammenlignbare frakturpasienter. Vil en avdeling med hovedvekt av elektive pasienter også 
behandle traumepasienter etter ”fast-track” prinsipper? Man ønsket å finne eventuelle forskjeller i ligge- 
tid og komplikasjonsrate for pasienter med trokantære og subtrokantære brudd mellom traumepost og 
protesepost.

materiale og metode: Totalt inngikk 149 pasienter operert på SUS i 2014 for trokantære eller sub-
trokantære brudd i denne retrospektive journalstudien. 99 pasienter var innlagt på traumepost og 50 
pasienter på ‘fast-track’ basert protesepost. 

Følgende variabler ble registrert: Alder, kjønn, hjemmeadresse ved ankomst, ASA klassifikasjon, demens, 
Ao klassifikasjon, antikoagulantia ved ankomst, erfaringsnivå til operatør, operasjonsmetode og blødning 
under operasjon. Data ble hentet fra sykehusets frakturregister og operasjonsplanlegger samt pasientens 
journal. 

Samme kilder ga oss måleresultat: Liggetid på post, eventuell reinnleggelse og eventuell død. komplika- 
sjon ble definert som reinnleggelse sykehus grunnet postoperativ komplikasjon eller død første 2 måned-
er postoperativt. 

Statistiske analyser ble utført av SPSS versjon 23.0.0.3

Resultater: Det var ingen betydelige forskjeller i pasientkarakteristika og operasjonsparametere mellom 
pasientgruppene. Liggetid på protesepost var 2,62 (CI 2,34-2,9) døgn og på traumepost 3,18 (CI 2,88-
3,49) døgn. komplikasjonsraten var 36 % (CI 22-50) for protesepost og 32 % for traumepost (CI 23-42). 

diskusjon: Ved sammenligning av pasientkarakteristika og operasjonsparametre mellom gruppene fant 
vi små, men ikke signifikante forskjeller. Pasientene innlagt på protesepost lå i snitt 0,56 døgn kortere 
enn de som lå på traumepost. komplikasjonsraten målt som reinnleggelse eller død innen 2 måneder var 
36 % på protesepost og 32 % på traumepost. 

Studiens svakhet er at den er retrospektiv og har et lite antall pasienter. Det var vanskelig å definere 
resultatmål og oppfølgingstiden er relativt kort. 

Konklusjon: Hverken liggetid eller komplikasjonsrate var i denne studien statistisk forskjellig mellom 
pasienter behandlet ved traumepost eller protesepost. Vi ved ortopedisk avdeling på SUS kan ikke påvise 
at en ‘fast-track’ basert sengepost gir kortere liggetid for pasienter med trokantære og subtrokantære 
brudd eller har øket risiko for pasientkomplikasjoner.
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HVA eR FORsKNING PÅ KVALItet?

Lian t
Ullevål sykehus

Forskning på kvalitetsforbedring skiller seg fra tradisjonell forskning på en rekke 
punkter. Målet er ikke å finne ut hva som gir en bedring hos pasienten, men 
isteden å endre alle prosessene rundt en behandling til beste praksis. Det vil si at 
man går igjennom alle prosesser som fører en pasient fra A til b, for så å endre 
de prosessene som man tror vil føre til en bedre total behandling av pasientene. 
Det vil være umulig å plukke ut enkeltfaktorer som førte til bedring – summen av 
enkeltfaktorene vil være større enn enkeltfaktorene hver for seg. 

Denne tenkemåten har vært kjent i prosessindustrien i nærmere 100 år, og ble innført ved Walter  
Sheward1 og senere videreført av den mer kjente William edvard Demming.2 Sheward lagde en egen 
type statistikk, statistisk prosesskontroll (SPC),3 som brukes for å følge prosessene i sanntid. På den 
måten kan man til en hver tid evaluere om en prosess gir det utbytte man ønsker at den skal gi. I løpet av 
1990-tallet begynte norske forskere innen helsefag å bruke metoden, og fra cirka år 2000 har det vært 
standardmetoden for alle såkalte Gjennombruddsprosjekter i Den norske Legeforening.4 Metoden er med 
andre ord veletablert og brukes nå i større og større grad for å se på og vurdere hele pasientforløp. 

kvalitetsforbedringsarbeid bygger på Demmings syklus, også kalt PDSA-syklusen. Stegene i syklusen 
utføres som en systematisk problemløsningsmetode bestående av fire faser; “Plan, Do, Study, Act”. 
Metodens grunnleggende prinsipp er gjentagelse. kvalitetsforbedring skal skje gjennom en kontinuerlig 
gjentagende prosess. Prosessene monitoreres med SPC og endres hvis de er ustabile eller ny kunnskap 
sier at de ikke lengre er de beste. Dette vil bringe utøveren hele tiden nærmere målet som i vårt tilfelle er 
best mulig pasientbehandling.

Referanser:
1. Wikipedia. Walter Shewart. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart.
2. Wikipedia. William edwards Deming. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/W._edwards_Deming.
3. Wikipedia. Statistisk prosess kontroll. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_process_control.
4.  Legeforeningen. Legeforeningens gjennombruddsprosjekter. Available from: http://legeforeningen.no/Fag-og-fagutvikling/ 

gjennombruddsprosjekter/.
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KVALItetsFORBedRING I BeHANdLINGeN AV  
HOFteBRUdd Ved BæRUm syKeHUs

Lian t, Figved W
1. UIlevål sykehus. 2. bærum sykehus

Innledning: Prosjektet består av et kvalitetsforbedringsarbeid som er  
implementert, og som nå følges opp ved ortopedisk avdeling, bærum sykehus, 
Vestre Viken HF.

materialer og metoder: Dr. Figved, begynte i 2012 å se på hvilke prosesser som et hoftebruddforløp 
bestod av. I samarbeid med boston Consulting Group ble det som fantes av litteratur på fagfeltet gjen-
nomgått. 6 punkter man ønsket å endre (eller beholde) ble identifisert, slik at hvert enkelt punkt var i 
henhold til best kjente vitenskap. noen av punktene var allerede godt innarbeidet i avdelingen (punkt 1 
og 2), mens andre førte til større endringer. De 6 punktene var følgende: 

1. Alle pasienter skal være operert innen 36 timer etter at diagnosen hoftebrudd er stilt
2. Alle pasienter skal få optimal antibiotikaprofylakse før inngrepet
3. Det skal brukes en sementert protese, ikke usementert
4. De skal alltid være 2 operatører ved hemiproteseinngrep
5. Alle pasienter skal igjennom en ortogeriatrisk vurdering 
6. Alle pasienter skal vurderes med tanke på benskjørhetsbehandling

VI har fulgt prosessendringen og sett på komplikasjoner etter innsetting av hemiprotese før og etter  
innføring av nye retningslinjer 

Resultater: Foreløpig har vi kun tall på programoppfyllelse og komplikasjoner. Vi har en klar forbedring 
av programoppfyllelse helt frem til siste kontrollmåling gjort i mars/april 2016. Disse viser tilnærmet 
100 % programoppfyllelse og stabile prosesser. Hva gjelder tallene på komplikasjoner viser disse mer 
enn en halvering av antallet komplikasjoner sammenlignet med tiden før innføring av nye retningslinjer. 

diskusjon: Vi har vist at ved gjennomføring av et godt planlagt kvalitetsforbedringsarbeid kan man gjøre 
betydelige forbedringer i behandlingen av hoftebrudd hos eldre. Dette skyldes dels at vi endret prosess-
ene rundt behandlingen av hoftebruddene til det som er dokumentert at er beste behandling. Men også, 
og kanskje vel så viktig, at vi fulgte dette opp med jevnlige kontroller for å se at prosessene forble slik vi 
ønsket dem. 

Betydning/relevans: For den enkelte pasient betyr det selvsagt mye at man unngår komplikasjoner. 
For samfunnet er det også svært viktig da komplikasjoner koster penger. Hvis man i tillegg kan øke  
antallet pasienter som returnerer til hjemmet framfor fast sykehjemsplass vil man kunne spare ytterligere. 
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PROteseINFeKsJON – eN FRyKtet KOmPLIKAsJON  
etteR HemIPROtese FOR LÅRHALsBRUdd

Guren e1, Figved W2, Frihagen F3, Watne LO4, Westberg m3

1. Medisinsk fakultet, oslo universitetssykehus. 2. ortopedisk avdeling, bærum sykehus, Vestre Viken. 3. ortopedisk avdeling,  
oslo universitetssykehus, Ullevål. 4. Geriatrisk avdeling, oslo universitetssykehus 

Introduksjon: Hemiprotese er den vanligste behandling av eldre med dislokerte 
lårhalsbrudd. Infeksjon etter hemiprotese er en alvorlig komplikasjon, men littera-
tur om proteseinfeksjon hos lårhalsbruddpasienter er begrenset, og rapporterte 
infeksjonsforekomster varierer. Vi har studert karakteristika og behandlingsresultat 
ved proteseinfeksjon hos eldre med lårhalsbrudd over en 15-års periode.

Materiale og metode: Pasienter med proteseinfeksjon etter hemiprotese ble identifisert i et materiale 
bestående av 519 pasienter inkludert i fem påfølgende kliniske studier ved oslo universitetssykehus, 
Ullevål fra 1998 til 2012. Prospektivt innsamlede data ble benyttet, og noe data knyttet til protese- 
infeksjonene ble retrospektivt innhentet ved behov.

Resultater: Vi identifiserte 37 pasienter (6 %) med akutt postoperativ proteseinfeksjon. bløtdelsrevisjon 
uten å skifte protesen ble utført hos 35, hvorav 15 (43 %) ble infeksjonsfrie. ett-års dødeligheten var 
15/37 (41 %). Vi fant en signifikant sammenheng mellom ett-års dødelighet og vedvarende infeksjon 
(p=0.001). Staphylococcus aureus og polymikrobiell infeksjon var de vanligste årsakene til infeksjon, 
begge med 14/37 (38 %) av infeksjonene. enterokokker var til stede i 8/37 (22 %) av infeksjonene, 
hvorav 7 i kombinasjon med annen mikrobe. Det var en grensesignifikant sammenheng mellom poly-
mikrobiell infeksjon og behandlingssvikt (p=0.08), og en signifikant sammenheng mellom polymikrobiell 
infeksjon og ett-års dødelighet (p=0.02).

diskusjon: Proteseinfeksjon er en katastrofeartet komplikasjon etter hemiprotese hos eldre lårhals- 
bruddpasienter, og under halvparten ble infeksjonsfrie etter behandling i vårt materiale. Vi fant en høy 
andel pasienter med polymikrobiell infeksjon hvor enterokokker ofte var en del av floraen. Dette er i 
motsetning til hva som tidligere er rapportert i litteraturen når det gjelder proteseinfeksjoner etter elektiv 
hofteprotesekirurgi. behandlingsresultatene var dårlige og assosiert med betydelig forhøyet ett-års  
dødelighet.
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VALIdeRING AV RAPPORteRING AV PRImæROPeReRte 
HOFteBRUdd tIL NORsK PAsIeNtReGIsteR

Råen V, Arnason Ot, Kjærner-semb ø, Jahnsen e, Leer-salvesen s, engesæter LB
klinisk institutt 1, Universitetet i bergen og ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Innledning: Alle hoftebrudd ved norske sykehus skal registreres i norsk pasient- 
register (nPR). Rapporteringen baserer seg på sykehusene sine pasientadmini- 
strative data. Rapporteringen til nPR er viktig fordi det er grunnlaget for finan-
sieringen av sykehusene. Det er knyttet en viss usikkerhet til validiteten av nPR-
dataene. For å validere de rapporterte dataene til nPR, ble alle tilgjengelige data 
angående primæropererte hoftebrudd i 2012 fra åtte representative sykehus i 
norge utforsket og sammenlignet med nPR-dataene.  

materiale og metode: Det korrekte antallet primæropererte hoftebrudd ble funnet ved å gjøre uttrekk 
og gjennomgå data i journalprogram, planleggingsprogram for operasjoner, pasientadministrative data  
og røntgenprogram ved de åtte sykehusene. Uttrekkene ble gjennomgått og operasjonsbeskrivelser, 
epikriser og røntgenbilde ble undersøkt for at det forelå et primæroperert hoftebrudd. Det korrekte  
antallet primæropererte hoftebrudd ble så validert mot innrapportert data i nPR, og diskrepansen  
mellom det korrekte antallet og innrapportert data ble analysert.  

Resultater: Det korrekte antallet primæropererte hoftebrudd ved de åtte sykehusene i 2012 var 1953, 
mens tilsvarende antall registrert i nPR var 1846. Følgelig ble rapporteringsprosent til nPR 94,5 % 
(1846/1953). Det var imidlertid 57 overrapporteringer og 164 underrapporteringer til nPR. korrekt 
rapporteringsprosent til nPR ble derfor 91,6 % ((1846-57)/1953), varierende for de åtte sykehusene fra 
84,8 % til 94,2 %. Vanligste årsaker til overrapportering var ukjent (37 %) og operasjon utført i desember 
2011 (35 %). Vanligste årsak til underrapportering var ukjent (79 %). 

diskusjon: Studien avdekker både over- og underrapportering av primæropererte hoftebrudd til nPR. 
91,6 % av de primæropererte hoftebruddene var korrekt registrert i nPR, med lite variasjon av den  
korrekte rapporteringsprosenten mellom de åtte sykehusene.

Konklusjon: Det er usikkert om nPR innehar de mest valide dataene over primæropererte hoftebrudd 
i norge. Dataene for primæropererte hoftebrudd i norsk pasientregister er betydningsfulle, og det burde 
være mulig å få dem mer valide.       
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tId FRÅ sKAde tIL OPeRAsJON OG død FOR PAsIeNtAR 
med HOFteFRAKtUR – eIN NAsJONAL KOHORtstUdIe 
med PROPeNsIty sCORe mAtCHING

Vinje t, engesæter L, Gjertsen Je
Haukeland universitetssjukehus

Innleiing: Me ville undersøke mortaliteten to år etter hoftefraktur hjå pasientar 
operert 0 til 24 timar etter skade og over 24 timar etter skade. 

Materiale og metode: Me valgte ein kohort på 56 947 pasientar med hoftefraktur (50 år og eldre), regis-
trert i Hoftebruddregisteret mellom januar 2005 og desember 2011. Av desse var 32 996 operert 0 til 24 
timar etter skade, og 23 951 operert over 24 timar etter skade. konfoundarar var alder, kjønn, ASA-skår, 
kognitiv status, type fraktur, type kirurgi, urban eller rural bustad, storleik på sjukehuset, kirurgi i eitt av 
fire helseforetak og studieperiode. konfoundarane vart nytta til å laga propensity score, samt å nøyaktig 
matcha gruppene for å minimera konfounding. 

Resultat: 7 292 pasientar med kirurgi innan 24 timar vart matcha med 7 292 pasientar med kirurgi 
over 24 timar etter skade. Standardiserte gjennomsnitts-skilnadar var 0 % for alle kovariater. To-års mor-
taliteten var 32.1 % for kirurgi innan 24 timar og 34.3 % for kirurgi etter 24 timar.

Konklusjon: For eldre pasientar med hoftefraktur var kirurgi innan 24 timar assosiert med noko lågare 
mortalitet dei fyrste to åra. Sjølv om pasientane vart matcha eksakt, kan ein ikkje utelukka at det kan vere 
ein rest av konfounding. Funna våre bør difor bli validert, helst med enno fleire konfundande faktorar.
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stABILItetsmÅLING AV PeRtROKANtæRe  
HOFteBRUdd med RsA

Alm Ce1, Karlsten A2, sivertsen eA3, Nordsletten L2, Frihagen F2, Röhrl sm2

1. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. Diakonhjemmet Sykehus. 2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus.  
3. kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Innledning: I norge har det vært tradisjon for å benytte trokantær støtteplate  
(TSP) som tillegg til glideskrueplaten for de mer ustabile pertrokantære bruddene 
(Ao 31A2 og A3). Hensikten med støtteplaten er å motvirke medialisering av 
femurskaftet. Støtteplaten er i biomekaniske studier vist å bedre stabiliteten, men 
den kliniske effekten er lite studert. Vi har derfor planlagt en serie med studier  
for å se nærmere på dette. 

RSA ansees for å være den mest nøyaktige metoden for å måle in vivo bevegelse av ben. Hermed kan 
stabilitet av fraktur etter osteosyntese vurderes. Vi presenterer her metode og foreløpige resultater fra en 
RSA-studie på pertrokantære Ao 31-A2-frakturer.

materiale og metode: Randomisert studie der 30 samtykkekompetente pasienter med pertro-
kantære A2-frakturer randomiseres til glideskrue og plate med eller uten TSP. Pasientene rekrutteres fra 
Ullevål og Diakonhjemmet Sykehus. Primært utfallsmål er sekundær dislokasjon (migrasjon) målt med 
RSA (UmRSA biomedical, Sverige). 6-8 tantalumkuler settes i femur og i caput femoris med en ekstra 
lang innsettingspistol. I collum/caput benyttes kanalen som borres for collumskruen og vi tilstreber å sette 
kulene perifert og ned mot calcar. I femurskaftet settes kulene i fremre og mediale korteks samt distalt for 
platen. RSA-bilder tas før og etter mobilisering, etter 4, 8, 12, 24 og 52 uker. Presisjonen bestemmes ved 
hjelp av doble RSA eksponeringer på samme undersøkelsestidspunkt.

Resultater: 
Presisjon (95 % konfidensintervall) = Absolutt mean + 1,96 x SD

n = 17   Translasjon (mm)  Rotasjon (gr)

Plan Med/Lat Synkning Ant/Post Ant/Post Tilt Ante/Retro Var/Valg
 (X) (Y) (Z) (X) (Y) (Z)

Presisjon 0,24 0,12 0,39 0,27 0,72 0,23

Før/etter belastning: Frakturene som til nå er analysert før- og etter belastning (n = 5) synker i gjennom-
snitt 1,6 mm og roterer ca. 2 grader bakover.

diskusjon: Resultatene viser at RSA fungerer godt som målemetode for migrasjon i pertrokantære 
brudd med presisjon tilsvarende det en finner f.eks. ved protesestudier. Med bakgrunn i tidligere studier 
på collumfrakturer antok vi at vi ville finne at frakturene beveget seg mest i forbindelse med den første 
belastningen. De foreløpige analysene støtter ikke dette. en mulig forklaring på våre data er at mye av 
bevegelsen i frakturen skjer allerede når pasientene aktiverer muskulaturen i en slags ”anterior straight 
leg rise” ved forflytting i forbindelse med første billedopptak. Pasientantallet som til nå er analysert er for 
lite til å kunne trekke sikre konklusjoner. 

Betydning/relevans: RSA er en god metode for å måle migrasjon i pertrokantære frakturer.
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BRUK AV HJeRNesKAdemARKøReN s100B  
Ved syKeHUset INNLANdet GJøVIK

Bjørnå m, Furunes H, Opheim I 
kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet Divisjon Gjøvik

Innledning: I 2013 publiserte Scandinavian neurotrauma Committee nye ret-
ningslinjer for minimale, lette og moderate hodeskader, der serummåling av 
hjerneskademarkøren S100b inkluderes som et alternativ til CT-undersøkelse.1 
Ved Sykehuset Innlandet (SI) Gjøvik har S100b vært rekvirert rutinemessig  
siden 2014. 

materialer og metoder: Retrospektiv granskning av journalene til alle pasienter som er utredet med 
S100b blodprøve ved SI Gjøvik fra 01.03.14 til 28.09.15. Man registrerte antall undersøkelser med 
S100b og CT, om retningslinjene for bruk av disse undersøkelsene var fulgt, og om man sparte pasient-
ene for CT ved hjelp av blodprøven.

Resultater: Det ble utført totalt 168 S100b blodprøver. Det var 73 (43 %) negative og 95 (56 %) 
positive prøver. Det ble tatt CT av 74 pasienter, og sju av disse hadde påviselig intrakraniell skade. Hos 
21 pasienter med positiv S100b ble det ikke tatt CT, men pasientene ble lagt inn til observasjon. 24 
pasienter hadde minimal hodeskade, og skulle i følge retningslinjene ikke undersøkes med S100b, 
men ble allikevel tatt blodprøve av. Det ble tatt CT av fire pasienter på grunn av positiv S100b tatt på feil 
indikasjon. 25 pasienter burde vært undersøkt med CT direkte uten blodprøve først. en av disse hadde 
negativ S100b, men hadde likevel en fatal subdural blødning. 

diskusjon: Vi fant 73 (43 %) negative S100b, og andelen tilsvarer det som ble presentert fra Akershus 
universitetssykehus på ortopedisk Høstmøte i 20152. Teoretisk vil dette tilsi at man sparer 43 % av CT-
undersøkelsene. Ved grundig journalgjennomgang mener vi imidlertid at 33 av de med negativ S100b 
ikke ville blitt undersøkt med CT dersom vi ikke hadde hatt S100b tilgjengelig. Vi finner derfor at vi ved 
hjelp av S100b trolig har spart 40 CT-undersøkelser (24 %). I tillegg utløste blodprøven fire unødvendige 
CT-undersøkelser. Retningslinjene for bruk av S100b ser ut til å ha vært utfordrende å følge, ettersom en 
stor andel (29 %) av blodprøvene ble tatt på feil indikasjon. negativ prediktiv verdi av S100b skal være 
over 99 %.1 Vi fant likevel én pasient med negativ S100 b og fatal subdural blødning. 

Betydning/relevans: bruk av S100b gir en betydelig reduksjon i antall CT-undersøkelser på pasienter 
med lette hodeskader.

Referanser:
1. Sundstrøm T et al. nye retningslinjer for hodeskader. Tidsskr nor Legeforen nr. 22, 2013; 133: 2342-3
2. Ananthaharan A, Straume-næsheim TM. blodprøve for å utelukke alvorlig hodeskade – fungerer det i praksis? erfaringer fra 6 måneder 
med bruk av S100b på Akershus universitetssykehus. Høstmøteboken 2015; 169.
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eRFARINGeR med sUPRAPAteLLæR tILGANG Ved 
mARGNAGLING AV CRUsFRAKtUReR

Hammer s, sundqvist e, Buciuto R, Basso t
ortopedisk avdeling, St. olavs hospital

Innledning: Suprapatellær tilgang (SPT) ved margnagling av crusfrakturer er et 
alternativ til konvensjonell infrapatellær tilgang (IPT). Ved SPT utføres inngrepet 
med patellofemoral instrumentering via en trokar med silikonhylse. Det initiale 
argumentet for metoden var enklere reponering av proksimale tibia frakturer samt 
minimere forekomsten av fremre knesmerter. etterhvert har indikasjonen også  
omfattet andre typer av crusfrakturer. Ved St. olavs hospital ble første pasient  
operert med denne tilgangen i 2013 og SPT regnes i dag som “husets metode”. 
Her presenteres avdelingens erfaringer med margnagling av crusfrakturer  
gjennom SPT. 

materiale og metode: etter godkjenning av Rek og personvernombud ble alle pasienter operert for 
crusfrakturer i perioden 01.01.14 til 31.07.16 identifisert gjennom elektronisk operasjonsplanlegger. 
Prospektivt innsamlede data ble deretter hentet ut fra journal, operasjonsprotokoll og rtg. et spørreskjema 
om personlige erfaringer med SPT ble distribuert til alle operatører som hadde benyttet metoden. 

Resultater: 114 pasienter operert med margnagle i tibia ble identifisert. Av disse ble 48 operert med 
SPT. Median (range) alder var 44.5 år (16 år - 90 år) og 42 % var kvinner. Prosentandelen operert med 
SPT økte fra 14 % i 2014 til 66 % første halvår av 2016. Av frakturene operert gjennom SPT forløp 4 
gjennom proksimale tredjedel, 28 gjennom midtre og 16 gjennom distale tredjedel av tibia.

Totalt 17 ortopeder hadde operert med SPT. ni var LIS med > tre års erfaring i operativ bruddbehandling, 
seks var overleger (oL) tilknyttet traumeseksjonen og to oL var tilknyttet annen seksjon. ni operatører 
besvarte at de hadde operert >fem margnagler via SPT. Av 17 operatører mente 14 at SPT forenkler 
reponeringen mens to mente SPT hverken gjorde det enklere eller vanskeligere. Fem var generelt 
bekymret for bruskskade i kneet ved SPT, mens åtte svarte at de var bekymret ved trange intraartikulære 
forhold. I dag foretrekkes SPT av ti av 17 operatører med personlig erfaring ved bruk av metoden, mens 
to foretrekker IPT.

diskusjon: Fra 2014 og frem til i dag er operasjonsmetoden endret fra konvensjonell IPT til SPT ved 
margnagling av crusfrakturer ved St. olavs hospital. SPT benyttes i dag ved brudd i alle tredjedeler av 
tibiaskaftet på tross av bekymring for skade av knebrusken og da spesielt ved trange intraartikulære 
forhold. Tidligere rapporter om at SPT forenkler reponeringen sammenfaller med våre erfaringer. Det at 
en av tre svarer at de ikke har en spesifikk preferanse vedrørende metode kan ses i sammenheng med 
lite nyanserte svaralternativer på dette spørsmålet.

Betydning/relevans: Langtidsoppfølging er nødvendig for å avklare om frykten for bruskskade er vel- 
begrunnet. Vår erfaring er at metoden er brukervennlig og gjør reponeringen enklere. SPT må derfor 
kunne anses som et godt alternativ til IPT.  
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PAsIeNtRAPPORteRt smeRte OG FUNKsJON  
etteR sUPRAPAteLLæR tILGANG Ved mARGNAGLING  
AV CRUsFRAKtUReR 

Hammer s, sundqvist e, Buciuto R, Basso t
ortopedisk avdeling, St. olavs hospital

Innledning: Suprapatellær tilgang (SPT) ved tibiamargnagling er et alternativ til 
konvensjonell infrapatellær tilgang (IPT). Litteraturen antyder mindre fremre kne- 
smerter etter SPT. Vår avdeling har benyttet SPT siden 2013. Formålet med denne 
studien var å kartlegge pasientopplevd smerte og funksjon etter margnagling  
med SPT.

materiale og metode: etter etisk godkjenning ble alle pasienter som var operert med tibiamargnagle 
i perioden 010114 til 310716 identifisert gjennom elektronisk operasjonsplanlegger. Data for pasienter 
operert med SPT ble hentet fra journal, operasjonsprotokoll og røntgenprogram. Spørreskjema basert på 
Lysholm skår, euroQol (eQ)-5D, visuell analog skår (VAS), smertelokalisasjon og pasienttilfredshet ble 
sendt til pasienter operert med SPT minimum seks måneder (mnd) tidligere. Pasienter med utenlandsk 
adresse eller demens ble ekskludert. 

Resultat: Av 114 pasienter operert med tibiamargnagle var 48 pasienter operert med SPT. 42 % var 
kvinner og median (range) alder var 44.5 år (16 til 90). Skjema ble sendt til 22 pasienter operert med 
SPT. Ved abstraktfrist hadde 15 pasienter (68 %) returnert utfylt skjema. ni pasienter var menn og  
median (range) alder var 38 år (18 til 69). oppfølgingstiden (median, range) var 15 mnd (7 til 28).  
Tibiafrakturen var i midtre tredel hos ni og distale tredel hos seks. Det var fire pasienter med tverrfrak-
turer, tre skråfrakturer og åtte spiralfrakturer og 13 hadde samtidig fibulafraktur. 

Pasientene var mer fornøyd med indexoppholdet ved avdelingen enn med den polikliniske oppfølgin-
gen. Syv pasienter opplevde total smertefrihet i hvile, mens det tilsvarende tallet under gange var tre. 
Halvparten hadde periodevis lett halting og åtte oppga noen grad av instabilitet i kneet. Seks pasienter 
hadde ingen knesmerter overhodet, like mange “av og til og under hard anstrengelse”, mens tre hadde 
betydelige knesmerter. Åtte oppga smerter “nedenfor kneskåla”, tre “fremre knesmerter”, en “ovenfor 
kneskåla” og to hadde “dype knesmerter”. kun en og tre pasienter hadde betydelige smerter i henholds-
vis legg og ankel. Det var ingen korrelasjon mellom grad av smerte og tid fra operasjon.  

diskusjon: 7 til 28 mnd etter margnagling av tibia gjennom SPT hadde 9 av 15 pasienter fortsatt 
knesmerter, men kun tre av disse oppgav betydelige smerter. Åtte opplevde noen grad av kneinstabilitet, 
mens smerter i legg og ankel var svært sjelden. Spørreskjema burde inkludert en tegning for avmerk-
ing av smertelokalisasjon rundt kneet, da begrepene som er benyttet kan misoppfattes. I tillegg mangler 
evalueringen en kontrollgruppe med pasienter operert med IPT. 

Betydning/relevans: SPT eliminerer dessverre ikke problemet med knesmerter opp til to år etter 
margnagling av tibia. Metoden er relativt ny, og gode randomiserte kontrollerte studier er nødvendig for å 
avklare om SPT er å foretrekke fremfor IPT. 
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mARGNAGLING AV dIstALe tIBIAFRAKtUReR  
Ved ORtOPedIsK AVdeLING OsLO UNIVeRsItets- 
syKeHUs, ULLeVÅL 2011-2015  
– eN RetROsPeKtIV stUdIe

Laudal es, Andreassen Gs, madsen Je 
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Ved ortopedisk avdeling oslo universitetssykehus, Ullevål behandles 
dislokerte distale tibiafrakturer med margnagling. Vi ønsket å kartlegge resultatene 
av behandlingen med hensyn til bruddtilheling, alignment, rotasjonsfeil  
og komplikasjoner. 

materialer og metoder: Pasientene med tibiafraktur ble lokalisert gjennom journal- og røntgensys-
temet i perioden 2011-2015. Frakturer gjennom tibias distale 6 cm ble plukket ut, og pasientjournaler og 
røntgenbilder gjennomgått for disse. Pasienter med intraartikulære frakturer med mer enn en frakturlinje, 
patologiske frakturer, og tidligere fraktur med sekvele ble ekskludert. De inkluderte pasientene hadde 
minimum 6 måneder oppfølging ved avdelingen. naglene som ble brukt var T2 tibial nailing system fra 
Stryker, og expert Tibial nail fra DePuy Synthes. 

Resultater: Vi fant 64 frakturer, beliggende 4,2 cm (1,7-6,0) fra ankelleddet, hos 63 pasienter som 
oppfylte inklusjonskriteriene. 54 frakturer kunne evalueres i henhold til endepunktene, 51 hadde kom-
plett røntgendata. 14 av frakturene var høy-energi. Det var 11 åpne frakturer hvorav fem fikk frie lapper. 
14 av frakturene ble primærbehandlet med extern fiksasjon. Det ble utført fasciotomi pga kompartment-
syndrom hos seks pasienter. 

Det tilkom fire overfladiske infeksjoner, og en dyp infeksjon. To av 51 pasienter utviklet pseudartrose, 
hvorav en ble reoperert, og den andre ikke pga medisinsk komorbiditet. De resterende 49 frakturene 
grodde etter gjennomsnittlig 17,5 uker. Postoperativt var det tre malalignments med > 5° coronal eller 
> 10° sagital feilstilling og to pasienter hadde rotasjonsfeil over 15 grader. Totalt fire pasienter (7 %) ble 
reoperert pga komplikasjoner i form av malalignment (1), dyp infeksjon (1), manglende frakturtilheling 
(1) og sårnekrose (1).

diskusjon: Tilgjengelig litteratur angir 5 % (3-8) infeksjoner 5 % nonunions og opptil 26 % malunions 
ved margnagling av distale tibiafrakturer. Ved plateosteosyntese på distale tibia er infeksjonsraten 11 % 
(3-15). I vårt materiale var komplikasjonsraten etter nagling lav, med 2 % dyp infeksjon, 4 % nonunion 
og 9 % malalignments. Våre resultater ved margnagling av til dels svært distale tibiafrakturer er således 
gode, med relativt få reoperasjonskrevende komplikasjoner og malunions. Teknisk vil nagling med fritt 
ben, fokus på korrekt reposisjon før nagleinnføring, begge ben vasket i feltet for å unngå aksefeil, og 
maks antall sperreskruer i distale fragment være bidragende til dette.

Betydning/relevans: På bakgrunn av våre resultater har vi tøyd grensen for nagling av distale tibia- 
frakturer ned til under 2 cm fra ankelleddet, og metoden anbefales fremfor plating.
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LANGtIdsOPPFøLGING AV ÅPNe LeGGBRUdd  
BeHANdLet Ved OsLO UNIVeRsItetssyKeHUs, ULLeVÅL: 
ReKONstRUKsJON eLLeR AmPUtAsJON?

Frisvoll C1,2, Clarke-Jenssen J1, Bere t1, Frihagen F1, Flugsrud G1, Andreassen Gs1, 
madsen Je1,2 
1. ortopedisk klinikk, oslo universitetssykehus. 2. Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitet i oslo

Innledning: Høyenergetiske åpne leggbrudd er vanskelige og tidkrevende å 
behandle. komplikasjoner forekommer hyppig, og amputasjonsraten er høy. 
Foreløpig er det lite kunnskap om resultatene av moderne behandlingsprinsipper 
for denne pasientgruppen. Hensikten med studien var å evaluere resultatene av 
behandlingen av åpne leggbrudd ved oslo universitetssykehus, Ullevål.

materiale og metode: Pasienter behandlet for høyenergetiske åpne leggbrudd (Gustilo-Andersen 
grad 3) i perioden 2004-2013 (n=143), ble invitert til å delta i en oppfølgende poliklinisk undersøkelse 
minst to år etter skade for å kartlegge aktuelle senplager og funksjonsnivå. Dette inkluderte en vurdering 
av komplikasjoner (infeksjon, type reoperasjon), radiologi (frakturtilheling, feilstilling), pasienttilfredshet 
(VAS-skala), livskvalitet (spørreskjemaet SF-36) og fysisk funksjon (6-minutters gangtest). I tillegg ble 
journalrapporterte data (skadedata, primærbehandling, liggetid, etc.) innhentet. Deltakelse var frivillig, 
og alle inkluderte pasienter signerte informert samtykke. Data ble analysert i SPSS (versjon 21, 2012). 
Deskriptive data ble presentert som andeler og gjennomsnittsverdier med variasjonsbredde eller standard- 
avvik (SD). Uavhengig T-test og Mann-Whitney-test ble brukt ved sammenligning av pasientgrupper. en 
p-verdi <0,05 ble ansett som statistisk signifikant.

Resultat: Totalt 83 pasienter ble inkludert i studien; 67 menn og 16 kvinner. Gjennomsnittsalder ved 
skadetidspunkt var 41,1 år (variasjonsbredde 15-82), og den vanligste skademekanismen var motor-
sykkelulykke (n= 23, 28 %), etterfulgt av påkjørt som fotgjenger (n=16, 19 %). basert på Gustilo-
Anderson’s (GA) klassifisering av tibiabrudd, var det 40 grad 3A, 34 grad 3b og 14 grad 3C (5 pasienter 
pådro seg bilaterale brudd). Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 58 uker (SD 17,7). Totalt 71 (81 %) av 
bruddene ble rekonstruert, mens 17 (19 %) medførte amputasjon (3A 0 %, 3b 12 %, 3C 93 %). Vi fant 
ingen signifikant forskjell i pasienttilfredshet (VAS) mellom de amputerte og rekonstruerte pasientene 
(median 70 vs. 75, respektivt, p=0.20) minst to år etter skade. Det var heller ingen signifikante forskjeller 
i livskvalitet (SF-36) mellom gruppene, med unntak av større emosjonell rollebegrensning for de ampu-
terte (p=0,02). Gangdistansen på 6-minutters gangtest var 433 meter (variasjonsbredde 260-660) for de 
amputerte versus 511 meter (variasjonsbredde 120-720) for de rekonstruerte (p=0.07). 

diskusjon: Selv med moderne behandlingsmuligheter, er primærbehandlingen av åpne tibiabrudd en 
kompleks og vanskelig avgjørelse. Dette gjelder spesielt vurderingen av primær rekonstruksjon versus 
primæramputasjon av GA 3b- og 3C-skadene. Det er få signifikante forskjeller mellom de to gruppene 
når det gjelder både fysisk og psykisk funksjon minst to år etter skade. Dette samsvarer med sammen-
lignbare resultater publisert internasjonalt. 
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ReLAsJON meLLOm BOdy mAss INdex (BmI)  
OG KOmPLIKAsJONeR OG FUNKsJONeLt ResULtAt etteR 
OPeRAtIV FIKsAsJON AV ANKeLFRAKtUReR

Utvåg se2,3, Neumann mG1, sigurdsen UeW2, stavem K3,4,5

1. ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold. 2. ortopedisk avdeling, Akershus univ sh. 3. Institutt for klinisk Medisin, Universitetet i oslo.  
4. Lungeavdelingen, Akershus universitetssykehus. 5. HØkH, Akershus universitetssykehus

Innledning: en lav body mass index (bMI) er assosiert med øket risiko ved fraktur, 
mens svært overvektige, ofte definert som bMI>30 kg/m2 antas å være assosi-
ert med øket risiko for kirurgiske komplikasjoner etter ortopedisk kirurgi. Svær 
overvekt er akseptert som risikofaktor ved ankelkirurgi. Imidlertid er det få pub-
likasjoner om assosiasjon av bMI eller overvekt og komplikasjoner eller funksjonelt 
resultat ved ankelkirurgi, og de rapporterte funn er ikke konsistente. 

Målsettingen med studien var å klargjøre assosiasjon mellom grupper av bMI i kg/m2 (klassifisert som 
normal vekt 18.5-24.9, overvekt 25.0-29.9, og svært overvektig ≥ 30) med korttids komplikasjoner og 
langtids funksjonelt resultat.

materiale og metode: Retrospektiv kohortstudie av pasienter med lukket ankelfraktur operert med 
oRIF med prospektiv oppfølging fra Akershus univ sh og Sykehuset Østfold. Totalt 1149 pasienter 
ble registrert hvorav 959 var mulig å inkludere i undersøkelse; 878 hadde bMI ≥ 18.5 kg/m2, og 478 
(54.6 %) svarte på spørreskjema med funksjonsmåling med 3 ulike selvrapporterte skjemaer; olerud 
Molander Ankle Score (oMAS), Lower extremity Functional Scale (LeFS), Self-reported Foot & Ankle 
Questionnaire (SeFAS). komplikasjoner ble analysert med ordinær og binær logistisk regresjonsanalyse, 
funksjonelt resultat med multivariat lineær regresjonsanalyse, justert for mulige konfunderende variabler

Resultater: Gruppen definert som svært overvektig med bMI ≥30 hadde flere komplikasjoner og høyere 
odds av alle komplikasjoner sammenlignet med gruppen med normal vekt, med justert odds ratio 1.76 
(95 % CI 1.14-2.71; P=0.011) og 1.80 (95 % CI 1.16-2.77); P=0.008). Denne effekten var mest uttalt 
for komplikasjoner som inntrådte ila de første 6 måneder etter operasjon. etter 3-6 år etter kirurgi hadde 
svært overvektige verre SeFA skår med β=3.27 (95 % CI 0.95 til 5.58; P=0.006), oMAS β=-12.06 (95 % 
CI 0.95 til -18.72 til -5.40; P<0.001), og LeFS β=-4.46 (95 % CI 0.95 til -7.80 til -1.13; P=0.009) enn 
normalvektige pasienter. Derimot hadde ikke gruppen definert som overvektige ingen signifikant redusert 
funksjonsskår i noen av de 3 funksjonsskårer.

diskusjon: (1) Svært overvektige pasienter hadde flere komplikasjoner, mer alvorlige komplikasjoner 
og redusert funksjonelt resultat etter 3 til 6 år etter ankelkirugi enn pasienter med normalvekt, (2) mens 
gruppen definert som overvektige ikke hadde redusert funksjon.  
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eFFeKt AV syNdesmOsesKAde PÅ FUNKsJONeLt  
ResULtAt 4.2 ÅR etteR OPeRAtIV FIKsAsJON AV 365  
WeBeR B ANKeLFRAKtUReR

Utvåg se2,3, Neumann mG1, sigurdsen UeW2, stavem K3,4,5 
1. ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold. 2. ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus. 3. Institutt for klinisk Medisin,  
Universitetet i oslo. 4 Lungeavdelingen, universitetssykehus. 5. HØkH, Akershus universitetssykehus

Innledning: Ankelfrakturer er hyppige og representerer ca. 9 % av alle benbrudd. 
Insidensen av ankelfrakturer har økt 3 ganger i de siste 30 år, særlig blant eldre 
kvinner. omkring 50 % av alle ankelfrakturer krever kirurgisk stabilisering med 
åpen reposisjon og intern fiksasjon (oRIF). komplikasjoner etter oRIF kan være 
relatert til pasientkarakteristika som alder, røykevaner, perifer vaskulær sykdom, 
diabetes og osteoporose så vel som frakturkonfigurasjon og grad av bløtdelsskade. 
I tillegg kommer kirurgiske karakteristika som kirurgisk teknikk, valg av implantat 
og tid fra skade til operasjon. effekt av ledsagende syndesmoseskade ved Weber b 
frakturer på det funksjonelle resultat etter oRIF med syndesmosfiksasjon disku-
teres og det er uklart hvorvidt ledsagende syndesmoseruptur gir redusert funk- 
sjonelt resultat sammenlignet med fraktur uten syndesmoseskade. 

Målsettingen med studien var å sammenligne langtids funksjonelt resultat ved Weber b frakturer med og 
uten syndesmoseskade. 

materiale og metode: Retrospektiv kohortstudie av pasienter med lukket ankelfraktur operert med 
oRIF med prospektiv oppfølging fra Akershus univ sh og Sykehuset Østfold. Totalt 1011 pasienter ble 
registrert i 2009-2011 hvorav 959 var mulig å inkludere i undersøkelse med spørreskjema med funks-
jonsmåling med 3 ulike selvrapporterte skjemaer; olerud Molander Ankle Score (oMAS), Lower extremity 
Functional Scale (LeFS), Self-reported Foot & Ankle Questionnaire (SeFAS). Multivariate lineære regre-
sjonsanalyse sammenlignet det funksjonelle resultat mellom respondenter med Weber b fraktur med og 
uten syndesmoseskade, justert for mulig konfunderende variabler.

Resultater: Totalt 365 (57 %) pasienter svarte og var tilgjengelig for analyse etter median 4.2 (3.1-6.1) 
år etter skade. Av respondentene hadde 34 % syndesmoseskade som ble fiksert. I multivariatanalyse 
etter justering for alder, kjønn, utdannelse, røykevaner, body mass index (bMI), alternativ frakturklas-
sifikasjon og operasjonstid hadde pasienter med syndesmoseskade ikke forskjell i oMAS (p=0.98), LeFS 
skår (p=0.61) eller SeFAS (p=0.98) sammenlignet med pasienter med Weber b fraktur uten syndes-
moseskade. Aktuell røyking og lang operasjonstid viste statistisk signifikant assosiasjon med redusert 
funksjonelt resultat på oMAS, LeFS og SeFAS skår. 

diskusjon: Pasienter med Weber b frakturer med syndesmoseskade og behandlet med syndes-
moseskrue hadde ikke redusert langtids funksjonelt resultat sammenlignet med Weber b pasienter uten 
syndesmoseskade. 
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eFFeKt AV tId tIL OPeRAsJON PÅ FUNKsJONeLt  
ResULtAt 4.3 ÅR etteR OPeRAtIV FIKsAsJON AV 959 
LUKKede ANKeLFRAKtUReR

Neumann mG1, sigurdsen UeW2, stavem K3,4,5, Utvåg se2,3

1. ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold. 2. ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus. 3. Institutt for klinisk Medisin, Universitetet 
i oslo. 4. Lungeavdelingen, Akershus universitetssykehus. 5. HØkH, Akershus universitetssykehus

Innledning: Ankelfrakturer er hyppige og representerer ca. 9 % av alle benbrudd. 
Insidensen av ankelfrakturer har økt 3 ganger i de siste 30 år, særlig blant eldre 
kvinner. omkring 50 % av alle ankelfrakturer krever kirurgisk stabilisering med 
åpen reposisjon og intern fiksasjon (oRIF). komplikasjoner etter oRIF kan være 
relatert til pasientkarakteristika som alder, røykevaner, perifer vaskulær sykdom, 
diabetes og osteoporose så vel som frakturkonfigurasjon og grad av bløtdelsskade. 
I tillegg kommer kirurgiske karakteristika som kirurgisk teknikk, valg av implantat 
og tid fra skade til operasjon. effekt av tid fra skade til operasjon på det funk-
sjonelle resultat etter oRIF diskuteres og det er uklart hvorvidt utsatt kirurgisk 
fiksasjon gir redusert funksjonelt resultat sammenlignet med øyeblikkelig kirurgi. 

Målsettingen med studien var å klargjøre (1) effekt av tid til operasjon på funksjonelt resultat og (2) 
insidens av sårinfeksjon (surgical site infection SSI) og venøs tromboemboli (VTe).

materiale og metode: Retrospektiv kohortstudie av pasienter med lukket ankelfraktur operert med 
oRIF med prospektiv oppfølging fra Akershus univ sh og Sykehuset Østfold. Totalt 1011 pasienter ble 
registrert i 2009-2011 hvorav 959 var mulig å inkludere i undersøkelse med spørreskjema med funk- 
sjonsmåling med 3 ulike selvrapporterte skjemaer; olerud Molander Ankle Score (oMAS), Lower  
extremity Functional Scale (LeFS), Self-reported Foot & Ankle Questionnaire (SeFAS). I bivariate og 
multivariate lineære regresjonsanalyser, justert for mulig konfunderende variabler, sammenlignet vi det 
funksjonelle resultat mellom grupper av pasienter operert til ulike tidspunkt etter skade; (1) < 8 timer,  
(2) 8 timer-6 dager, (3) 7-14 dager. 

Resultater: I spørreundersøkelsen svarte 567 av totalt 959 (59.1 %) på median 4.3 ( 2.7-6.2) år etter 
skade. 188 svarte < 8 timer, 203 mellom 8 timer og 6 dager og 157 mellom 7 og 14 dager. Multi- 
variabel lineær regresjonsanalyse indikerte ingen signifikant differanse mellom gruppe 1 og 2 i noen av 
de funksjonelle skåringer, mens en redusert oMAS (p=0.04) og SeFAS (p=0.08) ble observert i gruppe  
3 sammenlignet med gruppe 1. Der var ingen forskjell i SSI og VTe mellom gruppene, men antall  
hendelser var lavt. 

diskusjon: (1) Pas operert med oRIF mellom 8 timer og 6 dager etter skade hadde ikke redusert funk-
sjon etter median 4.3 år sammenlignet med pasienteroperert innen 8 timer, (2) mens pasienteroperert 
mellom 7 og 14 dager hadde redusert oMAS skår.

Klinisk relevans: Forsinket operativ fiksasjon av lukkede ankelfrakturer til mellom 8 timer og 6 dager 
influerer ikke på det funksjonelle resultat, mens utsatt operasjon til mellom 7 og 14 dager gir signifikant 
redusert funksjon etter 4.3 år sammenlignet med pasienter operert akutt. 
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LANGtIdsOVeRLeVeLse AV NAtIVt HOFteLedd  
HOs PAsIeNteR med OPeRAtIVt BeHANdLede  
ACetABULARFRAKtUReR

Clarke-Jenssen J1, Flugsrud GB1, øvre sA2, Frihagen F1, Bere t1, Røise O1, madsen Je1

1. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 2. ortopedisk avdeling, Sykehuset Innlandet Tynset

Innledning: Acetabularfrakturer er relativt sjeldne skader med en insidens på ca. 
3/100 000 pr år. Den operative behandlingen er sentralisert til 3 steder i norge på 
grunn av den lave forekomsten og kirurgiens kompleksitet. Vi ønsket med denne 
langtidsoppfølgningen å undersøke overlevelsen av nativt hofteledd samt hvilke 
faktorer som påvirker overlevelsen etter minimum 10 års oppfølging.

materiale og metode: Det ble i 1993 opprettet et kvalitetsregister i avdelingen, der alle behandlede 
acetabularfrakturer registreres prospektivt. I denne studien har vi inkludert alle pasienter med operativt 
behandlede acetabularfrakturer i perioden 1993-2005.

Totalt 284 pasienter (285 frakturer) ble identifisert i databasen; 253 pasienter ble inkludert i studien, 
mens 31 pasienter ble ekskludert på grunn av manglende oppfølgning. Dataene er analysert med tanke 
på overlevelse av nativt hofteledd med kaplan-Meier og Log-rank test for å identifisere forskjeller mellom 
gruppene.

Resultater: Totalt 36 pasienter fikk total hofteprotese i oppfølgingsperioden, noe som gir en 10-års 
overlevelse av nativt hofteledd på 86 % og 20 års overlevelse på 82 %. Skade på caput femoris (Pipkin-
frakturer ekskludert) og impaksjon i acetabulum bedømt på CT, var prediktorer for redusert overlevelse. 
10 års overlevelsen falt ned mot 50 % når begge var tilstede (p<0,001). Hos pasienter over 60 år, falt 
10 års overlevelsen til 57 % ved impaksjon i acetabulum og til 30 % ved caputskade (p<0,001). For 
pasienter over 60 år med både caput skade og impaksjon falt overlevelsen til 0 etter 3 år (p<0,001). 

Transverse frakturer med bakreveggs-fragment hadde signifikant redusert overlevelse med 75 % 10 års 
overlevelse (p=0,01).

Det var ingen statistisk signifikante forskjeller i overlevelsen mellom øvrige frakturtyper, kjønn eller ved 
postoperativt stepp over eller under 2mm.

diskusjon: operativ behandling av acetabularfrakturer gir gjennomgående gode resultater med lav 
forekomst av sekundær protesekirurgi. negative prognostiske funn er impaksjon i acetabulum og skade 
på caput femoris, som gir signifikant dårligere langtidsoverlevelse av nativt hofteledd.

Betydning: Pasienter med operasjonstrengende acetabularfrakturer kan forvente god overlevelse av 
nativt hofteledd ved fravær av impaksjon eller caputskade. Pasienter der begge deler er tilstede, kan 
vurderes for osteosyntese og primær protesekirurgi, særlig hvis de er over 60 år.
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seKUNdæR HOFtePROtese etteR ACetABULUmFRAKtUR

silberg I, Clarke-Jenssen J, Westberg m
ortopedisk avdeling, Ullevål

Innledning: På tross av moderne frakturbehandling og tilnærmet anatomisk repo-
sisjon av acetabulumfrakturer, utvikler pasientene fortsatt posttraumatisk artrose 
etter en slik skade. I litteraturen rapporteres det at opptil 21 % av pasienter ope-
rert for acetabulumfraktur vil ha behov protese sekundært, mange allerede to år 
postoperativt (borg 2015). Proteseinfeksjon, luksasjon, løsning og heterotop bein-
nydannelse forekommer hyppigere ved sekundærprotese etter acetabulumfraktur, 
enn ved primærartrose eller AVn. I tillegg er revisjonsraten høyere, og revisjonen 
blir utført i snitt fem år tidligere (Morison 2015). 

Vi ønsker med denne studien å vurdere proteseoverlevelse, komplikasjonsrate og funksjonelle resultater 
hos pasienter som har fått sekundær hofteprotese etter acetabulumfraktur.

materialer og metode: oslo universitetssykehus har regionsfunksjon for behandling av bekkenfrak-
turer. Avdelingen behandler dermed omlag 100 acetabulumfrakturer per år, hvorav omlag halvparten blir 
operert. Siden 1993 har man registrert disse pasientene prospektivt, og fulgt dem med jevnlige kontroller 
som del i avdelingens kvalitetssikring. kontrollene består av radiologisk og klinisk undersøkelse samt  
Harris Hip Score, Merle d’Aubigné, HooS, WoMAC samt eQ-5D. I perioden 1993 til 2014 ble 606 
pasienter behandlet for acetabulumfraktur, omtrent halvparten ble operert, og av disse har 61 (10 %) fått 
sekundær protese og er inkludert i studien.

Resultater og diskusjon: 67 % av pasientene er menn, og gjennomsnittsalder ved fraktur var 53,8. 13 
pasienter i gruppen er nå døde. Foreløpig datagjennomgang viser at pasientene fikk protese gjennom-
snittlig 30 måneder etter osteosyntese. en kaplan-Meier-analyse av materialet viser fem års overlevelse 
på ca. 80 % og ti års overlevelse på ca. 70 %. Ullevål har regionsfunksjon for behandling av bekken-
frakturer. en del opererte frakturer vil trenge hofteprotese på sikt. I litteraturen er det beskrevet en økt 
komplikasjons- og revisjonsrate sammnelignet med primærprotesene. Vi ønsker med studien å belyse 
denne pasientgruppens langtidsresultater.

Referanser:
1. Morison Z et al. Total hip arthoplasty after acetabular fracture is associated with lower survivorship and more complications. Clin orthop 
Realt Res 2015.
2. borg T et al. outcome five years after surgcial treatment of acetabular fractures: a prospective clinical and radiographic follow-up of 101 
patients. Arch orthop Trauma Surg 2015.
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FIKsAsJONsmetOdeR FOR LÅRHALsBRUdd I NORGe  
– eN BIOmeKANIsK sAmmeNLIKNING

Brattgjerd Je1,2, Niratisairak s1,2, steen H1, strømsøe K1

1. biomekanisk laboratorium, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 2. Institutt for kirurgisk forskning, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i oslo                                                                                             

Innledning: en stabil osteosyntese fremmer primær bruddtilheling. Lårhalsen 
ligger intrakapsulært i hofteleddet og har dermed ingen periost som omgir seg. 
bruddtilhelingen i lårhalsen vil derfor skje gjennom direkte innvekst av Haverske 
kanaler og ikke ved dannelse av periostal kallus. Tilhelingen av lårhalsbrudd skjer 
derfor ved primær bruddtilheling. Økt stabilitet av fiksasjonen er vist å redusere 
forekomsten av osteosyntesesvikt og forsinket bruddtilheling også for lårhalsbrudd. 
biomekaniske studier av ulike fiksasjonsmetoders stabilitet er derfor klinisk rele- 
vant. ettersom det ikke foreligger en slik sammenlikning blir formålet å sammen-
likne stabiliteten ved ulike fiksasjonsmetoder i bruk ved lårhalsbrudd i en syntetisk 
benmodell.

materiale og metode: 40 syntetiske lårben (4. generasjons store komposittben, Sawbones, Pacific 
Research Laboratories®, Vashon, WA, USA) med tverrgående standardisert kutt gjennom lårhalsen med 
varuskile, ble reponert og fiksert med 1/4 konfigurasjoner (n=10/gr.): 2 olmed, 2 Hip pins, 3 ASnIS III 
eller Pinloc (; 3 Hansson pins med 8 mm plate). Modellene ble standardisert operert etter produsentenes 
instruksjoner og montert i en testmaskin (MTS, Minibionix 858, Ma, USA) for testing av torsjon gjennom 
lårhalsen i nagleaksen, deretter horisontal stilling av lårbenet som i sittende og vertikalt med 7 graders 
adduksjon for å simulere ettbensstand ved kompresjonstester. Testeksemplarene ble belastet non-
destruktivt med 3x10 grader torsjon i 2 retninger, 3x500n kompresjon ved horisontal og deretter vertikal 
stilling av lårbenet med påfølgende destruktiv testing med 1900 n i 10 000 sykluser, i samsvar med 
belastning in vivo. Fra kraft-deformasjonskurven ble det beregnet gjennomsnittlig stivhet og deformasjon. 
Dannelse av frakturlinjer ble visuelt bedømt. For analyse av relevante variabler ble AnoVA anvendt med 
signifikansnivå p<0.05.

Resultater: Fiksasjon med Pinloc ga høyest stivhet for torsjon og sittende belastning og lavest deforma- 
sjon med økning til 2.77 (torsionsstivhet) og 1.32 (kompresjonsstivhet i sittende) ganger gjennomsnittet 
ved de øvrige implantatene (p<0,05). Selv om kompresjonsstivhet i stående ved Pinloc kun var signifikant 
større enn Hip pins, var deformasjonen 3 ganger høyere enn ved de 3 øvrige implantatene (p<0,001). 
effekten på stivhet var størst for torsjon (p<0,001), men ikke større enn effekten på aksial deformasjon. 
Pinloc viste i tillegg lavere risiko for medial fraktur langs calcar enn Hip pins og olmed (p<0,05). Ved 
sammenlikning mellom de øvrige implantatene hadde ASnIS høyest torsjonsstivhet, olmed høyest stivhet 
i sittende, mens begge ga høyere stivhet i stående enn Hip pins (p<0,05). Ingen fiksasjonsmetoder ga 
lavere stivhet, høyere deformasjon eller risiko for svikt med medial fraktur enn Hip pins (p<0,05).

diskusjon: Platen forklarer økning i stivhet i sittende og redusert deformasjon, mens effekt også kan 
sees av den 3. naglen for økt torsjonsstivhet og redusert risiko for medial fraktur. nytten av dynamiske 
tester overfor statiske vises ved redusert deformasjon, mens det kun ble funnet en tendens i favør Pinloc 
for stivhet i stående. 

Konklusjon: kliniske studier er igangsatt for å avklare om økt stabilitet ved fiksasjon med Pinloc gir 
bedre forutsetninger for uforstyrret bruddtilheling etter lårhalsbrudd.
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VALIdeRING AV FORmALINFIKseRte HUmANe  
LÅRBeN tIL BIOmeKANIsKe stUdIeR

Wright B1, Ragan L3,5, Brattgjerd Je1,2, Niratisairak s1,2, steen H1, Høiseth A4, strømsøe K1

1. biomekanisk laboratorium, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 2 Institutt for klinisk medisin, Universitetet i oslo.  
3. Seksjon for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i oslo. 4. Aleris Røntgen oslo. 5. Institutt for fysioterapi, Fakultet for 
helsefag, Høgskolen i oslo og Akershus

                                                 

Innledning: For biomekaniske studier av hoftebrudd regnes ferskfrosne lårben 
fra humane kadaver som gullstandard, men tilgangen er begrenset. Finite element 
Analyse (FeA) og lårben av kompositt er alternativ, men er også blitt kritisert. 
Formalinfikserte lårben fra humane kadaver donert til forskning er tilgjengelige 
uten de samme etiske og økonomiske utfordringene, men det er ingen enighet om 
effekten av formalin over tid på benvevet og dets mekaniske egenskaper.

Sammenlikning av FeA og studier av kompositt og ferskfrosne kadaverben har imidlertid vist at hvis 
lårbenene er sammenlignbare er sammenligningen gyldig uansett materiale. Det er tidligere vist at 
ferskfrosne lårben har sammenliknbare mekaniske egenskaper som er relatert til benmineralinnhold. 
Formålet med denne studien var å validere formalinfikserte lårben for biomekaniske tester ved å sam-
menlikne deres mekaniske egenskaper og relatere disse til benmineralinnhold.

materiale og metode: 18 par lårben uten synlig patologi fra 8 kvinner og 10 menn i alderen 57-93 år 
donert til forskning, fiksert i 5 % formalin og perseverert i 40 % etanol i 4-6 år, ble preparert. kvantitativ 
CT ble utført i Siemens Somatom Definition edge med parametre for benskanning (100 mA, 120 kV) og 
3 mm snittykkelse som representerte volum. Målingene ble utført vinkelrett midt på skaftet og kon-
dylene. CT enheter (Houndsfield) ble brukt som mål på tetthet av benvev og benmasse ble uttrykt ved 
CT enheter x område. Høyre lårben ble brukt til 3 punktsbøyetest av skaftet og “punch”-test av laterale 
kondyl, mens “pull-out” test av 4,5 mm Ao-skrue på skaftet og “crunch”-test med 50 % kompresjon 
av 2x2x2 cm3 kube av ekstrahert spongiøst benvev fra mediale kondyl ble foretatt på venstre lårben av 
hvert par. Testene ble utført i en testmaskin (MTS, Minibionix 858) med 1 mm deformasjon/min. Fra 
kraft-deformasjonskurven ble maksimal kraft og energi til svikt beregnet. Assosiasjon mellom funnene ble 
estimert med Pearson korrelasjonskoeffisient.

Resultater: Maksimal kraft og absorbert energi ved svikt viste høy korrelasjon for hver av de fire tes-
tene (r>0,763, p<0,01). Det var høy korrelasjon mellom resultatene av bøye- og ”pull-out-” og mellom 
”punch”- og ”crunch”-testene (r>0,563, p<0,05), som kun var avhengige av henholdsvis benmasse i 
femurskaftet og tetthet i kondylene (r>0,699, p<0,01). Lårbenene i hvert av parene viste innbyrdes høy 
korrelasjon for benmineralinnhold (r>0,842, p<0,01).

diskusjon: korrelasjon mellom endepunktene i hver av testene, mellom parvise tester av kortikalt og 
spongiøst benvev, med henholdsvis korrelasjon til kortikalt og spongiøst benvev, samt mellom benmineral- 
innhold parvis, viser at evt effekt av formalin på benvev ikke opphever sammenhengen mellom mekani-
ske egenskaper og benmineralinnhold.

Konklusjon: Formalinfikserte lårben kan selv etter lang lagring anvendes til biomekaniske tester. Resul-
tatene bør tolkes med forsiktighet ettersom det ikke finnes sammenlikninger med kliniske studier.



Høstmøteboken   •   2016 157

Abstrakt

323
Traume

BAKRe VeRsUs LAteRAL tILGANG FOR HemIPROtese  
Ved LÅRHALsBRUdd: tIdLIGe KOmPLIKAsJONeR I eN 
PROsPeKtIV KOHORt-stUdIe PÅ 583 PAsIeNteR

svenøy s1, Westberg m1, Figved W2, Valland H3, Brun OC1, Wangen H4, madsen Je1, 
Frihagen F1 
1. ortopedisk avdeling, Ullevål, oslo universitetssykehus. 2. ortopedisk avdeling, bærum sykehus, Vestre Viken HF. 3. ortopedisk avdeling, 
Diakonhjemmet Sykehus. 4. ortopedisk avdeling, elverum, Sykehuset Innlandet

Innledning: Hemiprotese er en etablert og godt dokumentert behandling for 
dislokerte lårhalsbrudd hos eldre, men det er fortsatt ikke avklart hva som er den 
mest optimale kirurgiske tilgangen. Målet med denne studien var å sammenligne 
tidlige komplikasjoner ved hemiprotese operert med bakre tilgang eller lateral 
tilgang.

materialer og metoder: Studien er en prospektiv kohort-studie med 583 pasienter fra 4 norske syke-
hus med 1 års oppfølging. Alle sykehusene brukte den samme usementerte femurstammen og bipolare 
hode. kjønn, alder, kirurgisk tilgang, proteseluksasjoner, postoperative infeksjoner, peroperative frakturer, 
kirurgisk varighet, ASA score, diabetes, alkoholisme, kognitivt svikt, bMI, 30 dagers mortalitet og 1 års 
mortalitet ble registrert. Hos 397 av pasientene ble direkte lateral (transgluteal) tilgang brukt, og hos 
186 ble bakre tilgang brukt. Tilgangen som ble benyttet var standard kirurgisk metode ved de respektive 
sykehusene. 

Resultater: Det var ingen forskjeller mellom gruppene i demografiske data. Vi fant ingen forskjeller 
ved postoperative infeksjoner, peroperative komplikasjoner, postoperative periprostetiske frakturer eller 
dødelighet. Det var høyere risiko for proteseluksasjon i gruppen som ble operert med bakre tilgang, 
hvor 15/186 (8 %) lukserte, mens av de som ble operert med lateral tilgang var det 4/397 (1 %) som 
lukserte (RR=8,0; 95 % CI: 2,7-23,8; p<0,001). For residiverende luksasjoner var tallene 9/186 (5 %) for 
bakre tilgang og 1/397 (0,3 %) for direkte lateral tilgang (RR=19.2; 95 % CI: 2,4-150,5; p<0.001). Ved 
multivariate regresjonsanalyser var bakre tilgang fortsatt en statistisk signifikant predikator for luksasjon 
(p<0.001).

diskusjon: Pasienter operert med bakre tilgang til hofteleddet ved hemiprotese hadde uakseptabelt høy 
luksasjonsrisiko i dette materialet.

Betydning/relevans: Vi fraråder bruk av bakre tilgang som rutine ved protesekirurgi for lårhalsbrudd. 
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eFFeKt AV dIABetes meLLItUs PÅ ReOPeRAsJONeR IN-
NeN tO ÅR OG dødeLIGHet etteR sKRUeFIKseRING AV 
LÅRHALsBRUdd UteN FeILstILLING

Jørgensen A*1, Jeng d*1, Basso t2

1. Institutt for nevromedisin, nTnU. 2. ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital

Innledning: Diabetes mellitus (DM) har negativ effekt på beinhelse og pasienter 
med DM har økt risiko for hoftebrudd. Formålet med denne studien var å evaluere 
om DM hos pasienter operert med skruefiksasjon av lårhalsbrudd (FCF) uten feil-
stilling i AP-plan påvirket risikoen for komplikasjoner som ledet til reoperasjoner. 
Forventet overlevelse hos pasienter med og uten DM ble også undersøkt.

Materialer og metoder: Studien ble utført etter godkjenning fra Rek. Pasienter operert med skruefiksas-
jon for FCF uten feilstilling i AP-plan fra 2005 til 2013 ble identifisert i elektronisk operasjonsplanleg-
ger og røntgenprogram ved St. olavs hospital. Prospektivt dokumenterte journalopplysninger inklusive 
diagnosene DM type I og II, indikasjoner for- og reoperasjoner, samt dødsdato ble registrert. Pasienter 
med og uten kjent DM ble sammenlignet. Dødelighet ble evaluert ved logistisk regresjon og kaplan Meier 
overlevelsesanalyse (breslow test). Forekomst av komplikasjoner som førte til reoperasjoner ble testet 
med Fisher’s exact test. 

Resultater: 383 pasienter ble inkludert i studien og 43 pasienter (11 %) hadde kjent DM. Median alder 
(kvartiler) var 80 år (70, 84) hos pasienter med DM mot 81 år (72, 86) i kontrollgruppen. Henholdsvis 
61 % og 67 % av pasientene med og uten diagnosen DM var kvinner.

ni pasienter (21 %) med DM og 55 pasienter (16 %) uten DM gjennomgikk minst en reoperasjon innen 
to år fra bruddtidspunkt. Mekanisk havari (cut-out, dislokasjon, kombinasjon) oppsto hos 4 (9 %) av 
pasienter med DM mot 15 (4 %) i kontrollgruppen. kun èn pasient med DM ble operert som følge av 
avaskulær nekrose mot åtte i kontrollgruppen. Ingen av forskjellene var signifikante. 

ett års dødelighet var 28 % og 21 % blant pasienter med og uten DM, men forskjellen var ikke signifi-
kant. Forventet median overlevelse (95 % CI) for pasienter med DM var 26 mnd (5 til 47) mot 59 mnd 
(49 til 70) i kontrollgruppen (p=0.04). 

diskusjon: Studien avdekker prosentvis høyere andel reoperasjoner hos diabetikere, men ingen av for-
skjellene er statistisk signifikante. Dette kan skyldes at DM faktisk ikke påvirker risikoen for reoperasjon, 
men kan også være forårsaket i at kun 43 pasienter med DM ble identifisert og at komplikasjonsraten 
er lav. Vi kjenner ikke til andre studier som har sett på DM og risiko for reoperasjoner. Funn av redusert 
forventet overlevelse hos diabetikere er samsvarende med resultater fra andre studier.

Betydning/relevans: Selv om studien bekrefter at DM gir kortere forventet levetid finner vi ingen grunn 
til at DM i seg selv bør endre valg av kirurgisk behandling hos pasienter med FCF uten feilstilling.

*Delt førsteforfatterskap
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OVeRLeVeLse FOR semeNteRte HemIPROtesestAmmeR. 
RAPPORt FRA NAsJONALt HOFteBRUddReGIsteR 

Kristensen tB1, dybvik eH1, Furnes O1,2, engesaeter LB1,2, Gjertsen Je1,2

1. nasjonalt Hoftebruddregister, ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. 2. klinisk institutt 1, Universitetet i bergen

Innledning: Dislokerte lårhalsbrudd opereres nå i de fleste tilfeller med hemipro-
tese. Hvilken type protese som brukes styres i hovedsak av anbudsprosesser ved 
de forskjellige helseforetakene. Tre forskjellige design ved sementerte femurstam-
mer benyttes; stammer med anatomiske design, stammer som er rette og stam-
mer som er krageløse, rette, glattpolerte med kileformet design. Tidligere studier 
har vist at kileformede femurstammer øker risiko for periprostetisk fraktur sam-
menlignet med anatomiske stammer. Hoftebruddpasienter er en pasientgruppe 
som i utgangspunktet har en økt risiko for periprostetiske frakturer. Vi ønsket 
derfor ved hjelp av data fra nasjonalt Hoftebruddregister (nHbR) å gjøre en studie 
for å sammenligne resultatene for anatomiske og rette hemiprotesestammene med 
proteseoverlevelse som endepunkt. 

Materialer og metoder: Det var totalt 28502 operasjoner med hemiprotese registrert i registeret. Se-
menterte hemiproteser for lårhalsbrudd i perioden 2005-2015 fra nHbR ble inkludert. Vi ekskluderte 
patologiske frakturer, frakturer hos pasienter <60 år, usementerte proteser, protesestammer med totalt 
antall <1000 i hele perioden, protesestammer som var lite brukt(< 20) siste året, og operasjoner med 
ufullstendig utfylt operasjonsskjema. etter eksklusjon ble 9847 exeter stammer(kileformet, krageløst 
og glatt design), 2314 Lubinus SPII stammer (anatomisk design) og 1890 Charnley Modular stammer 
(rett design) inkludert i de videre analysene. Cox-regresjonsanalyser ble benyttet for å beregne protese 
overlevelse justert for kjønn, aldersgrupper og ASA. Reoperasjon uansett årsak ble valgt som endepunkt. 
exeter stammen, som var den mest brukte femurstammen, ble satt som referanse.

Resultater: baseline viser ingen forskjell i kjønn mellom de 3 protesegruppene. Pasientene som  
var operert med Charnley Modular protesen var eldre og sykere. 1 års proteseoverlevelse for exeter 
stammen var 96 % (kI:95,6-96,4), for Lubinus SP II stammen var 97 % (kI: 96,2-97,7) og for Charnley 
Modular stammen var 96,5 % (kI: 95,6-97,3). Relativ risiko (RR) for reoperasjon uansett årsak var  
0,77 (kI: 0,60-0,99) for Lubinus SP II stammen sammenlignet med exeter protesen(p=0,04). RR for 
reoperasjon uansett årsak var 0,91 (kI: 0,70-1,17) for Charnley Modular sammenlignet med exeter  
protesen (p=0,45). De vanligste årsakene til reoperasjon var infeksjon med følgende antall (%) fordelt  
på protesene; exeter n=191 (1,9 %), Lubinus SPII n=30 (1,3 %) og Charnley modular n=47 (2,5 %). 
exeter stammen var eneste hemiprotese som var reoperert for periprostetisk fraktur n=27 (0,3 %), 

diskusjon: Proteseoverlevelse etter lårhalsbrudd hos eldre pasienter er høy. Imidlertid tyder resultatene 
på at en lang femurstamme med anatomisk design reduserer risiko for reoperasjon. Forskjellene er små, 
men bør sannsynligvis likevel vektlegges da en reoperasjon er forbundet med både økt morbiditet og 
mortalitet for hoftebruddpasientene. 

Betydning/relevans: Lange anatomiske stammer gir bedre proteseoverlevelse enn rette stammer hos 
eldre pasienter med lårhalsbrudd.
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HVOR FeILstILt eR et LÅRHALsBRUdd (GARdeN I-II) I 
GOd stILLING? sAmmeNLIKNING AV INNsKUtt RøNtGeN-
BILde med 3d-Ct-mOdeLLeR

temmesfeld m1 & dolatowski FC1,2, Borthne A1,2, Utvåg se1,2, Hoelsbrekken se3

1. Akershus universitetssykehus. 2. Universitetet i oslo. 3. Sykehuset Innlandet kongsvinger

Innledning: betydningen av bakre tilt ved behandling av lårhalsbrudd (FCF) i god 
stilling (Garden I-II) har vært omdiskutert. I likhet med en dansk undersøkelse, 
fant vi imidlertid at bakre tilt på ≥20° ga økt risiko for fiksasjonssvikt. Vi har også 
vurdert målemetodens reliabilitet og funnet at denne er moderat. Dessuten har 
vi utført en pilotstudie med plastknokler som viser at målinger av bakre tilt vari-
erer med rotasjonen i hoften og stråleretningen. Sammen kan disse funnene 
forklare noe av usikkerheten rundt betydningen av bakre tilt. en kinesisk gruppe 
har dessuten nylig anbefalt at lårhalsbrudd i god stilling vurderes med CT. Vi har 
derfor utført en studie hvor vi sammenlikner målinger av bakre tilt på innskutt 
røntgenbilde med 3D-CT.

materialer og metoder: Vi inkluderte 25 pasienter over 70 år med radiologisk påvist lårhalsbrudd i  
god stilling etter skriftlig samtykke. Pasienter med implantat eller skjelettpatologi på motsatt frisk side 
ble ekskludert ettersom frisk side ble brukt som templat. Deretter ble det tatt CT av bekkenet samt nytt 
innskutt røntgen i samme seanse. Siste forfatter genererte 3D-CT-modeller og foretok målinger av bakre 
tilt både på røntgenbilder og på korresponderende 3D-CT-modeller. Metodene ble så sammenliknet ved 
hjelp av parametriske tester, bland-Altman plot og regresjonsanalyse.

Resultater: T-test av differansene mellom målinger av bakre tilt viste ingen signifikant forskjell ved bruk 
av de to metodene. bland-Altman plot viste heller ikke systematiske forskjeller mellom metodene. 95 % 
konfidensintervall (kI) for bland-Altman-plottet var -12° til +9°. nullhypotesen om at det ikke var noe 
proporsjonal bias mellom metodene, ble beholdt etter regresjonsanalyse. 

Relevans: I denne prospektive studien på 25 pasienter, fant vi ingen systematisk forskjell mellom 
målinger av bakre tilt foretatt på innskutt røntgenbilder sammenliknet med 3D-CT-modeller. I henhold 
til våre funn kan man derfor fortsatt bruke vanlige røntgenbilder til å vurdere bakre tilt hos pasienter 
med Garden I-II FCF. Det kan imidlertid virke unødvendig å måle vinkler fordi måleusikkerheten er stor. 
Dersom man ser en feilstilling på et innskutt røntgenbilde av hoften, er det overveiende sannsynlig at det 
faktisk foreligger en feilstilling. 



Høstmøteboken   •   2016 161

Abstrakt

327
Traume

KAN FRIsK sIde BRUKes tIL Å VURdeRe FeILstILLINGeN 
I et LÅRHALsBRUdd? eN stUdIe sOm sAmmeNLIGNeR 
mORFOLOGIeN tIL HøyRe OG VeNstRe PROKsImALe  
FemUR Ved BRUK AV 3d-Ct

temmesfeld m1 & dolatowski FC1,2, Borthne As1,2, Pierre-Jerome C1, Hoelsbrekken se3

1 Akershus universitetssykehus. 2. Universitetet i oslo. 3. Sykehuset Innlandet kongsvinger

Innledning: nylig har man begynt å bruke 3D-modeller fremstilt fra CT-under-
søkelser (3D-CT) til å vurdere lårhalsbrudd. Man har anvendt en teknikk hvor man 
speiler lårhalsbruddet, og deretter projiserer speilbildet over frisk side. Dermed 
kan man bestemme bruddets feilstilling i alle tre plan, men dette forutsetter at 
morfologien på høyre og venstre side var lik før skaden. Vi har derfor undersøkt 
hvor like høyre og venstre side er hos individer uten sykdom i hoftene. Vi har 
også vurdert presisjonen knyttet til målinger av anatomiske landemerker i øvre 
femurende. 

materialer og metoder: CT-undersøkelser av bekkenet foretatt på Akershus universitetssykehus ble 
vurdert for inklusjon av radiolog og ortoped. Tjue voksne pasienter uten patologi i øvre femurender ble 
inkludert etter skriftlig samtykke. To ortopeder og to radiologer definerte fovea capitis femoris og lårbeins- 
hodets sentrum på vanlig CT ved henholdsvis å (1) markere dypeste punkt i fovea og (2) tilpasse en 
sfære som tilsvarer lårbeinshodets omriss i tre plan. Målingene ble først utført på venstre side og deretter 
på høyre side. Målingene ble så gjentatt etter en utvaskingsperiode på seks uker. Siste forfatter utførte så 
segmentering og generering av 3D-CT-modeller, og høyre side ble speilet og projisert over venstre side. 
Deretter sammenlignet man plasseringen av de to ovennevnte landemerkene hos de fire observatørene. 

Resultater: Ved sammenlikning av første mot andre måling, var avstanden (SD) mellom dypeste punkt 
i fovea på høyre side 1.9 mm (1.4) og på venstre side 2.1 mm (1.5). Tilsvarende tall for plasseringen av 
lårbeinshodets sentrum var på høyre side 1.4 mm (1.0) og på venstre side 2.6 mm (1.4). 

Ved sammenlikning av høyre mot venstre proksimale femur, var avstanden mellom dypeste punkt i fovea 
3.5 mm (2.1) ved første måling og 3.5 mm (2.1) ved andre måling. Tilsvarende tall for plasseringen av 
lårbeinshodets sentrum var 2.9 mm (1.3) ved første måling og 3.1 mm (1.4) ved andre måling. 

Relevans: Vi har undersøkt presisjonen til en ny metode som sammenligner høyre og venstre proksi-
male femurende ved bruk av 3D-modeller. Våre tall tyder på at metodens presisjon og den morfologiske 
likheten mellom høyre og venstre side er tilstrekkelige til å vurdere lårhalsbrudd. 
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ReOPeRAsJONeR OG mORtALItet etteR sKRUe- 
FIKseRING AV LÅRHALsBRUdd UteN FeILstILLING HOs 
383 PAsIeNteR med OPP tIL tI ÅRs OPPFøLGING

do dNL1*, Kruke tm1*, Foss OA2, Basso t2

1.Institutt for nevromedisin, nTnU. 2. ortopedisk avdeling, St. olavs hospital

Innledning: Lårhalsbrudd (FCF) uten feilstilling i anterioposteriort (AP)-plan (Gar-
den I og II) behandles med protese eller osteosyntese. Formålet med studien var 
å identifisere forekomst av, årsaker til, og eventuelle prediktorer for reoperasjoner 
etter skruefiksering av slike frakturer. Forventet levetid og nødvendig oppfølgingstid 
for fremtidige studier der ortopedkirurgiske utfallsmål benyttes, ble også evaluert.

materiale og metode: Studien inkluderte skjelettmodne pasienter operert for FCF uten feilstilling i  
AP-plan mellom 2005 og 2013 ved St. olavs hospital. Identifikasjon ble gjort vha. elektronisk operasjons- 
planlegger og røntgen (rtg) program. opplysninger om kjønn, alder, American Society of Anesthesiologists 
(ASA) skår, røyk- og alkoholforbruk, samt evt. dødsdato ble hentet fra elektronisk pasientjournal.  
Rtg-bilder ble evaluert for å avgjøre om det forelå feilstilling (alle grader) i sideplan. Videre ble komplika- 
sjoner som førte til reoperasjoner, tidsrom fra primæroperasjon til alle reoperasjoner og type prosedyre 
ved reoperasjoner registrert. 

Resultater: 383 pasienter med en median (range) oppfølgingstid på 77 mnd (23 til 125) ble inkludert 
i studien. Innen ett, to og fem år etter primæroperasjonen hadde henholdsvis 8 %, 17 % og 21 % hatt 
minst én påfølgende operasjon i samme hofte. Vanligste årsaker til reoperasjon var laterale lårsmerter 
(n54, 14 %), avaskulær nekrose (n15, 4 %), havari (n15, 4 %) og non union (n8, 2 %). Skruefjerning  
alene ble utført hos 13 % av hele kohorten, mens 10 % ble reoperert med protese. Reoperasjon ble 
utført hos 26 % av pasientene med posterior tilt av femurhodet mot 17 % hos pasienter uten dislokasjon 
i sideplan. Posterior tilt var en prediktor for reoperasjoner pga instabilitet i osteosyntesen med en odds 
ratio (95 % CI) på 1.7 (1.0 til 2.8), men ikke for senere avaskulær nekrose. For menn over 70 år var ett 
års mortalitet 32 % med en forventet median overlevelse på 27 mnd (15 til 38) sammenlignet med 17 % 
og 65 mnd (53 til 77) for kvinner (p=0.000).

diskusjon: en av fem måtte reopereres og 10 % av pasientene ble senere operert med protese. For å 
fange opp 80 % av alle reoperasjoner hos denne pasientgruppen, bør kliniske studier og registerstudier 
ha en oppfølgingstid på minst to år. Som også vist i andre studier har eldre menn med FCF betydelig 
høeyre ett års mortalitet og kortere forventet levetid enn kvinner.

Betydning/relevans: Skruefiksering av FCF uten feilstilling ser ut til å være en trygg prosedyre, særlig 
ved fravær av feilstilling i sideplan. Denne retrospektive studien kan ikke si noe om smerte, funksjon eller 
livskvalitet hos berørte pasienter.

*Delt førsteforfatterskap
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mINdRe ReOPeRAsJONeR etteR HOFteBRUdd- 
KIRURGI I NORGe. ResULtAteR FRA NAsJONALt  
HOFteBRUddReGIsteR 2005-2014

Gjertsen Je1,2, dybvik e1, FurnesO1,2, Fevang Jm1, Havelin LI1, matre K1,2, engesæter LB1,2

1. nasjonalt Hoftebruddregister/ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. 2. klinisk institutt 1, Universitetet i bergen

Innledning: nasjonalt Hoftebruddregister har siden 2005 samlet inn data fra 
primæroperasjoner og reoperasjoner for hoftebrudd fra alle sykehus i norge. etter 
oppstarten av registeret har behandlingsmetodene for hoftebrudd endret seg. Vi 
ønsket i denne studien å undersøke om disse endringene har ført til lavere risiko 
for reoperasjon og om mortaliteten etter hoftebrudd er endret i samme periode.

materialer og metoder: 73727 hoftebruddoperasjoner fra perioden 2005-2014, hos pasienter eldre 
enn 60 år, ble inkludert i studien. operasjonene ble delt inn i 5 tidsperioder (2005-2006, 2007-2008, 
2009-2010, 2011-2012, 2013-2014). Gjennomsnittsalder i alle tidsperiodene var 82 år. Gjennomsnittlig 
ASA klasse økte fra 2,5 i første tidsperiode til 2,7 i siste tidsperiode. Ujustert og justert (aldersgruppe, 
kjønn og ASA klasse) relativ risiko (RR) for reoperasjon det første året og 1-års mortalitet ble beregnet 
med Cox regresjonsanalyser for de ulike tidsperiodene og for ulike bruddtyper.

Resultater: Andelen udislokerte lårhalsbrudd behandlet med skruefiksasjon falt fra 95 % til 86 % gjen-
nom studieperioden til fordel for hemiprotese. Andelen dislokerte lårhalsbrudd behandlet med hemi-
protese økte fra 53 % til 86 %, andelen trokantære tofragmentsbrudd behandlet med margnagle økte 
fra 9 % til 26 %, mens andelen flerfragmenterte trokantære, intertrokantære og subtrokantære brudd 
behandlet med margnagle økte fra 19 % til 42 %. Sammenlignet med den første tidsperioden (2005-
2006) var justert RR for reoperasjon i siste periode (2013-2014) 0,64 for alle brudd (p<0,001), 0,84 
for udislokerte lårhalsbrudd (p=0,080) og 0,44 for dislokerte lårhalsbrudd (p<0,001). I 2013-2014 var 
ujustert RR for død første år postoperativt 1,2 for alle brudd (p<0.001), 1,3 for udislokerte lårhalsbrudd 
(p<0.001), 1.1 for dislokerte lårhalsbrudd (p<0.001), 1.2 for trokantære tofragments brudd (p=0,006) og 
1,2 for andre trokantære/subtrokantære brudd (p<0.001) sammenlignet med 2005-2006. etter justering 
for aldersgruppe, kjønn og ASA klasse var det ingen statistisk signifikante forskjeller i mortalitet mellom 
første og siste tidsperiode bortsett fra for udislokerte lårhalsbrudd (RR 1.1, p=0.047).

diskusjon: endring i behandlingen av hoftebruddpasienter til mer veldokumenterte behandlings- 
metoder har ført til færre reoperasjoner. en liten økning i 1 års-mortalitet i siste tidsperiode kan forklares 
av økt komorbiditet hos pasientene. Videre analyser er nødvendige og resultatene understreker  
viktigheten av best mulig behandling for å redusere forekomsten av komplikasjoner etter hoftebrudd.

Betydning/Relevans: Reoperasjonsrisikoen etter hoftebruddoperasjoner ble redusert i norge i  
tids- 
perioden 2005-2014. 
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eNKeL metOde FOR Å FINNe ANtALL PRImæR- 
OPeRAsJONeR FOR HOFteBRUdd

Kjærner-semb ø, Arnason Ot, Jahnsen e, Råen V, Leer-salvesen s, engesæter LB
klinisk institutt 1, nasjonalt Hoftebruddregister og ortopedisk avdeling Haukeland universitetssykehus, Universitetet i bergen 

Innledning: Samtlige hoftebruddsoperasjoner i norge skal rapporteres til nasjonalt 
Hoftebruddregister (nHbR). norsk pasientregister (nPR) mottar, registrerer og 
lagrer data via pasientadministrative system fra alle sykehus i norge. nPR-data 
blir ansett for å vise det korrekte antallet hoftebruddsoperasjoner. Det er knyttet 
en viss usikkerhet til validiteten av dataene til nHbR og nPR. For å finne antall 
primæroperasjoner for hoftebrudd og validere rapporteringsprosenten til nHbR 
og nPR på en tidseffektiv, enkel og sikker måte, ble en hurtigmetode utviklet ved 
ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. 

materialer og metoder: Data fra åtte representative sykehus i norge ble samlet inn og gjennomgått 
for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Samtlige pasienter operert for primære hoftebrudd ble identifisert 
og registrert etter søk på diagnose- (ICD-10) og prosedyrekoder (nCSP). Journal- og operasjonsprogram, 
pasientadministrative data, nPR-data, nHbR-data og røntgenbilder ble gjennomgått. Feil og manglende 
registrering av diagnose- og prosedyrekoder ble notert. På denne måten ble det korrekte antallet primær-
operasjoner for hoftebrudd for hvert sykehus funnet.

Hurtigmetoden ble utført ved å søke etter kodene nFJ50-52, nFJ60-62, nFJ70-72, nFJ80-82,  
nFJ90-92 og nFb + S72.0-9 i planleggingsprogram for operasjoner. Reoperasjoner (nFW99, nFU49), 
pasienter under 18 år og pasienter bosatt i utlandet ble ekskludert. Duplikater ble analysert. 

Resultater: korrekt antall primæroperasjoner for hoftebrudd ved åtte representative sykehus i norge 
i 2012 var 1953. Ved bruk av Hurtigmetoden fant man 1939 (99,3 %). Av de 1939 var det 19 over-
rapporteringer og 33 underrapporteringer. Hurtigmetoden finner således 98,3 % ((1939-19)/1953) av 
primæroperasjonene for hoftebrudd. nHbR og nPR hadde en reell rapporteringsprosent på henholdsvis 
91,4 % (1786/1953) og 91,6 % (1789/1953). 

diskusjon: Hurtigmetoden ble utført på sykehus med ulike dataprogrammer for journal, røntgen og 
operasjonsplanlegging. Dette hadde liten innvirkning på resultatene, noe som taler for at metoden  
kan benyttes nasjonalt ved validering av nHbR og nPRs rapporteringsprosent. Sammenliknet med 
omfattende gjennomgang er Hurtigmetoden vesentlig tidsbesparende. 

Konklusjon: Hurtigmetoden kan benyttes til å finne antall primæroperasjoner for hoftebrudd ved norske 
sykehus på en tidseffektiv, enkel og sikker måte, samt til å validere rapporteringsprosenten til nHbR og 
nPR på landsbasis. 
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VALIdeRING AV RAPPORteRINGeN AV PRImæR- 
OPeRAsJONeR FOR HOFteBRUdd tIL NAsJONALt HOFte-
BRUddReGIsteR Ved Åtte syKeHUs I NORGe

Jahnsen e, Arnason Ot, Kjærner-semb ø, Leer-salvesen s, Råen V, engesæter LB
klinisk institutt 1, Universitetet i bergen og ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Innledning: Alle primære hoftebruddoperasjoner skal rapporteres til nasjonalt 
Hoftebruddregister (nHbR). Rapporteringen har tidligere vært validert mot data 
fra norsk Pasientregister (nPR). Det er imidlertid knyttet en viss usikkerhet til 
nPR-dataene. Derfor ønsket vi å validere nHbR-dataene mot det korrekte antallet 
primæroperasjoner for hoftebrudd som fremkommer ved gjennomgang av data-
systemene ved åtte av landets sykehus. 

materialer og metoder: Ved åtte representative sykehus ble korrekt antall primæroperasjoner for hofte-
brudd i 2012 funnet ved grundig gjennomgang av journalopplysninger, operasjonsprogram, røntgenbilder 
og administrative data. Det ble brukt diagnosekoder (ICD-10) og prosedyrekoder (nCSP) for å identifisere 
pasientene. Fødselsnumrene for de som var operert for hoftebrudd ble så sammenstilt med fødselsnumre 
for de som var rapportert til nHbR for å finne rapporteringsprosenten. over- og underrapporteringer til 
nHbR ble gjennomgått for å finne årsaker til mangelfull eller feil registrering. 

Resultater: korrekt antall primæroperasjoner for hoftebrudd på de åtte sykehusene var 1953, mens det 
ble meldt 1794 primæroperasjoner til nHbR. Totalt var det 167 underrapporteringer og 8 overrapporte-
ringer. Rapporteringsprosenten til nHbR for disse sykehusene ble derfor 91 % ((1794-8)/1953) med en 
variasjon for de åtte fra 82-97 %. 

diskusjon: Det er viktig for et nasjonalt register å validere sine data. Rapporteringsprosenten er vesent-
lig for å kunne vurdere relevansen av den kunnskapen registeret formidler. Videre, for å bedre rappor-
teringen, er det viktig å identifisere årsakene til feilrapportering av primæroperasjoner for hoftebrudd til 
nHbR. 

konklusjon: en rapporteringsprosent på 91 % er tilfredsstillende, særlig fordi rapporteringen til nHbR er 
frivillig. 
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HVILKe OsteOPOROse-PAsIeNteR FøLGeR IKKe OPP 
PeRORAL ANtIResORPtIV BeHANdLING?

Aga R1, Lund I1, schmidt m1, solberg LB2, melhuus K1, Nordsletten L2,3, Frihagen F2,3

1. oslo skadelegevakt, oslo universitetssykehus. 2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 3. Universitetet i oslo

Innledning: oslo skadelegevakt startet 4. mai 2015 systematisk oppfølging av 
pasienter >50 år med brudd med tilbud om undersøkelse og behandling for osteo-
porose som del av noFRACT-prosjektet. 

materiale og metode: Fram til 15. august 2016 har oslo skadelegevakt registrert 3820 pasienter >50 
år med brudd hvorav 1340 (35 %) har fått tilbud om DXA-undersøkelse med påfølgende konsultasjon 
hos osteoporosesykepleier, 798 av disse har gjennomført utredning og startet behandling hvis indisert. 

Pasientdata er registrert i et internt kvalitetsregister. Pasientene har fylt ut en Patient Reported experience 
Measure (PReM) bestående av 9 spørsmål rett etter konsultasjonen hos osteoporose-sykepleier. etter 3 
måneder ble pasientene oppringt og spurt om de fortsatt tok sine medisiner samt ev. begrunnelse for å 
slutte. Det planlegges 12-måneders-kontroll hos lege hvor pasientene igjen vil bli spurt om medisinbruk, 
det vil da også bli tatt benmarkører. 

Vi har sammenholdt pasientenes opplevelse av oppfølgingen (PReM) med i hvilken grad de har fulgt 
opp behandlingen. I tillegg har vi undersøkt om det er undergrupper blant pasientene som i større eller 
mindre grad tar alendronat. 

Resultater: Det er per 15. august 2016 startet peroral antiresorptiv behandling med bisfosfonatet alen-
dronat hos 262 pasienter ved Skadelegevakten. Av disse har 72 (27 %) blitt oppringt etter 3 måneder. I 
samtalene anga 53 (74 %) av pasientene at de alltid tok tablettene sine. 10 (14 %) av pasientene hadde 
sluttet pga. bivirkninger. 5 (7 %) pasienter startet aldri med alendronat. I tillegg var det 4 (6 %) som 
iblant glemte å ta medisinen sin. 

De som ikke brukte sin foreskrevne alendronat etter 3 måneder, oppga en gjennomsnittsverdi på 4,91 (9 
besvarelser) på en skala 1-5 på PReM-spørsmålene som et mål på pasienttilfredshet med oppfølgingen. 
De som alltid brukte alendronat hadde til sammenlikning en gjennomsnittsverdi på 4,89 (27 besvarelser), 
det utgjør ingen signifikant forskjell. Av de 15 som oppga at de ikke brukte alendronat, var gjennomsnitt-
salderen 61 år mot 66 år blant dem som alltid tok medisinen sin. 

oppdaterte resultater også fra 12-mnds-kontroller på hvor mange som angir at de fremdeles tar alen-
dronat sammenholdt med benmarkører, hvilke årsaker som angis for å slutte, og beskrivelser av pasient-
karakteristika hos de som slutter vil bli presentert på høstmøtet. 

diskusjon/relevans: Det er vist svært lav compliance i tidligere studier på perorale bisfosfonater. Selv 
med det forbehold at det her er egenrapportert compliance, er våre foreløpige tall gode. Det kan derfor 
se ut som vi har lykkes i vår satsing på pasientseleksjon samt god oppfølging med skriftlig og muntlig 
informasjon om den potensielle nytten av medikamentell behandling for å forebygge nye brudd.
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sIGNIFIKANt FORBedRet OsteOPOROse- 
BeHANdLING etteR BRUdd Ved INNFøRING AV  
FRACtURe LIAIsON seRVICe (FLs) Ved ORtOPedIsK  
AVdeLING I KRIstIANsUNd 

Folkestad m1,2, Frihagen F2, solberg LB2

1. ortopedisk avdeling, kristiansund sykehus. 2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Innledning: norges befolkning har høy forekomst av osteoporose og hoftebrudd. 
Pasienter med hoftebrudd behandles operativt av ortopeder, mens osteoporose-
behandlingen tradisjonelt har vært overlatt til fastleger. Få pasienter får osteoporo-
sebehandling etter brudd. For å lette arbeidet med sekundærforebygging av brudd 
har Faggruppe for osteoporose og benhelse i norsk ortopedisk forening utarbeidet 
en behandlingsalgoritme for pasienter ≥50 år med lavenergibrudd. behandlingsal-
goritmen ble innført ved ortopedisk avdeling kristiansund i juli 2015 samtidig som 
det ble ansatt 2 FLS-sykepleiere i til sammen 20 % stilling. Vi presenterer her data 
for hoftebruddpasientene før og etter innføring av behandlingsalgoritme og FLS.

Materiale og metode: Det er gjennomført journalsøk hos alle pasienter med hoftebrudd (S72.0-2) 
behandlet ved kristiansund sykehus i perioden juli 2015 t.o.m. juni 2016, altså etter innføring av FLS. 
Disse data er sammenliknet med tall fra 2013 hvor man ennå ikke hadde fokus på FLS og sekundær 
bruddforebygging. Følgende faktorer er registrert ved søket: osteoporosebehandling ved innleggelse og 
under/etter oppholdet, sykehjemsbeboer på bruddtidspunkt, kalsium, 25(oH)D (ikke målt i 2013). Det 
ble dessuten registrert hvorfor enkelte ikke fikk osteoporose-behandling under innleggelse i sykehus. For 
statistiske beregninger er det brukt Chi-kvadrat og Ficher exact test (SPSSv23).

Resultater: Totalt ble det behandlet 133 hoftebrudd i 2013 og 147 i 2015/16, hvorav henholdsvis  
101 (76 %) og 106 (72 %) var kvinner. Gjennomsnittsalder for hoftebrudd var 82 år i 2013 og 81 år  
i 2015/16. I 2013 benyttet 4 (3 %) av pasientene bisfosfonater og 14 (11 %) kalsium med D-vitamin  
ved innleggelse. Tallene var de samme ved utskrivelse etter brudd. I 2015/16 benyttet 14 (10 %)  
bisfosfonater og 20 (14 %) kalsium med D-vitamin ved innleggelse. Økningen i bisfosfonatbruk fra  
2013 til 2015/2016 var signifikant (p=0,02). Ved utskrivelse i 2015/2016 brukte 68 (45 %) anti- 
osteoporosemedikasjon (bisfosfonater, teraparatide eller denosunab). Det var signifikant økning i  
osteoporosebehandlingen etter brudd fra 2013 til 2015/16 (p<0,001) (også når man ekskluderte 
pasienter som allerede hadde behandling før brudd). Journalført årsak til manglende behandling under 
innleggelse var hypokalsemi (14), overflytting annen avdeling (9), mangel på medisiner (2), hormon- 
forstyrrelser (3) og død i sykehus (5). Hos 23 pasienter (16 %) manglet journalført årsak.

diskusjon/konklusjon: Tallene tyder på at det har skjedd en viss bedring i osteoporosebehandlingen 
uavhengig av FLS-tilbudet, men innføringen av FLS og standardisert behandlingsalgoritme har ført til 
betydelig høyere behandlingsrate etter gjennomgått hoftebrudd. etterlevelsen av de nye rutinene er gode 
og mange flere får behandling, men det er fortsatt rom for forbedring. Målet er at alle pasienter over 50 
år med lavenergibrudd som behandles ved kristiansund sykehus skal få adekvat osteoporosebehandling, 
enten under innleggelse eller poliklinisk. 
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OsLOPOROse – eN UNdeRstUdIe AV tHe NORWeGIAN 
CAPtURe tHe FRACtURe® INItIAtIVe

Lund I1, Frihagen F1,2, Nordsletten L1,2, eriksen eF1,2, Aga R1, Basso t3,4, Bjørnerem Å5,6, 
solberg LB1

1. oslo universitetssykehus, oslo. 2. Universitetet i oslo, oslo. 3. St.olavs universitetssykehus, Trondheim.  
4. norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. 5. UIT norges Arktiske Universitet, Tromsø.  
6. Universitetsykehuset nord-norge, Tromsø; norway

Innledning: oslo er på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. På tross av dette 
foregår det en utstrakt underbehandling av osteoporose i oslo og norge. oslo 
Skadelegevakt (Skadelegevakten), oslo universitetssykehus, er europas største 
skadelegevakt og behandler årlig nærmere 12 000 brudd. Skadelegevakten er 
del av den nasjonale multisenterstudien norwegian Capture the Fracture Initiative 
(noFRACT). noFRACT har som mål å tilby en standardisert utredning og behand- 
ling (SIP) for osteoporose til alle pasienter over 50 år med et nytt lavenergibrudd. 
Programmet bygger på “Fracture Liaison Service” (FLS). osloporose er en under-
studie av noFRACT og vil benytte data fra noFRACT. 

Målene til osloporose er å kartlegge hvor stor andel av pasientene over 50 år med lavenergibrudd ved 
Skadelegevakten som har osteoporose og hvor mange som har fått behandling for osteoporose før brud-
det. Vi vil også kartlegge hvordan diagnosen osteoporose fordeler seg blant ulike bruddlokalisasjoner, 
samt undersøke om behandlingsprogrammet fungerer kvantitativt ved å se på behandlingsetterlevelse 
ved 3 og 12 måneder. Vi vil også undersøke pasientenes opplevelse av SIP.

materiale og metoder: osloporose er en prospektiv studie som ønsker å inkludere nærmere 9000 
pasienter i oslo under intervensjonsperioden fra 4. mai 2015-31. desember 2017 med oppfølging til 
31.desember 2018. Pasienter > 50 år med lavenergibrudd vil bli tilbudt utredning og eventuelt behand- 
ling i henhold til SIP. For å sikre utredning og behandling etter intensjon og for å kunne følge behand-
lingsetterlevelse, er det opprettet et lokalt kvalitetsregister ved Skadelegevakten. osloporose vil bruke 
kvantitative data fra kvalitetsregisteret i tillegg til kvalitative data innhentet fra pasientintervjuer.

Resultater: Preliminære resultater fra osloporose vil bli presentert, inkludert pasientenes behandlings- 
etterlevelse etter 3 måneder og 1 år. 3820 pasienter er registrert fra 4.mai 2015 til 15.august 2016, 
hvorav 70 % kvinner. 1340 (35 %) ble tilbudt oppfølging med bentetthetsmåling (DXA) og sykepleier 
konsultasjon. 1446 (38 %) ble innlagt i sykehus på grunn av bruddet eller henvist til spesialist eller 
fastlege for videre oppfølging. 635 (17 %) var turister eller tilhørte andre helseregioner og 399 (10 %) ble 
ikke fanget opp. 70 % av pasientene som gjennomførte DXA hadde T-score < -1,5 og ble tilbudt behand- 
ling etter SIP. etter 3 måneder oppgav 81 % av pasientene god behandlingsetterlevelse på Alendronat. 

diskusjon/relevans: Innføring av SIP gjør at flere pasienter blir tilbudt behandling for osteoporose. 
Vi tror derfor at osloporose vil bidra til forbedret sekundærforebygging av brudd, og økt bevissthet og 
kunnskap om behandling av osteoporose i oslo.

Capture the Fracture® is a trademark of the International osteoporosis Foundation
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KLAGeR OG eRstAtNING etteR BeHANdLING AV  
HÅNdLeddsBRUdd I NORGe I PeRIOdeN 2000-2013.  
ResULtAteR FRA NORsK PAsIeNtsKAdeeRstAtNING

engebretsen e, Hammer OL, Randsborg PH
Akershus universitetssykehus

Innledning: Håndleddsbrudd er den vanligste bruddskaden som opereres.  
behandlingen varierer fra sykehus til sykehus. Volare låseplater har endret behand- 
lingen av disse vanlige bruddene betydelig de siste årene. Formålet med denne 
studien er å undersøke de mest alvorlige komplikasjonene ved å gjennomgå med-
hold og avslag fra klager sendt til nPe i årene 2000-2013. 

materialer og metoder: Data som omfatter alle klager til nPe etter behandling av håndleddsbrudd i 
årene 2000-2013 er blitt analysert. behandlingstype, komplikasjoner og årsaker til medhold/avslag med 
mer, er klassifisert og sortert.

Resultater: 800 klager ble registrert i perioden 2000-2013, av disse var 589 kvinner (74 %) og gjen-
nomsnittsalder 54 år (spredning, 8-89 år). 343/800 (43 %) fikk medhold. 238 pasienter klagde etter 
operativ behandling, hvorav 89 fikk medhold (37 %), mens 254 av 562 pasienter (45 %) fikk medhold 
etter primær konservativ behandling (p = 0,04 kji kvadrat test). Den vanligste oppgitte komplikasjonen 
var smerter (252/800, 32 %). Den vanligste årsaken til medhold var at pasienten burde vært operert 
tidligere (129/343, 38 %). Den vanligste klagen som fikk avslag var smerte (183/457, 40 %). Den vanlig-
ste årsaken til medhold etter operativ behandling var feilstilling (27/89, 30 %). Den vanligste årsaken til 
medhold etter konservativ behandling var også feilstilling (127/254, 50 %). Hyppigste begrunnelse  
for medhold etter operativ behandling var feil behandlingsteknikk/metode (30/89, 34 %). Hyppigste 
begrunnelse for medhold etter konservativ behandling var at pasienten burde vært operert tidligere 
(129/254, 51 %). 

Totalt er det utbetalt ca. 72 millioner kr i erstatning. 

diskusjon: Det er få forunt å lære av andres feil. nPe registeret gir oss en mulighet til å bevisstgjøre 
kirurger og avdelinger på de vanligste årsaken til komplikasjoner og klager fra pasienter. Flertallet av 
komplikasjonene (og dermed også erstatningen) kunne sannsynligvis vært unngått ved bedre og mer 
systematisk oppfølging og tydelig informasjon til pasienten med tanke på hva man kan og må forvente 
etter håndleddsbrudd. 

Betydning/relevans: God og kyndig informasjon er viktig for å ha et edruelig syn på forventet prognose 
samt mulige komplikasjoner man må regne med kan inntreffe. Adekvat og tidsnok oppfølging er viktig 
for å unngå komplikasjoner. brudd som glir bør håndteres tidlig. Det er verdt å merke seg at konservativ 
behandling også er en aktiv behandling som medfører en risiko for komplikasjoner som kan gi medicole-
gale konsekvenser.
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PeRKUtAN INtRAmedULæR NAGLING AV  
tO PARts PROKsImALe HUmeRUsFRAKtUReR  
med eN Rett NAGLe

Fuglesang HFs
ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Innledning: Proksimale humerusfraktuer er vanlige brudd, og to parts proksimal 
humerusfrakturer utgjør omtrent halvparten av disse. operativt velger de fleste 
platefiksasjon eller intramedullær nagling. Intramedullær nagling kan teknisk sett 
gjøres perkutant, men det er ytterst lite å finne i litteraturen om dette. en rett nagle 
går gjennom muskelcuffen og ikke senen slik at man forventer mindre cuffskader. 
biomekaniske fordeler med perkutan rett nagle er god støtte for calcar, eget 
forankringshode i caput med naglen, implantatet sitter i vektbærende akse har en 
mini-invasiv tilgang og bevarer frakturhematomet. Vi ønsker å se om metoden gir 
forutsigbare gode resultater. Dette er en pilot før design av en RCT.

materiale og metode: Vi har operert 8 pasienter i 2016 med DepuySynthes Ao multiloc rett nagle. 
Alle er operert med lukket reposisjon og perkutant nagling. Vi gjennomgår operasjonsmetode og tidlige 
postoperative resultater. 

Resultater: 8 pasienter mellom 29 og 85 år ble operert mellom 11 februar til 18 august 2016. Lukket 
reposisjon var mulig hos alle. 

Median operasjonstid var 65 minutter (range, 47-85 minutter). Postoperativt resultat viste god reposisjon 
hos alle og alle (som var fulgt opp ved innsending av abstract) var tilhelet i denne stillingen på seks ukers 
kontroll, unntatt pasient nr 3 som var død. 

diskusjon: Perkutan nagling av proksimale humerusfrakturer virker å være en forutsigbar metode som 
har en betydelig mindre operativ tilgang enn tradisjonell deltopectoral tilgang og plateosteosyntese. 
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PAsIeNtRAPPORteRte ResULtAteR etteR PROKsImAL 
HUmeRUsFRAKtUR, OPeReRt med PHILOs-PLAte PÅ  
AKeRsHUs UNIVeRsItetssyKeHUs 01.01.11-31.12.14

Oppebøen s, Wikerøy AKB, Fuglesang HFs, Randsborg PH
Akershus universitetssykehus

Innledning: Proksimale humerusfrakturer representerer den 3. hyppigste  
frakturtypen hos eldre, og insidensen er økende, selv om man justerer for alder. 
Akershus universitetssykehus har et nedslagsfelt på ca. 10 % av norges  
befolkning, og vi opererer ca. 50 ferske proksimale humerusfrakturer i året.  
Vi ønsker med denne studien å se på resultatene av vår operative virksomhet på 
proksimale humerusfrakturer.

Materiale og Metode: Studien er en retrospektiv kohortstudie med det validerte spørreskjemaet, oxford 
Skulderskår (oSS), som primært endepunkt. Sekundært endepunkt er komplikasjoner i form av infek- 
sjoner og osteosyntesesvikt. Pasientpopulasjonen ble identifisert ved søk i ePJ (DIPS). Journal og radiolo-
gisk undersøkelse ble gjennomgått på alle pasientene. Spørreskjema ble sendt per post våren 2016. 

Resultater: 193 pasienter ble identifisert i DIPS, 43 pasienter ble ekskludert fra primært endepunkt grun-
net død eller manglende evne til å fylle ut spørreskjema. Alle 193 pasientene ble inkludert i sekundært 
endepunkt. 133/150 pasienter (88,7 %) returnerte utfylt spørreskjema. Median oSS-verdi var 40 
(interkvartil bredde 45-28) av 48 mulige poeng. Det var 31 (av 193, 16,1 %) pasienter som gjennomgikk 
nytt kirurgisk inngrep, inklusiv elektiv fjerning av platen. 17 (8,8 %) av disse hadde osteosyntesesvikt 
og 12 (6,2 %) hadde dyp infeksjon med behov for revisjon. I tillegg 5 (2,6 %) pasienter med overfladisk 
infeksjon. 7 av 13 pasienter med luksasjonsfraktur endte opp med nytt kirurgisk inngrep. 

Diskusjon: Pasientrapportert resultatmål er nyttig for å kvalitetssikre operativ virksomhet. Vår erfaring er 
at svarprosenten er høy, og det er forholdsvis lite tidkrevende. en nærmest uselektert pasientgruppe  
operert for proksimal humerusfraktur på Akershus universitetssykehus 2011-2014 skårer bra på oSS, 
men komplikasjonsrisikoen er høy(1 av 6). 

betydning/Relevans: Vi har nå bedre evidens til å informere pasientene våre preoperativt om risikoen for 
infeksjon og reoperasjon. Dette hjelper pasienten og kirurgen til å ta en behandlingsbeslutning, ettersom 
operasjonsindikasjonen ofte er relativ. Alle typer frakturer er inkludert i vår studie. Det er behov for videre 
studier for å finne ut hvilke pasienter og hvilke frakturtyper som eventuelt skal opereres, samt valg av 
operasjonsmetode.                
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FROstsKAdeBeHANdLING sOm  
FORHINdReR AmPUtAsJON

Løkebø Je1, sjøberg t1, mercer JB2, de Weerd L1

1. ortopedi og plastikk kirurgisk avdeling, Unn-Tromsø. 2. Røntgenavdeling, Unn-Tromsø. 3. Cardiovasculær forskningsgruppe,  
Institutt for medisinsk biologi, Helsefakultetet, UiT, norges arktiske universitet

behandling av frostskader perifert i ekstremiteter har tradisjonelt vært passiv og 
avventende observasjon, sårbehandling og etterhvert amputasjon av tilkomne 
gangrenøse fingrer og tær.

når frostskadet vev blir varmet opp oppstår det reperfusjonsskader med kartrombosering i affisert vev. 
Dette er en medvirkende årsak til gangrensequeler ved frostskader.

Ved ortopedi og plastikk kirurgisk avdeling, Unn-Tromsø har vi fra 2012 etablert en intervensjons- 
behandling for å reetablere sirkulasjon i tromboserte småkar tidlig i behandlingsforløpet av frostskader. 
behandlingen har forhindret amputasjon av fingrer og tær

Vi vil presentere en praktisk klassifisering av frostskader og protokollen vi jobber etter, illustrert med 
behandlingsforløpet av 2 pasienter. 
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NeVROVAsKULæRe KOmPLIKAsJONeR etteR sUPRA- 
KONdyLæR HUmeRUsFRAKtUR HOs BARN

thorkildsen R, Reigstad O, Grimsgaard C, Røkkum m
Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Forekomst av nerve- og karskader er beskrevet i hhv 6-10 og 7-12 % 
ved dislokerte suprakondylære humerusfrakturer hos barn. Vi har tidligere pub-
lisert våre funn etter eksplorasjon av de nevrovaskulære strukturene etter 5 slike 
brudd hvor alvorlige skader ble avdekket. Tidlig eksplorasjon, utløsning av nerver 
og rekonstruksjon ga et svært godt klinisk resultat(1). 

materiale og metoder: 21 supracondylære (Garden 3, 20 med ekstensjonsmønster) humerusfrakturer 
(15 gutter, mean 7,2 (3,3) år med nerve/karskade er blitt henvist til Rikshospitalet siste 2,5 år. 20 var  
reponert og fiksert ved annet sykehus primært, 18 av disse med to krysspinner, 1 med 4 pinner og en 
med supplerende skruer. De ble eksplorert 14 (24,2) dager etter skaden. 7 manglet puls ved henvisning, 
1 hadde treg kapillærfylning, de resterende hadde en “pink, pulseless hand”. Alle hadde utfall fra ett 
(14) eller flere (7) nervegebet, og ble eksplorert med anteromedial (18) eller anterolateral (3) tilgang.

Resultater: kar: I 7 pulsløse armer var 5 kar trukket ned til frakturen og avklemt, et kar trombosert og 
et kar forløp gjennom frakturen. Sirkulasjon ble reetablert etter arteriotomi og gjennomskylling hos 1, i de 
andre 6 ble sirkulasjonen reetablert etter frigjøring av kar fra bruddet. nerver: Vi fant medianusskader (6 
blødninger i epinevriet, 6 nerver dratt ned i frakturen, 1 nerve forløp gjennom bruddet fra posteriørt), 11 
ulnarisskader (8 blødninger, 2 nerver dratt ned i frakturen, 1 nerve overrevet av grov pinne), 3 radialis-
skader (1 blødning, 2 nerver dratt ned i frakturen). Alle nerver ble frigjort, 1 nerve (ulnaris) ble graftet 
og pasienten fikk senere gjort distal nervetransposisjon (interosseus anterior til medianus), Det var ingen 
peroperative komplikasjoner ved eksplorasjon. Ved kontroll etter gjennomsnitt 22,7 (19,6) uker hadde 
alle pasientene gjenvunnet god nervefunksjon og sirkulasjon distalt for skaden. Hypertrofiske arr og 
minimal reduksjon av albustrekk sees hos noen av pasientene.

diskusjon: Vi avdekker fortsatt til dels alvorlige skader hos denne pasientgruppen. Pasientens nerve-
funksjon (n ulnaris, n medius inkludert n interosseus anterior og n radialis) samt karstatus skal/bør 
vurderes og dokumenteres før og etter reposisjon. Vår erfaring tilsier at slike skader med nerveutfall bør 
vurderes mtp eksplorasjon. Ved tydelig påvirket sirkulasjon etter reponering må barnet henvises akutt, 
pink pulseless arm bør henvises dagen etter om sirkulasjonen ikke gjenvinnes (disse har oftere led- 
sagende nerveskader (2)).  

Betydning/relevans: Tidlig diagnostikk og behandling av nerve- (og kar-) skader gir svært godt resultat 
hos barn med suprakondylære humerusfrakturer. 

Referanser:
1. Reigstad o, Thorkildsen R, Grimsgaard C, Reigstad A, Rokkum M. Supracondylar fractures with circulatory failure after reduction, 
pinning, and entrapment of the brachial artery: excellent results more than 1 year after open exploration and revascularization. Journal of 
orthopaedic trauma. 2011;25(1):26-30.
2. Mangat kS, Martin AG, bache Ce. The ‘pulseless pink’ hand after supracondylar fracture of the humerus in children: the predictive value 
of nerve palsy. The Journal of bone and joint surgery british volume. 2009;91(11):1521-5.
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POLIKLINIsK FysIOteRAPIOPPFøLGING AV PAsIeNtAR 
med KORt LIGGetId. FOKUs PÅ PAsIeNtAR med  
RAdIUsFRAKtURAR

Nygard H, Innvær AR, Gudmundsdottir R, Framnes H, Krukhaug y
ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Innleiing: Mange ortopediske pasientar har kort liggetid på sjukehus, dagkirurgi 
har auka. etter operasjonen er pasienten ofte smerteplaga og omtåka, og det er 
vanskeleg å sikre at pasienten får adekvat oppfølging. etter 2 veker har verste 
smerten gitt seg, pasienten har prøvd seg i dagleglivet og det er ikkje for seint å 
kome i gang med gode bevegelsar og aktivitet. Det er derfor eit høveleg tidspunkt 
for å “kvalitetssikre “ gitt informasjon, og gjer oss i stand til å fange opp pasientar 
med ekstra oppfølgingsbehov.

Aktuelle pasientgrupper: Pasientar med operert radiusfraktur, pasientar med skulderoperasjonar,  
pasientar med kneoperasjonar og\eller ortosebruk. Før dette tiltaket var det ingen poliklinisk oppfølg-
ing før 6 veker etter operasjonen. Mange pasientar klarte ikkje forventa bevegelse og hadde då bruk for 
intensiv fysioterapioppfølging.

metode: Praktisk gjennomføring.

Pasientar med skulderoperasjonar: kontrollerer at pasienten har forstått og etterlever restriksjonar, be-
herskar passive bevegelsar og har forstått vidare forløp. Råd om aktivitet\øvingar. Pasientar med ligament-
plastikk i kne: kontroll for å sjekke bevegelegheit, tilpasse ortosar, gje råd om opptrening. Pasientar med 
operert radiusfraktur: Gruppekontroll (max 6 personar)med informasjon og instruksjon, individuell måling 
av bevegelsesutslag og rådgjeving. Sirkulasjonsfremjande, avspente, symmetriske, enkle og koordinerte 
bevegelsar er i fokus. Pasientar med sein framgang får kome tilbake i neste radiusgruppe. Ved framleis 
sein framgang eller mistanke om komplikasjonar kontakter vi ortoped og/eller henviser til fysioterapeut. 
nokre pasientar får individuell oppfølging og/eller overføring til tverrfagleg poliklinikk.

Vi har oppretta ein tverrfagleg poliklinikk for pasientar som står i fare for å utvikle meir alvorlege tilstandar, 
med crps liknande symptom. Til denne poliklinikken får vi tilvist pasientar internt frå ortopedisk polik-
linikk, frå primærlegar og frå andre helseforetak, gjerne for second opinion. Vi er i gang med å systema-
tisere denne poliklinikken og å gje eit betre tverrfagleg tilbod på tvers av avdelingar. 

Resultat 01.01.2016-30.06 2016

137 nye pasientar i gruppe, 142 totalt i gruppekonsultasjon,14 pasientar individuell oppfølging og 7 
pasientertil tverrfagleg vurdering. 19 pasientar til ekstern fysioterapeut. Individuell oppfølging kan vera 
langvarig, i samarbeid med ekstern fysioterapeut og ortoped.

diskusjon: organisatorisk har vi jobba for å få til god logistikk. Økonomisk forankring betra i 2016.  
etter vår oppfatting er dette ei rasjonell kvalitetssikring av pasientoppfølging. Pasientane gjev uttrykk for 
opplevd trygg og god oppfølging. Vi silar ut pasientar som treng ekstra oppfølging, mange (ca. 80 %) 
klarer seg godt utan. Fysioterapeutane ved avdelinga får auka kompetanse og klinisk erfaring gjennom å 
sjå og vurdere mange pasientar. Vi meiner å oppdage pasientar som treng oppfølging tidlegare enn før. 

Betydning: Tiltaket er svært lovande: effektivt, pasientvennleg og fagleg gunstig. 
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eR UNILAteRAL ORtOse LIKe BRA sOm BILAteRAL  
ORtOse I BeHANdLING AV KLUmPFOt?  
8-11 ÅRs OPPFøLGING AV 115 BARN BeHANdLet  
med PONsetI-metOdeN

sætersdal C, Fevang Jm, engesæter LB 
ortopedisk avdeling, barneortopedisk seksjon, Haukeland universitetssykehus

Bakgrunn: Ponseti-metoden ved behandling av klumpfot ble innført ved flere 
sykehus i norge i 2003. Resultatene var gode ved 2-5 års alder. Ved 8-11 års 
alder hadde andelen som ble operert med større kirurgi økt fra 3 % til 11 %. Målet 
med denne studien var å evaluere Ponsetibehandlingen ved 8-11 års alder og 
finne mulige prediktorer for residiv eller dårlig resultat.

materiale og metode: 115 barn med 160 klumpføtter ble undersøkt i 2014. Alle var født i 2004, 2005 
eller 2006 og de var 8-11 år ved oppfølging. De var behandlet ved et av 8 sykehus som har deltatt i den 
nasjonale klumpfotstudien. Informasjon om type ortose, “compliance” ved ortosebruk og operasjoner ble 
hentet fra journal. Foreldre besvarte et spørreskjema og det ble tatt røntgenbilder av føttene.

Resultater: På grunn av residiv var 18 føtter operert med enten bakre capsulotomi eller radikalopera-
sjon, og 22 føtter var operert med tibialis anterior transposisjon. Disse pasientene hadde dårligst resultat 
ved oppfølging. Vi fant ingen forskjell mellom føtter som ble behandlet med bakre capsulotomi/radika-
loperasjon og tibialis anterior transposisjon. Milde klumpføtter som kun ble behandlet med seriegipsing 
og ortose hadde best resultat klinisk og funksjonelt. barn som ble behandlet ved sykehus som brukte 
standard bilateral ortose ser ut til å ha bedre resultat enn barn som ble behandlet ved sykehus som 
brukte unilateral ortose, selv om det er en tendens til bedre “compliance” ved bruk av unilateral ortose.

Konklusjon: Det ser ut som langtidsresultatene ved klumpfot er bedre ved bruk av standard bilateral 
ortose enn ved bruk av unilateral ortose, selv om det er lettere for barn og foreldre å gjennomføre ortose-
behandlingen med unilateral ortose.



176 Høstmøteboken  •   2016

Abstrakt

402
barn

HAR PONsetI-metOdeN GJORt BeHANdLINGeN AV 
KLUmPFOt BedRe I NORGe? 
eN mULtIseNteRstUdIe AV 205 BARN sOm eR FULGt 
OPP I 8-11 ÅR

sætersdal C1, Fevang Jm1, Bjørlykke JA2, engesæter LB1

1. ortopedisk avdeling, barneortopedisk seksjon, Haukeland universitetssykehus. 2. Radiologisk avdeling, barneradiologisk seksjon,  
Haukeland universitetssykehus

Bakgrunn: Ponseti-metoden for behandling av klumpfot ble innført ved flere  
sykehus i norge i 2003. I den forbindelse deltok 8 sykehus i en nasjonal klump- 
fotstudie som inkluderte pasienter i 2004, 2005 og 2006. 

Målsetting med dette arbeidet har vært å sammenligne resultatene etter Ponseti behandling med resultat- 
ene etter tidligere behandling av klumpfot i norge.

materiale og metode: 90 barn (134 klumpføtter) som ble behandlet med tidligere behandling 
(pre-Ponseti gruppe), ble sammenlignet med 115 Ponseti behandlete barn (160 klumpføtter) (Ponseti 
gruppe). Tidligere behandling bestod av gipsing og kirurgi etter behov. Ved 8-11 års alder ble alle barn 
undersøkt av samme lege, foreldrene besvarte et spørreskjema, det ble tatt røntgenbilder av alle føttene 
og informasjon om kirurgi ble hentet fra journal.

Resultater: Det var 119 store operasjoner i pre-Ponseti gruppen mot 19 i Ponseti gruppen. bevege-
ligheten i ankel var best i Ponseti gruppen. barn i denne gruppen hadde bedre funksjon, mindre smerte 
og var mer fornøyde. Røntgenologisk flat talus var vanligst i pre-Ponseti gruppen.

Konklusjon: Innføring av Ponseti-metoden har bedret behandlingen av klumpfot i norge. Antall og 
omfang av operasjoner er redusert, bevegelighet i fot og ankel og foreldre- og pasientrapporterte data er 
bedret og Ponseti behandlede pasienter har mindre deformasjon av talus sammenlignet med tidligere 
behandlede barn.
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INtRAOssøst BeKKeN HemANGIOm  
– eN PAsIeNt KAsUIstIKK

Huhnstock s1, Lloret I2,Hagtvedt t2, Wiig O1, Norum OJ3

1. Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi, ortopedisk klinikk, Rikshospitalet, oslo universitetssykehus. 2. Seksjon for radiologi 
Radiumhospitalet, klinikk for radiologi og nukleærmedisin, oslo universitetssykehus. 3. Seksjon for kreftortopedi, ortopedisk klinikk,  
Radiumhospitalet, oslo universitetssykehus

Innledning: Hemangiomer er benigne, saktevoksne, vaskulære tumores. Intra- 
ossøse hemangiomer (Io) er sjeldent og utgjør ca. 1 % av alle primære ben-
tumores. Disse affiserer hyppigst virvelkorpora (30 %-50 %) og kranio-facial-
skjelettet (20 %). Vanligvis er det en solitær lesjon som oppdages tilfeldig, siden  
de aller fleste hemangiomer er asymptomatiske. 

Pasient kasuistikk: 15 år gammel jente behandlet for hoftedysplasi som spedbarn med godt resultat. 
Laser behandlet hudhemangiom (venstre tining) i en alder av 2 år. Utredet i samme alder med helkropps- 
CT som ikke viste skjelettaffeksjon. ellers frisk jente. I november 2015 fikk hun hoftesmerter på høyre 
side, etter et års periode med aktivitetsrelatert ubehag i hoften. Ikke kjent traume. Hun ble utredet ved 
Akershus universitetssykehus for dysplasi sekvele, uten funn. Raskt progredierende sykdomsforløp med 
økende smerter som førte til at hun ble avhengig av å bruke krykker. Smertene verst på kvelden (VAS 8) 
og noe bedre på dagen (VAS 5). Siden fikk hun utstrålende smerter langs høyre underekstremitet og be-
lastningsrelaterte smerter i venstre. Innlagt for videre utredning på barnemedisin Akershus universitets- 
sykehus. MR bekken ble beskrevet som bilateral sakroilitt, beningt utseende lesjon i høyre os ilium, mulig 
et ikke-ossifiserende fibrom. ny MR med STIR-serie og helkropp MR i regi av barnerevmatologen viste 
ikke tegn til inflammatorisk revmatisk sykdom. Supplert diagnostikk med CT bekken der det første gang 
ble reist spørsmål om strukturforandring kan være et hemangiom. Henvist videre til barneortopedisk 
vurdering. Radiologisk og klinisk normale hofter, dog smerter under bevegelse, også i endepunkter. Ingen 
tegn til impingement, ingen instabilitetssymptomer i hoften. Røntgendiagnostikk overført til Sarkom- 
gruppen, Radiumhospitalet og lesjonen ble vurdert som et hemangiom. Smertene var på dette tidspunk-
tet intraktabel til tross for alders og vekt adaptert smertemedikasjon. Jenta brukte rullestol. Diskutert 
tverrfaglig med intervensjonsradiologene, plastikkirurgene og sarkomgruppen ved Radiumhospitalet mtp 
hemangiombehandling. I juni ble det utført CT veiledet biopsering og radiofrekvens ablasjon av lesjon i 
høyre os ilium. etter utført inngrep er jenta umiddelbart smertefri. Aktuell er hun i full konvalesens med 
smertefri funksjon. 

diskusjon: Litteratursøk i Pubmed ga 224 treff for intraossøse hemangiomer (IH). kun 5 % av disse 
publikasjoner omhandler IH utenom virvelkorpora og ansikts-hode skjelett. Totalt 3 pasienter er beskrevet 
i litteraturen med IH i bekkenet (2 i os ilium og en i os ischium) og symptomatologi var meget varierende. 
kasuistikken vår beskriver en sjelden tilstand som ga alvorlige plager og komplett konvalesens etter  
utført terapi. 
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sImPeL BeNCyste OG FIBRøs dysPLAsI I PROKsImALe 
FemUR – eN RetROsPeKtIV KOHORtstUdIe AV  
BeHANdLING OG syKdOmsFORLøP HOs PAsIeNteR  
UNdeR 30 ÅR

Fevang Rms, Haga KA, Zaikova O, Hvid I
Universitetet i oslo og oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Innledning: Fibrøs dysplasi (FD) og simpel bencyste (Sb) er sjeldent forekom-
mende benigne skjelettneoplasmer. De fleste er asymptomatiske. Proksimale 
femur er vanligste lokalisasjon. Det finnes ingen internasjonale retningslinjer for 
behandling av symptomatiske lesjoner, og den kliniske praksisen varierer. Studien 
gir en oversikt over behandling og videre sykdomsforløp for de to diagnosene  
lokalisert i proksimal femur i en institusjon – oslo universitetssykehus,  
Radiumhospitalet.

Materiale og metode: Pasienter ble hentet fra et prospektiv kvalitetsregister ved Radiumhospitalet. Inklu-
sjonskriterium var diagnose Sb eller FD lokalisert i proksimal femur og alder 30 år eller yngre ved diagno-
setidspunktet i perioden 1995-2015. 60 pasienter oppfylte kriteriene og alle journalene ble gjennomgått. 
10 pasienter hadde ingen tilgjengelig journal (diagnose før 2000), 1 hadde ugyldig personnummer og  
2 pasienter var feilregistrert. 47 pasienter (27 FD, 20 Sb) ble inkludert i studien.

Resultater: Patologisk fraktur var første symptom hos 13 (28 %) pasienter, samtlige var 14 år eller 
yngre. Flertallet hadde problemfrie sykdomsforløp etter tilheling av bruddet, men 3 av 7 pasienter med 
FD hadde behov for ytterligere behandling. 11 pasienter (23 %) fikk diagnosen som tilfeldig funn, 
samtlige var 19 år eller eldre. Av disse med tilfeldig påviste asymptomatiske lesjoner, utviklet kun én 
pasient med FD vedvarende smerter i forløpet og ble kirurgisk behandlet. 20 pasienter (43 %) fikk diag-
nosen pga smerter. Smertene kunne oppstå i alle aldersgrupper, men ved FD var pasienter yngre enn 
ved Sb. De fleste (11 av 13 med FD, 3 av 7 med Sb) ble ikke symptomfrie i forløpet, og det ble observert 
en tendens til at alvorlighetsgraden var større ved FD. Hos 3 pasienter med Sb var et uklart om lesjonen 
var symptomatisk eller tilfeldig funn.

diskusjon: Patologiske frakturer pga. FD eller Sb oppstår i barneårene og har tendens til ukompliserte 
forløp etter vanlig brudbehandling. Lesjoner som oppdages som tilfeldig funn har ukomplisert sykdoms-
forløp og trenger ikke rutinemessig oppfølging. Ved smerter har sykdomsforløpene vært mer kompliserte 
med vedvarende smerter og patologiske frakturer, særlig ved FD ser det ut til at man kan forvente et 
protrahert forløp. Årsaken til smerter er lite studert og det finnes ingen dokumentert behandlingsstrategi.

Betydning og relevans: FD og Sb er benigne lesjoner, men diagnosene kan likevel oppfattes som 
skremmende for pasienten. Tilstanden er sjelden og kunnskapen om pasientforløp er manglende. Litte-
ratur som omhandler temaet er mangelfull, og denne oversikten over pasienters tidligere sykdomsforløp 
gjør at man kan gi bedre informasjon til nye pasienter og deres familier. Dette er viktig, særlig hos yngre 
pasienter, slik at man unngår unødvendig bekymring og uønsket inaktivitet. 
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HeLseøKONOmIsKe VURdeRINGeR AV POLIKLINIsKe  
KONtROLLeR Ved FRAKtUReR I OVeReKsteRmIteteN 
HOs BARN. KOsteR det meR eNN det smAKeR? 

Holm AGV1, Lurås H2, Randsborg PH3

1. ortopedisk avdeling Rikshospitalet, oslo universitetssykehus. 2. Avdeling for helseforskning, Akershus universitetssykehus. 3. ortopedisk 
avdeling Akershus universitetssykehus

Innledning: Frakturer hos barn er vanlige med prevalens 8 – 36 pr tusen. Pasien-
tene følges ofte på poliklinikken, uten at det har behandlingsmessige konsekven-
ser for pasientene. Vi kjenner lite til hva kostnadene ved slike utbredte kontroller 
er. I et stadig dyrere helsevesen må man vurdere om gevinsten ved kontroller står 
i samsvar med den økonomiske belastningen de representerer. De direkte kost-
nadene ved slike kontroller for sykehuset er i kjent, men vi vet lite om kostnadene 
det påfører den enkelte familie, og samfunnet. Målet med studien var å kvantifise-
re kostnadene ved polikliniske kontroller for den enkelte familie og for samfunnet, 
og se hvilke behandlingsmessige konsekvenser kontrollene har.

 

materialer og metoder: Vi inkluderte 295 pasienter i aldersgruppen 6-13 år, med fraktur i over- 
ekstremitet, med kontrolltime ved poliklinikken på Akershus universitetssykehus. Pårørende ble bedt  
om å fylle ut et skjema som kartla tapt lønn, fravær fra arbeid\skole samt kostnader ved reise\opphold  
og nytteverdi av kontrollen. kostnadene for samfunnet i form av produksjonstap ble beregnet ut fra  
Human Capital Aproach (HCA). Legen fylte ut et skjema som kartla frakturtype, rtg, hvorvidt det ble gjort 
endringer i behandlingsplan og hvorvidt legen anså kontrollen som nødvendig. 

Resultater: Vi analyserte 295 datasett, 91.3 % av inkluderte pasienter, med pasientalder mean 9.9 år 
(6-13). 59 % gutter. kostnader for familien pr, kontroll var 0,1 arbeidsdag, et tap på 23.8 euro. Transport-
kostnadene var i gjennomsnitt 17 euro, og andre utgifter (parkering, mat, etc.) utgjorde mean 7.7 euro 
(1.2-62). Samlet kostnad for familiene 48.5 euro. Produksjonstap var i gjennomsnitt 2.5 timer, dvs. 78.4 
euro. 93.2 % av pårørende og 89.2 % av legene mente konsultasjonen var nyttig. I 6.8 % av tilfellene 
ble behandlingsplanen endret, og i 58.6 % av tilfellene ble gips fjernet/skiftet. Det ble tatt rtg. i 80 % av 
tilfellene, noe legen mente var unødvendig i 12 %. Skolefravær ble registret hos 66.8 %, gjennomsnittlig 
0,34 dager.

diskusjon: Vi fant at de direkte og indirekte kostnadene ved polikliniske kontroller av barnefrakturer i 
overekstremiteten utgjør totalt 126.9 euro per kontroll. Gitt prevalensen på slike frakturer utgjør dette en 
samlet kostnad på nesten 2.4 millioner euro, gitt at alle frakturer kontrolleres en gang. Vår studie viser at 
såvell lege som pasient synes at kontrollene er nyttige, men de leder sjelden til forandring i  
behandlingsplan.

Betydning\relevans: Vi mener at vår studie viser behovet for å utvikle og implementere gode behand-
lingsprotokoller for de vanligste barnefrakturene, for å redusere den økonomiske belastningen på den 
enkelte familie, såvell som på samfunnet. 
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KRyssPINNING AV sUPRACONdyLæRe HUmeRUs- 
FRAKtUReR HOs BARN OG RIsIKO FOR IAtROGeN sKAde 
PÅ NeRVUs ULNARIs – eN RetROsPeKtIV JOURNAL- 
GJeNNOmGANG AV 195 PAsIeNteR BeHANdLet Ved 
HAUKeLANd UNIVeRsItetssJUKeHUs I PeRIOdeN  
2004 tIL 2013

Osdal mL1, sætersdal C2, Fevang Jm3 
1. kirurgisk avd., Volda Sjukehus. 2. barneortopedisk avd., Haukeland Universitetssjukehus. 3. ortopedisk avd., Haukeland  
universitetssjukehus

Bakgrunn: Suprakondylære humerusfrakturer (SCHF) er de mest vanlige albue-
frakturene hos barn. nerveskade i forbindelse med slike frakturer og operativ 
behandling er ikke ubetydelig. Vi ønsket å undersøke risikofaktorer for nerveskade 
pre- og peroperativt, og sammenligne resultatene med tidligere publiserte studier.

metode: Det ble gjort en retrospektiv journalgjennomgang av pasienter behandlet for SCHF i perioden 
2004 til 2013 ved Haukeland Universitetssjukehus. 195 av 210 pasienter hadde tilstrekkelig data for 
å inkluderes. Vi undersøkte demografisk data, skademekanisme, røntgenbilder og nevrologisk status. 
Iatrogen nerveskade ble definert som nytilkommet motorisk eller sensorisk nevrologisk utfall som ikke var 
tidligere journalført.

Resultat: Gjennomsnittsalder ved skadetidspunkt var 5,9 år (SD 2,27 år). Pre-operativ nerveskade ble 
registrert i 9,2 % av tilfellene, og 72,2 % av disse hadde en Gartland 3-fraktur. 24 pasienter (12,3 %) 
hadde en nytilkommet nerveskade ved første polikliniske kontroll, hvor 18 tilfeller (9,2 %) var isolerte 
skader av n. ulnaris. 16 av disse pasientene ble fulgt poliklinisk i gjennomsnitt 206 dager etter skade-
dato, og ved avsluttende kontroll hadde 75 % hatt spontan resolusjon av sin nerveskade.

Konklusjon: Samlet andel traumatisk nerveskade var lavere enn det som er rapportert for n. media-
nus alene i litteraturen (11,8-13,3 %). Andelen iatrogen ulnaris-skade var derimot relativt høy og er 
signifikant høyere (P = 0,0001) enn det som blir rapportert i litteraturen. Årsaken til dette er trolig skade 
av n. ulnaris ved innsetting av den ulnare pinnen. overvekten av iatrogene nerveskader var forbigående. 
overgang til to pinner i kryss fra radialsiden vil sannsynligvis forhindre skade på n. ulnaris, men kan 
medføre andre ulemper.
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AddUKtORteNOtOmI FOR Å RedUseRe HOFte  
sUBLUKsAsJON HOs BARN med CeReBRAL PARese        

terjesen t
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, oslo 

Innledning: Det er en uttalt tendens til hoftedysplasi med subluksasjon hos ikke-
gående barn med cerebral parese (CP). Røntgenkontroller fra 1-2 års alderen er 
nødvendig for å finne passende tid for kirurgisk behandling. Målet med studien 
var å vurdere effektiviteten av bløtdelsløsninger for å unngå forverring av hofte 
subluksasjon.  

Pasienter og metoder: Pasientene ble rekruttert fra CPoP (Cerebral Parese oppfølgingsProgram), 
screeningopplegget for barn med CP i Helse Sør-Øst. Inntil april 2012 hadde 60 barn, født i perioden 
2002-2006, fått operativ behandling for hoftedysplasi, og 38 av disse barna hadde gjennomgått bløtdels-
løsninger. Det var 16 jenter og 22 gutter (58 %), med gjennomsnitt alder 5.0 år (2.8-7.2). Funksjonell 
inndeling var GMFCS (Gross Motor Function Classification System) nivå III hos 9 barn, IV hos 10 og nivå 
V hos 19 barn. Pasientene gjennomgikk bilaterale prosedyrer med tenotomier av adduktor longus og 
gracilis, partiell myektomi av adduktor brevis, samt psoastenotomi hos pasienter med fleksjonskontraktur. 
Sprikegips ble anvendt i 6 uker postoperativt. Migrasjonsprosent (MP, prosent av caput femoris lateralt 
for acetabularkanten) ble målt preoperativt og ved de postoperative kontroller. Resultatet ble klassifisert 
som godt hvis pasienten ikke hadde gjennomgått flere hofteoperasjoner p.g.a residiv og hvis MP hos den 
dårligste hoften ved siste kontroll var < 50 %. 

Resultater: Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 6.1 år (2.8-8.6). Resultatet var godt hos 27 av de 38 
pasientene (71 %) og dårlig hos 11 pasienter. Risikofaktorer for dårlig resultat var preoperativ MP > 50 % 
(P = 0.014) og grad reduksjon av MP etter operasjonen (forskjellen mellom MP pre- og 1 år postop-
erativt; P = 0.012). Hos barn med godt resultat var preoperativ MP 44.3 % (27-68) og MP ved siste 
kontroll 27.8 % (-1-48). Hos barn med dårlig resultat var preoperativ MP 55.3 % 44-88) og siste MP før 
reoperasjon 59.8 % (46-84). Reoperasjon med Dega bekkenosteotomi og variserende femurosteotomi 
ble foretatt hos 7 pasienter, mens 2 hadde kun femurosteotomi og 2 ikke er blitt reoperert. Gj.sn. tid fra 
adduktortenotomi til reoperasjon var 2.7 år (0.9-4.4). oppfølgingstid etter reoperasjon var 3.4 år (1.7-5.5) 
og resultatet var godt hos alle 9 pasientene, med en gjennomsnitt MP på 34.6 % (24-46).

Konklusjon: Adduktortenotomi reduserte tendensen til forverring av subluksasjon. operasjonen hadde 
et godt resultat hos 71 % av pasientene. Resultatet var dårligere når hoftene preoperativt var mere enn 
50 % subluksert. 

Betydning/relevans: Ved > 50 % subluksasjon bør bløtdelsløsninger suppleres med knokkelkorrek-
sjoner (bekken- og femurosteotomier). 



182 Høstmøteboken  •   2016

Abstrakt

408
barn

BRUK AV AKseLeROmeteR I eVALUeRING AV  
BeHANdLING AV BARN med CeReBRAL PARese  
– sKReddeRsydde LøsNINGeR FOR FRemtIdeN

Bardal em1, Brændvik sm1,2, Roeleveld K1, Bach K3

1. Institutt for nevromedisin, norges teknisk naturvitenskaplige universitet, nTnU. 2. kliniske servicefunksjoner, St. olavs hospital.  
3. Institutt for data og informasjonsteknologi, nTnU

Akselerometer brukes i dag for å evaluere aktivitet og effekt av behandling hos 
flere ortopediske pasientgrupper som for eksempel personer med hoftebrudd 
eller hofteprotese og barn med cerebral parese. Ved å bruke akselerometer får vi 
innsikt i pasientenes fysiske atferd i dagliglivet. Dette kan gi verdifull informasjon 
om progresjon i rehabiliteringen og om endelig effekt. 

I både forskning og klinikk brukes det i dag hovedsakelig akselerometer med kombinerte kommersielle 
hardware og softvare løsninger. Disse akselerometrene er enkle å bruke og har vist god validitet for 
evaluering av intensitetsnivå på aktivitet. Imidlertid er det en del begrensninger ved dagens kommersielle 
løsninger. For det første er datamodellene utviklet for friske voksne, men brukes for alle populasjoner 
uansett patologi og alder. Videre er modellene lukket og spesifikke for hver produsent, noe som gjør det 
vanskelig å sammenlikne studier som bruker ulike akselerometermodeller. Disse begrensningene fører 
til at kun enkle variabler som for eksempel tid i ro eller bevegelse kan sammenliknes mellom studier og 
populasjoner. Imidlertid har akselerometeret et mye større potensiale. I selve akselerasjonssignalet ligger 
mulighet for å besvare spesifikke problemstilling knyttet til aktivitet i hverdagen som for eksempel energi-
forbruk i ulike aktiviteter og aktivitetsmønster. I de senere år har akselerometer med tilgang til råsignalet 
blitt tilgjengelig på det frie markedet. Dette har åpnet for nye analysemetoder og gir en unik mulighet til å 
skreddersy datamodeller til den populasjonen som vi skal undersøke. Disse modellene bør være åpne og 
tilgjengelige for andre forskere og klinikere slik at studier og kliniske prosedyrer blir sammenliknbare.

Som en spinn-off studie av We-Studien (Walking easier with cerebral palsy) pågår det nå et arbeid med 
å utvikle og validere datamodeller for barn med cerebral parese, hvor målsetningen er å identifisere ulike 
aktivitetsformer og estimere energiforbruk innenfor disse. Dette vil i denne studien være av stor betydning 
med tanke på evaluering av effekt av botulinumtoxin A på aktivitet og funksjon i dagliglivet. Videre vil 
disse datamodellene kunne bli implementert i klinisk praksis.
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HÅNdLeddsARtHROdese Ved sPAstIsK  
FLeKsJONsKONtRAKtUR

thorkildsen R¹, Reigstad O¹, Grønner eL², myrseth Le¹
1. Seksjons for overekstremitets- og mikrokirurgi oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. barneavdeling for nevrofag oslo  
universitetssykehus

Innledning: Uttalt fleksjonskontraktur i håndleddet kan være vanskelig eller  
umulig å korrigere kun ved bløtdelsinngrep. Feilstillingen i håndleddet kan for-
årsake store problemer i hverdagen blant annet med stell og av- og påkledning. 
Flere publikasjoner beskriver nytten av håndleddsarthrodese.1-3 På Rikshospitalet 
har vi benyttet håndleddsarthrodese med en rett dorsal plate på denne indika-
sjonen siden 2013.

materialer og metoder: Siden 2013 har vi operert 9 pasienter, 5 gutter/menn, gjennomsnittsalder  
22,1 (15,2-33,2). 7 pasienter med CP (5 spastisk hemiplegi, 2 spastisk quadriplegi), 1 sekvele etter trau-
matisk hjerneblødning, 1 sekvele mediainfarkt. Av de 9 var 3 ellers friske, 2 hadde velregulert epilepsi, 
mens de resterende 4 var pleietrengende. 2 var operert tidligere i aktuelle arm med senetransposisjoner. 
Reseksjon av proksimale rekke ble utført hos 8/9, arthrodese i 3. CMC ledd hos 6/9. I samme inngrep var 
det også nødvendig med bløtdelskorreksjoner hos samtlige med senetransposisjoner hos 2, tenotomier 
og seneforlengelser hos 5, seneforlengelser og transposisjon hos 1 og utløsning av fleksjonskontraktur i 
albue samt tenotomier/seneforlengelser underarm og utløsning av intrinsic hos 1. bengraft (hoftekam) 
var kun nødvendig i ett tilfelle. Gipslaske i 8 uker postoperativt hos alle 

Resultater: Gjennomsnittsoppfølgningstid 13 uker (8-25). Radiologisk har alle artrodeser tilhelet inklu-
dert 3 cmc ledd (hos de 6 det var tilstrebet) I oppfølgingsperioden har to pasienter hatt ugunstig stilling 
av 5. finger (en hyperekstensjon, en manglende bøy). Disse kommer til ny oppfølgning. Så langt er ingen 
plater fjernet, og vi har ikke sett problemer med plate/skruer. Pasienter med åpent 3 cmc ledd settes opp 
til platefjerning etter ca. 2 år. Samtlige pasienter/pårørende uttrykte tilfredshet med hånd/fingerstilling og 
preoperativ målsetning ble oppnådd hos alle.

diskusjon: I tråd med publiserte artikler for denne selekterte pasientgruppen har vi hatt god erfaring 
med metoden. Samtlige har tilhelet og det har vært lite komplikasjoner. oppfølgningsiden er imidlertid 
kort, men de fleste av pasientene har vært tilbake på sykehuset for andre problemer uten at håndleddet 
har vært nevnt. 

Relevans/betydning: Hos denne pasientgruppen kan metoden være nyttig. Spesielt der fleksjons-
stillingen er uttalt, graden av voluntær håndfunksjon er beskjeden eller ved dystoni-tilstander. Pasientene 
bør følges opp og platefjerning planlegges ved åpent 3 cmc ledd for å unngå plateproblemer som flere 
publikasjoner melder om på lenger sikt.

Referanser:
1. Van Heest Ae, Strothman D. Wrist arthrodesis in cerebral palsy. The Journal of hand surgery. 2009;34(7):1216-24.
2. neuhaus V, kadzielski JJ, Mudgal CS. The role of arthrodesis of the wrist in spastic disorders. The Journal of hand surgery, european 
volume. 2015;40(5):512-7.
3. Donadio J, Upex P, bachy M, Fitoussi F. Wrist arthrodesis in adolescents with cerebral palsy. The Journal of hand surgery, european 
volume. 2016;41(7):758-62.
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HOFteLUKsAsJON HOs BARN med CeReBRAL PARese; 
GIR ARtROGRAFIUNdeRsøKeLse AV HOFteLeddet eN 
sIKReRe INFORmAsJON eNN KONVeNsJONeLL RøNtGeN 
med tANKe PÅ OPeRAsJONsINdIKAsJON?

Lamvik I2, Lamvik t1, Andersen GL2, Vik t2, Holen K1,3

1. ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital. 2. Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. 3. Institutt for nevromedisin, 
nTnU, Trondheim.

Innledning: Hofteluksasjon er en relativt hyppig komplikasjon hos barn med 
cerebral parese (CP). Det er derfor innført standardiserte oppfølgingsprogram for 
å forebygge slike luksasjoner bl. a. med jevnlige røntgenundersøkelser av hoft-
ene. Hensikten er å forebygge hofteluksasjon bl. a. med kirurgiske inngrep som 
femur- og bekkenosteotomi. Målet med denne studien var å undersøke om artro-
grafiundersøkelse av hofteleddet påvirket operasjonsindikasjon og om en kunne 
begrense omfanget av eventuelle kirurgiske inngrep hos barn med CP.

materiale og metode: barn med CP og GMFCS nivå III-V som hadde fått utført artrografi av hofteled-
det ved St. olavs Hospital i perioden 2010-2016 ble inkludert. Det var 29 barn (55 % gutter; alder: 
2-17 år; median 8 år). oppfølgingstid var mellom 10 og 71 måneder etter første artrografi-undersøkelse 
(median: 45 måneder). Reimers migrasjonsprosent (MP) ble målt retrospektivt på konvensjonelle 
røntgenbilder, og deltakernes risiko for å utvikle hofteluksasjon basert på MP ble inndelt i kategoriene 
grønn (normal: ingen tiltak), gul (intermediær risiko; intensivere ikke-kirurgisk terapi) eller rød (stor risiko: 
kirurgi må overveies) i henhold til norske (CPoP) og svenske (CPUP) retningslinjer. Artrografi ble gjort 
pre- eller peroperativt, med barnet i narkose, og funnene kategorisert som 1) stabile hofter, 2) kirurgi må 
planlegges, 3) femurosteotomi, 4) femur- og bekkenosteotomi og 5) bekkenosteotomi. 

Resultater: Ved første artrografiundersøkelse hadde 41 % (kI: 26-59 %) stabile hofter og kirurgisk 
intervensjon var ikke nødvendig på tidspunktet for undersøkelsen. Av de som hadde stabile hofter, hadde 
37 % (kI: 22-58 %) “risikohofter” etter CPoPs retningslinjer. Ved andre artrografiundersøkelse hadde 
25 % (kI: 10-49 %) av barna fremdeles stabile hofter. Ved tredje artrografi hadde 25 % (kI: 7-59 %) av 
barna stabile hofter. Totalt ble kirurgisk behandling for 40 % (kI: 23-59 %) av barna med MP > 40 % 
utsatt eller avlyst etter artrografi.

Konklusjon: Artrografi kan gi en bedre framstilling av hofteleddet og bedre informasjon med tanke på 
stabilitet og operasjonsindikasjon. Fordi artrografi også viser den bruskede delen av acetabulum hos små 
barn og derfor gir et bedre bilde av hofteleddet enn vanlig røntgen ser det ut til at artrografi kan begrense 
det operative inngrepet. Undersøkelsen er dynamisk og gir viktig informasjon om stabilitet i hofteleddet. 
en viktig følge av dette er at man kan utsette inngrep hos mange barn inntil disse er blitt eldre, og at man 
i mange tilfeller kan klare seg med mindre omfattende inngrep. Vi anbefaler derfor at artrografi inkluderes 
som ledd i utredningen av hofteluksasjon hos barn med CP.
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LImB LeNGtHeNING ANd deFORmIty CORReCtION  
WItH mOtORIZed LeNGtHeNING NAILs

Horn J, Huhnstock s, Hvid I, steen H
Section of Children’s orthopaedics and Reconstructive Surgery, oslo University Hospital, norway

Introduction: Limb lengthening with intramedullary motorized nails is a relatively 
new method. The purpose of this study was to see if lengthening nails are reliable 
constructs for limb lengthening and deformity correction in the femur and the 
tibia.

Patients and methods: We performed 36 lengthenings in 35 patients by means of motorized length-
ening nails. The patients mean age was 26 (14-61) years, 20 were male and 16 female. 23 lengthenings 
were done due to congenital deformity and 13 because of posttraumatic deformity (21 retrograde femur, 
10 antegrade femur, 5 tibia). Initial deformities included shortening in all patients; mean 40 (25-65) mm. 
8 patients had an additional valgus deformity [mean 6 (3-15)°] and 5 patients had a varus deformity 
[mean 9 (3-16)º]. one patient had a procurvatum deformity of 26°. 

In 16 lengthenings we used the Fitbone® device and in 20 patients the Precice® lengthening nail. 
Preoperative planning and controlled intraoperative correction of malalignment and potential torsional 
deformities were done based on the reverse planning method, as described by baumgart (2009). The 
method includes the use of rigid, straight reamers, combined with blocking screws to guide the reamers 
intraoperatively and to maintain the acutely performed deformity correction.

Results: The planned amount of lengthening was achieved in all patients. no loss of length was found 
during further follow-up. 5 patients showed residual axis deviation when lengthening was completed and 
long standing radiographs could be obtained. 3 of these patients had varus deformity with 3, 4 and 5º 
of varus respectively, one patient had residual valgus deformity of 5° and one patient developed a pro-
curvatum deformity of 7° during the course of lengthening. All but 1 patient consolidated without further 
interventions. In the femur the consolidation index was in average 1.3 (0.7-2.5) months/cm, whereas 2 
patients with femoral lengthenings are still under consolidation.

Lengthening index in the tibia was 4 and 2.7 months/cm in two patients, whereas 3 patients still are 
under consolidation. 1 patients (tibia, amniotic band syndrome) received autologeous bone grafting and 
healed within 3 months after the procedure. In 1 patient an antegrade Precice® nail had to be exchanged 
due to failure of the lengthening mechanism. 3 patients had to be revised due to migration of locking 
screws, and one patient due to insufficient connection of the receiver in a Fitbone® nail. no other  
obstacles or complications occurred.

discussion and relevance: Controlled axis correction and lengthening can be achieved with motor-
ized lengthening nails. However, a thorough preoperative planning and intraoperative control of alignment 
are required in order to avoid residual deformity. In femoral lengthening relatively fast consolidation could 
be observed, whereas healing seems slow in the tibia. The number of complications was very low, and 
might rather be defined as obstacles.
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LImB LeNGtHeNING ANd deFORmIty CORReCtION OF 
CONGeNItAL ANd ACQUIRed deFORmItIes IN CHILdReN 
UsING tHe tAyLOR sPAtIAL FRAme 

Horn J, steen H, Huhnstock s, Hvid I, Gunderson RB
Section of Children’s orthopaedics and Reconstructive Surgery, oslo University Hospital, norway

Introduction: The Taylor Spatial Frame (TSF) is a circular external fixator, where 
the rings are attached to separate bone segments by (half-)pins and connected by 
6 oblique, telescopic struts, creating a hexapod. by varying the strut lengths the 
relative orientation of the rings and bone segments is changed and can correct 
uniplanar or multiplanar deformities, including axial length and rotation in addi-
tion to pathological angulation and translation between segments. There are few 
reports in the literature about the use of TSF in children. Hence, the aim of this 
retrospective investigation was to evaluate and present our results from the use of 
TSF in congenital and acquired deformities in children.

methods: During the period october 2000 to May 2014, we mounted 127 frames (76 tibiae, 51 femora) 
in 116 children (57 males, 59 females; mean age 13, range 4-18 years). Follow-up after frame removal 
was at least 12 months and 32 months in average. 85 TSF were applied for congenital (Group I) and 42 
for acquired deformities (Group II). Six procedures were done only to correct axial deformities without 
lengthening, 19 procedures included pure lengthening without any axial correction, while 56 frames 
were used to correct biplanar and 46 frames to correct triplanar deformities, all including lengthening. 
Mean lengthening for all frames was 38 mm (7-80) mm. other deformity parameters included mainly: 
valgus 11 (5-35)º, varus 16 (5-35)º, procurvatum 12 (5-25)º and external rotation 17 (10-40)º. Clinical 
and radiographic evaluation of all deformity parameters were done before surgery. Frames with specific 
strut lengths were built preoperatively according to the deformity parameters, limb size and the planned 
mounting parameters (“total residual” mode). 

Results: Deformity parameters were corrected to satisfaction in all but 3 patients, who needed further 
surgery for deformity correction. In 30 procedures 1 or 2 additional “total residual” adjustments were 
necessary for fully correction of the deformities. 

Mean lengthening index was 2.3 (0.8-20) months/cm in Group I and 2.3 (0.8-13) months/cm in Group 
II. In Group I 9 patients (all tibia lengthenings) received autologous bone grafting to provide consolida-
tion. Three patients sustained a fracture during treatment and were operated with extension of the frame, 
while 4 patients fractured in the callotasis zone after frame removal. In Group II 2 patients had to be 
operated for possible compartment syndrome, whereas 1 of these had muscle necrosis in the anterior 
compartment. one patient developed arthritis in the knee after two femoral lengthenings (14 cm). no 
fractures or other major complications were observed in Group II. Minor complications like superficial 
skin infections were observed in both groups.

discussion/relevance: The TSF is an excellent tool for the correction of complex deformities in chil-
dren. The “total residual” mode allows precise correction of residual deformities. In our retrospective in-
vestigation, children with congenital deformities showed a similar lengthening index compared to children 
with acquired deformities. However, the rates of secondary surgery and complications were much higher 
in children with congenital deformities. 
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mUsKeL-sKJeLettsmeRteR HOs VOKsNe BeHANdLet  
I ARmdysmeLIteAm I OsLO UNIVeRsItetssyKeHUs I 
FORHOLd tIL KONtROLLeR OG KNyttet tIL PROtese-
BRUK eLLeR eI 

Kaastad ts1, Grimsruda ø1, Vika AK1, østlieb K2

1. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Sykehuset Innlandet, ottestad

Innledning: Personer med dysmeli får høre at belastningsplager kan oppstå i 
fremtiden fordi man er født med en asymmetrisk kropp, og det hevdes i nordiske 
fagmiljøer at daglig bruk av håndprotese kan forebygge belastningsplager i større 
grad enn om man ikke bruker protese (1). Målet med denne studien var å avklare 
om forekomsten av muskel-skjelettsmerter i gruppen med armdysmeli er større 
enn i normalbefolkningen og om dette kan settes i sammenheng med protese-
bruk/ikke bruk.

materiale og metoder: Alle pasienter over 18 år som noen gang hadde fått diagnose Q71.* i oslo 
universitetssykehus (oUS) og ikke også hadde Q72.*-diagnose fikk et skjema tilsendt med spørsmål bl.a. 
om livsforhold, bruk av protese og/eller grep, fysisk trening og smerter i nakke, rygg eller overekstrem-
iteter. Folkeregisteret plukket ut 1092 kontrollpersoner som fikk tilsendt samme skjema. Pasienter ble 
invitert til å delta på en oppfølgende undersøkelse for å kartlegge smerter, funksjon i overekstremiteter 
med og uten protese og en rekke tester på typiske belastningsplager og triggerpunkter.

Resultater: Av de 357 pasienter som fikk tilsendt spørreskjema hadde 171 feil diagnose. etter purringer 
hadde 109 med medianalder 31(13) svart (Gruppe A). Av disse ble 71 u.s. klinisk (Gruppe b). Utvalget 
i b var lik A demografisk sett. Det var 338 kontroller som returnerte utfylt skjema (Gruppe C), snittalder 
47 (15). De tre gruppene hadde like demografiske karakteristika og deltakelse i yrkeslivet. I A trente 
51 % tre ganger eller flere per uke, mens 33 % i C trente tilsvarende. Protese var en eller flere ganger 
tilpasset hos 46 % av A, 49 % av disse brukte fortsatt protese, fra daglig (n=12, Gruppe AP) til sjeldnere 
enn månedlig. Smerter i nakke forekom i A hos 62 %, AP hos 42 %, A-AP (de som ikke brukte protese 
daglig) hos 65 % og C hos 37 %. Tilsvarende smerteforekomst i % i korsrygg var A:43/AP:17/A-AP:65/C: 
37, i skuldre 62/50/65/38 og i armer samlet, fra hånd til overarm, 52/42/54/25. 

diskusjon: Voksne med medfødt reduksjonsdeformitet i overekstremitet har utdannelse og yrkesdeltakelse 
som kontroller, men en større andel av dem trener minst tre ganger i uken. De har mer smerter i nakke, 
skuldre og armer enn kontrollene, mens forekomsten av korsryggsmerter er ganske lik. Det er en tendens til 
at de få som velger å bruke armprotese daglig har mindre smerteplager enn de som bruker protese sjelden 
eller overhode ikke, og det skal undersøkes videre om dette kan ha sammenheng med type dysmeli, 
yrkesvalg, treningshyppighet, aktivitetsnivå generelt eller andre faktorer utover protesebruken. Den største 
andelen ikke-protesebrukere har temmelig distale medfødte amputasjoner, men en del har også bilateral 
radius- eller ulnaaplasi med omfattende forandringer. Dette skal det gås mer detaljert inn i høsten 2016.

Betydning relevans: Viktig kunnskap for å gi råd til foreldre med barn født med reduksjonsdeformiteter 
i overekstremiteter med tanke på valg av behandlingsstrategi.

Referanser:
1. Hermansson L. Upper limb reduction deficiencies in Swedish children: classification, prevalence and function with myoelectric  
prostheses. Stockholm: karolinska Institutet; 2004.
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3d PLANLeGGING AV PROKsImAL FemUROsteOtOmI  
Ved seQUeLAe ePIFyseOLysIs CAPItIs FemORIs

Wiig O1, Huhnstock s1, Wensaas A2

1. Seksjon for barneortopedi og deformitetskirurgi, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Seksjon for  
barneortopedi, ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Bakgrunn: korrigerende osteotomier i proksimale femur ved følgestiltander etter 
epifyseolysis capitis femoris er omdiskutert når det gjelder indikasjonsstilling og 
kirurgiske metoder. I de senere årene har kirurgisk dislokasjon av hoften blitt en 
populær metode som benyttes både til åpen reposisjon av store akutte glidninger, 
så vel som for symptomgivende kroniske (tilhelede) epifyseolyser. Denne type 
kirurgi er for sistnevnte tilstand beheftet med relativt stor sjanse for caputnekrose. 
Alternativet er Southwickosteotomien, som er en proksimal inter/subtrochantær 
femurosteotomi med fleksjon, rotasjon og valgisering. Denne er vanskelig å plan-
legge nøyaktig med tradisjonell billeddiagnostikk og klinikk, og den er ikke ansett 
å være potent nok for store deformiteter. Vi presenterer en ny metode for nøyaktig 
planlegging samt forbedret og forenklet operasjonsteknikk ved proksimal korriger-
ende femurosteotomi for følgetilstand av epifyseolysis capitis femoris.

Pasient og metode: Idrettslig aktiv jente født i -01 som siden 13-års alder hadde lyskesmerter uten 
forutgående traume. Ved 14 års alder påvist tilhelet epifyseolysis capitis femoris med stor glidning (90 
grader). Hun var krykkeavhengig, trendelenburg positiv med stor utadrotasjonskontraktur og redusert 
fleksjon, ab-og adduksjon. Stor funksjonell anisomeli. Av og til smerter i lyske og lateralside av lår.  
CT med 3D rekonstuksjoner etter protokoll fra Materalize/Mobelife ble utført, og korreksjonen planlagt i  
samarbeid med selskapets ingeniører via Skype. Ut fra ønsket korreksjon ble det printet ut 3D model-
ler av deformiteten før og etter rekonstruksjon, det ble konstruert en osteotomiguide med sagslitser og 
custom-made plate med vinkelstabile skruer. Det operative inngrepet forløp komplikasjonsfritt og etter 
planen.

Resultat: Det postoperative forløp var uten komplikasjoner, og hun avlastet med krykker 6 uker. 3 mnd 
etter operasjonen går hun uten krykker, er smertefri, trendeleburg negativ og med tilnærmet normale 
bevegelsesutslag i hoften.

diskusjon: Denne metoden kan være et godt alternativ for symptomgivende følgetilstander ved epifyse-
olysis capitis femoris, og risikoen for komplikasjoner, særlig caputnekrose, er mindre enn ved kirurgisk 
dislokasjon og korreksjon i fysenivå. Metoden gir anledning til bedre og nøyaktigere planlegging av 
osteotomien enn ved tradisjonell billeddiagnostikk, og den spesiallagde osteotomiguiden og platen sikrer 
at gjennomføringen av osteotomien og fiksasjonen går etter planen.  
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KLINIsKe ResULtAteR etteR tAKPLAstIKK med  
sPItZy teKNIKK FOR HOFtedysPLAsI

Holm A, Reikerås O, terjesen t
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 

Innledning: Ved takplastikk bedres caputdekningen i hofter med gjenværende 
dysplasi hos pasienter med medfødt hofteleddsdysplasi (Developmental Dysplasia 
of the Hip, DDH). Inngrepet gjøres for å unngå forverrelse av dysplasi og subluk-
sasjon, samt å minske smertene hos pasienter med slike plager. Hensikten med 
denne studien var å undersøke de kliniske langtidsresultatene etter takplastikk 
med Spitzy teknikk, spesielt å evaluere grad og varighet av smertelindring etter 
operasjonen. 

Pasienter og metoder: I denne retrospektive studien inkluderte vi 51 pasienter operert med takplas-
tikk (modifisert Spitzy teknikk) i Sophies Minde ortopedisk Hospital i perioden 1954 til 1976. opera- 
sjonsindikasjon var redusert caputdekning (Ce-vinkel < 20°). Det var 45 jenter (88 %) og 6 gutter, med 
gjennomsnittlig alder 11.7 år (5.5-22.4 år). 13 pasienter hadde bilateral operasjon, slik at tilsammen 
64 hofter ble operert. opplysninger om hoftesmerter ble hentet fra gamle pasientjournaler, som var 
tilgjengelige hos alle unntatt 3 pasienter. Preoperative røntgenbilder var tilgjengelige for 43 hofter.  

Resultater: Preoperativt var 22 hofter smertefulle (36 %) og 39 hofter var smertefrie. Alder ved Spitzy 
operasjon var høyere hos smertefulle hofter enn hos smertefrie (15.6 år vs. 9.3 år; p < 0.001.) 1 år 
postoperativt var 58 av 61 hofter smertefrie (91 %). 3 hofter hadde smerter både pre- og postoperativt. 
Det betyr at 19 av 22 hofter med smerter før operasjonen ble smertefrie og at ingen smertefrie hofter pre-
operativt hadde smerter 1 år senere. Gjennomsnittlig Ce vinkel var 5.4° (-20 - 17) preoperativt og 30.6° 
(4-51) 1 år postoperativt. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 27.6 år (1.7-52). Gjennomsnittlig smertefri 
periode var 19.7 år (0-51.5). Smertefri periode var signifikant kortere hos hofter med AVn enn hos dem 
uten AVn (11.9 vs 23.9 år, p = 0.001) og kortere hos pasienter med preoperativ Ce vinkel < 10° enn hos 
hofter med høyere Ce vinkel (14.2 vs 26.0 år; p = 0.015). 47 hofter har fått totalprotese, gjennomsnitt 
40.1 år etter Spitzy plastikk, mens 17 hofter ikke har fått protese. Regresjonsanalyse viste signifikant 
samsvar mellom smertefri periode etter Spitzy og tiden mellom Spitzy og totalprotese (p = 0.001).   

Konklusjon: Studien viste relativt gode kliniske langtidsresultater etter nesten 30 års oppfølgingstid.  
Det var høy grad av smertefrihet 1 år etter Spitzy takplastikk (alle unntatt 3 hofter) og et gjennomsnitt- 
lig smertefritt intervall på cirka 20 år. Tidligere studier har også vist gode resultater, men med kortere 
oppfølgingstid enn i vår studie. 

Betydning/relevans: På bakgrunn av de relativt gode langtidsresultatene etter takplastikk med 
modifisert Spitzy teknikk, anbefaler vi denne metoden hos eldre barn og ungdommer, til korreksjon av 
gjenværende dysplasi i hofter uten for stor grad av subluksasjon og uten caputnekrose. 
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mR Ved PRImæRdIAGNOse KAN IKKe FORUtsI  
FRemtIdIG KONtRALAteRAL GLIdNING Ved UNILAteRAL 
ePIFysIOLysIs CAPItIs FemORIs

Wensaas A1, Wiig O2, Hellund JC3, Khoshnewiszadeh B3, terjesen t2

1. Akershus universitetssykehus, ortopedisk avdeling 2. oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, ortopedisk avdeling.  
3. oslo universitetssykehus, billeddiagnostisk senter

Innledning: omlag 25 % av pasienter med primær unilateral epifysiolysis capitis 
femoris (eCF) får kontralateral glidning før de er utvokst. Det finnes ingen pålitelig 
metode som kan forutsi fremtidig kontralateral glidning. Profylaktisk fiksering er 
omdiskutert idet mange pasienter vil bli operert unødvendig med fare for kompli-
kasjoner. Hensikten med denne studien var å undersøke om MR av kontralateral 
hofte ved primær unilateral eCF kan forutsi kontralateral glidning.

materiale og metode: 22 pasienter med unilateral eCF ble inkludert og MR uten intravenøs kontrast 
av begge hoftene ble utført før operativ fiksering. Pasientene ble fulgt opp inntil fysen hadde lukket seg 
med gjennomsnittlig oppfølging på 33 mnd. MR bildene ble vurdert med 6 forskjellige mål:  
1. Glidningsvinkel. 
2. Største fokale bredde av fysen. 
3.  Global bredde av fysen målt på 3 forskjellige lokalisasjoner (midtpunktet på fysen og 1 cm. lateralt og 

medialt for midtpunktet). 
4. Perifysealt benmargsødem.  
5. Øket mengde leddvæske (subjektiv vurdering). 
6. Leddvæskemengde (mm.) målt ved laterale begrensning av trochanter major. 
kontralaterale hofter som forble uaffisert ble sammenlignet med de som senere fikk kontralateral glidning 
for å se om det var mulig å forutsi fremtidig glidning. Alle MR målinger ble utført av 2 radiologer og inter-
observatør enighet ble analysert med intraclass correlation coefficient (ICC) for kontinuerlige parametere 
og kappa statistikk for kategoriske parametere.

Resultater: 6 pasienter (27 %) fikk kontralateral glidning. Alle MR mål var signifikant patologiske i  
hoftene med eCF sammenlignet med de friske kontralaterale hoftene. Det var ingen signifikant forskjell 
mellom kontralaterale hofter som forble uaffisert og hofter med senere glidning. ICC viste god inter- 
observatør enighet for glidningsgrad (0.94) og perifysealt benmargsødem (0.77-0.93), mens det var  
moderat enighet for største fysebredde (0.63), global fysebredde (0.53-0.73) og leddvæskemengde 
(0.68). For patologisk øket leddvæskemengde eller ikke var det god enighet (kappa=0.73).

diskusjon: Alle MR mål som ble brukt var patologiske ved eCF sammenlignet med kontralateral uaffi-
sert hofte og således relevante i diagnostikk av eCF. Det var imidlertid ingen signifikant forskjell mellom 
de kontralaterale hoftene som gled og de som forble uaffiserte. Det er derfor ikke mulig å forutsi fremtidig 
glidning i den kontralaterale hoften ved hjelp av MR tatt ved primærdiagnose. Ved typisk klinikk på eCF 
uten sikker glidning på vanlig røntgen anbefales utredning med MR og fiksasjon ved positive funn med 
breddeforøket fyse og perifysealt benmargsødem.  
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PROGNOstIsKe FAKtOReR FOR LANGtIdsResULtAteR 
Ved KRONIsK FemURePIFysIOLyse BeHANdLet med  
FIKsAsJON IN sItU

terjesen t1, Wensaas A2  
1. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Innledning: Prediktive faktorer for langtidsresultater etter in situ fiksasjon ved  
kronisk femurepifysiolyse (slipped capital femoris epiphysis, SCFe) har tidligere 
ikke blitt tilstrekkelig analysert. Hensikten med denne studien var å definere 
prediktive faktorer for godt og dårlig langtidsresultat og å analysere assosiasjonen 
mellom initial grad av glidning og deformiteter i proksimale femur etter SCFe 
(post-slip deformitet). 

Pasienter og metoder: 51 pasienter (60 hofter) med kronisk SCFe, behandlet initialt med in situ 
fiksasjon og ingen senere operasjoner, ble studert. Det var 31 menn og 20 kvinner, med gjennomsnittlig 
alder 12.9 år (8.8-16.7) da de ble operert. Gjennomsnittlig oppfølging var 39.0 år (21.1-56.8).  
Post-slip deformitet ble definert som patologiske alfavinkler på anteroposteriore (AP) og laterale røntgen-
bilder. AP alfavinkel på 74° og lateral vinkel på 63° ble brukt som grense mellom normale og patologiske 
vinkler. Harris hip score (HHS) under 85 poeng ble klassifisert som dårlig klinisk resultat og artrose ble 
klassifisert som dårlig røntgenologisk resultat. 

Resultater: Gjennomsnittlig glidningsvinkel ved diagnose var 31.7° (12-77). Gjennomsnittlig AP 
alfavinkel var 67.4° (36 - 111) og gjennomsnitt lateral alfavinkel var 57.1° (22-104). Gjennomsnittlig 
AP alfavinkel hos hofter med lett grad av glidning (< 30°), moderat glidning (30-49°), og betydelig grad 
av glidning (≥ 50°) var 63.1°, 74.5°, og 72.8°, respektive; forskjellene var ikke signifikante (p = 0.368). 
kombinert klinisk og røntgenologisk langtidsresultat var godt hos 40 hofter (67 %) og dårlig hos 20 hofter. 
Multivariabel logistisk regresjon viste at lav AP alfavinkel var den eneste signifikante prognostiske faktor 
for godt langtidsresultat.  

Konklusjon: Post-slip deformitet, definert som abnormt høy AP alfavinkel, var den viktigste prognos-
tiske faktor for dårlig klinisk og røntgenologisk langtidsresultat ved kronisk SCFe behandlet med in situ 
fiksasjon. Post-slip deformiteter forekom hos nesten én tredjedel av hofter med lett grad av glidning og 
hos omtrent halvparten av hofter med moderat og betydelig grad av glidning. 

Betydning/relevans: På grunnlag av gode langtidsresultater hos 2/3 av hoftene, anbefaler vi fiksasjon 
in situ ved alle grader av glidning opp til 60°. 
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sNAPPING HIP. eN KAsUIstIKK

Karlsson V1, Rossi P2

ortopedisk avdeling, STHF Skien

Innledning: Snapping hip (=coxasaltans) er en kompleks tilstand som forekom-
mer hos 5-10 % av befolkningen. Forekommer hos begge kjønn, med lett overvekt 
blant yngre kvinner. Fenomenet kan inndeles i “indre”, “ytre” og “intra-articular”. 
oppstår typisk når en muskel eller sene blir hektet bak et ossøst fremspring, 
hvoretter det plutselig smetter fri i forbindelse med en spesiell bevegelse. Det 
dreier seg om repetitive episoder av kort varighet, vi beskriver et kasus med 
smertefulle “låsninger” av timers varighet, som var nærmest umulig å få lov til å 
behandle uten narkose.

materialer og metoder: Ved STHF behandles denne tilstand sjeldent, det går flere år mellom hver 
gang vi opererer slikt. Ønsker å presentere siste kasus, som fortsatt ikke er ferdigbehandlet.

Bakgrunn: kasus omhandler en 15 år gammel jente som var 12 år ved første kontakt i november 
2013. Tidligere frisk. Innlagt første gang 2 uker etter et fall på skøytebane med direkte kontusjon mot 
ve. trochanter. et par dager etter den første episode, fikk hun første “låsning”, som hennes mor kunne 
“reponere” hjemme uten analgetika. et par dager seinere ble hun innlagt akutt med diagnosen:  
“Forstrekning av hofte”. Ved innkomst på båre har pasienten bekken tilt der ve. crista står 3cm høyere 
en hø. Ve hofte var “låst” i 20 grader fleksjon, adduksjon og innadrotasjon, hun lå med lett flektert kne 
grunnet smertene.

Utredning: Afebril, normal puls og bT. negative infeksjonsprøver. MR negativ. Forelder gjennomfører 
samme reposisjonsmanøvre som sist, og pasienten opplever rask bedring. Ved utreise ingen bekkentilt, 
lett ømhet i gluteus musklene. negativ Trendelenburg. Smerter ved abduksjon. Ved kontroll i desember 
2013 bemerker man at ved fleksjon i ve. hofte i stående stilling smetter m. Gluteus max. fremover og ved 
ekstensjon smetter den tilbake i anatomisk stilling. Man klarer ikke å fremprovosere samme bevegelse på 
hø. side. 

Behanding: Man forsøker fysioterapi og Lederspan injeksjon i trokanter bursa da det er beskrevet at 
opp til 80 % opplever bedring med konservative tiltak. Gjentatte “låsninger” i perioden februar 2014 til 
september 2015, “reponert” i narkose. Grunnet manglende effekt av konservativ behandling velger man 
å tilby spalting av fascia lata; fremre tverrgående tenotomi i traktus og løsning av adheranser. Litteraturen 
har beskrevet god effekt av kirurgi ved manglende effekt av konservativ behandling. Fem nye “låsninger” 
(mai-juni 2016). Vurderes på fysikalsk medisinsk poliklinikk. Det observeres anfall med tonisk aktive-
ring av muskulatur i legg, lår og bekken som igangsettes av smerter rundt trokanter. klinisk presenterer 
pasienten en kaskadereaksjon/myoklontmønster, og vi jobber nå med forebyggende øvelser og anbefaler 
stesolid rectalt for å bryte anfall. Som neste steg planlegger vi blokade i tensor fasia lata med lidokain 
eller botox ila. høsten 2016.



Høstmøteboken   •   2016 193

Abstrakt

419
barn

“sNAPPING HIP”-syNdROm 

Holen s, Rossi P
ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark HF, Skien

Innledning: Foredrag 2 om emnet, etter kasuistikkgjennomgang fra kollega  
Dr. karlsson. “Snapping hip”, er beskrevet som ganske hyppig forekommende, 
selv om symptomene sjelden er så sterke at pasientene oppsøker sykehus. Ved 
vårt sykehus har det de siste årene kun vært jenter i de tidlige tenårene som  
har kommet til behandling.

materiale og metoder: oppslag i aktuelle lærebøker, samt litteratursøk via PubMed.

Resultater: Prevalensen av “snapping hip” har vært estimert til rundt 10 % av befolkningen, men ses 
særlig hos idrettsutøvere innen dans (opptil 90 % av elite-ballettdansere), fotball, vektløfting og løping. 
“Snapping hip” deles inn i intern og ekstern type. Ved intern “snapping hip” glipper iliopsoas-senen over 
eminentia iliopectinea, caput femoris eller trochanter minor. Ved ekstern “snapping hip” glipper tractus 
iliotibialis, tensor fascia lata eller gluteus maximus-senen over trochanter major. Det kan også forekomme 
“snapping” over protese-/osteosyntesemateriell. Tilstanden kan både være smertefri og svært smertefull. 
Det finnes flere behandlingsalternativer, og det er anbefalt først å forsøke ikke-operativ behandling: Hvile, 
tøying, nSAIDs, eventuelt kortisoninjeksjon i trochanterbursaen og/eller injeksjon av botox i muskulatur 
med spasmetendens. Dersom operativ behandling blir nødvendig, foreligger det både åpne og endo- 
skopiske alternativer. Ved intern “snapping”: Åpen forlengelse av muskel-sene-komplekset eller åpen/endo- 
skopisk release av iliopsoas-senen. Ved ekstern “snapping”: Åpen release eller forlengelse av tractus 
iliotibialis ved Z-plastikk, trochanterosteotomi, delvis reseksjon av tractus iliotibialis over trochanter major, 
alternativt endoskopisk release av tractus iliotibialis med “outside-in”-teknikk eller “inside-out”-teknikk.

diskusjon: Intern “snapping hip” kan være vanskelig å skille fra intraartikulær patologi, og ekstern 
“snapping hip” kan feildiagnostiseres som GTPS (“Greater trochanteric pain syndrome”)/trochanter- 
bursitt dersom “snappingen” ikke kommer klart nok frem. For diagnostikk anbefales det i første om-
gang klinisk testing, vanlige røntgenbilder og ultralyd. MR er aktuelt dersom ovenstående ikke gir klar 
diagnose. Det er anbefalt først å forsøke ikke-operativ behandling. Dersom man ikke kommer til målet 
med dette, er kirurgi aktuelt. endoskopisk kirurgi blir stadig mer populært, og har vist gode resultater i 
enkeltstudier, men det foreligger ennå ingen store, overbevisende studier som viser klare fordeler ved 
endoskopisk fremfor åpen kirurgi. Illustrative kasus vil bli presentert i form av video.



194 Høstmøteboken  •   2016

Abstrakt

501
Artroskopi

NO dIFFeReNCe IN ReVIsION RAtes OR  
tReAtmeNt FAILURes BetWeeN sINGLe BUNdLe  
ANd dOUBLe BUNdLe ANteRIOR CRUCIAte LIGAmeNt 
ReCONstRUCtION, A ReGIsteR stUdy

Aga C1,2,3, Granan LP3,4; Kartus J5, Lind m6, maletis G7, engebretsen L2,3,4

1. Martina Hansens Hospital, norway. 2. oslo Sports Trauma Research Center, norway. 3. oslo University Hospital, norway.  
4. The norwegian knee Ligament Registry, norway. 5. nU Hospital organisation, Sweden; University of Gothenburg, Sweden.  
6. Aarhus University Hospital, Denmark. 7. kaiser Permanente, baldwin Park Medical Center, USA

Background: Several randomized studies comparing Double bundle and Single 
bundle ACL reconstructions, have demonstrated moderate better objective knee 
stability in Double bundle reconstructions but no difference between them in 
subjective outcome. Due to the rare incidence of ACL revision procedures, failure 
outcomes have not been thoroughly investigated.

Purpose: The aim of the study was to detect and compare the revision rates in Double bundle and  
Single bundle reconstructed knees in patients from four different registers. Furthermore to detect  
“subjective treatment failures”, corresponding to a kooS, Quality of Life subscore less than 44 points.

study design: Prospective cohort study, Level 2.

methods: Data from ACL reconstructed patients registered in the knee ligament injury registries from 
Denmark, norway, Sweden, and the kaiser Permanente,US, were collected. The inclusion period was 
from 2004/2005 until December 31.2014. Included patients were 14 and 60 years old. The reconstruc-
tions were performed using hamstring tendon autografts and either with a Double bundle or Single bundle  
technique. Patients with a previous ACL reconstruction in the same knee, or with concominant injury 
to the PCL, PLC or LCL were excluded. kooS scores data were collected 1 and 2 years postoperatively. 
Revision rates and the amount of treatment failures in each group, were estimated. 

Results: 66 380 patients were included in the study. 1132 patients were reconstructed with a Double 
bundle technique and 65 248 with a Single bundle technique. 4.1 % in the Double bundle group and 
4.2 % of the patients in the Single bundle group had undergone a new revision during the study period 
(p=0.82). expected survival of the Double bundle group at 1, 2, 5 and > 5 years follow up were: 99.4 %, 
98.4 %, 96.3 %, 95.9 %. In the Single bundle group the respective numbers were 99.3 %, 97.8 %, 
96.2 %, 95,8 %. 

25.0 % of the Double bundle group and 28.3 % of the Single bundle group were defined as subjective 
treatment failures (p=0.13).

Conclusion: In this register cohort, no differences in graft survival or in the amount of subjective treat-
ment failure were found between the Single and Double bundle ACL reconstruction techniques. 
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GRAFttyKKeLse OG KROPPsmAsseINdeKs I  
det NORsKe KORsBÅNdReGIsteRet

Gifstad t1, Inderhaug e2, drogset JO1

1. St. olavs Hospital, ortopedisk avdeling, nTnU. 2. Haraldsplass Diakonale Sykehus, ortopedisk avdeling.

Innledning: Data fra det norske korsbåndregisteret har siden etableringen i 2004 
dannet grunnlag for en rekke publikasjoner som blant annet har belyst risikofak-
torer for revisjonskirurgi. Tykkelse på hamstringsgraft og kroppsmasseindeks (kMI) 
er faktorer man kan tenke seg har betydning i en slik sammenheng og formålet 
med denne studien var å se nærmere på disse faktorene i den norske korsbånd-
populasjonen.

materiale og metode: Alle pasienter som hadde gjennomgått primær ACL rekonstruksjon med bruk 
av hamstringsgraft hvor tykkelsen på graftet samt pasientens vekt og høyde var registrert, ble inkludert. 
Pasienter med samtidig skade på øvrige ligamenter ble ekskludert. kMI ble kalkulert ut fra vekt og høyde 
(kg/m2). Materialet er bearbeidet og analysert med SPSS.

Resultater: Grafttykkelse, vekt og høyde ble registrert i korsbåndsdatabasen fra 2010. Totalt 4029 av 
7837 pasienter (51 %) i perioden 2010-2015 hadde alle tre variabler tilgjengelig. Grafttykkelse fordelte 
seg slik i prosent: ≤ 7,0 mm - 8,5 %, 7,5 mm - 12 %, 8,0 mm - 43 %, 8,5 mm - 12 %, 9,0 mm - 19 %, 
9,5 mm - 1,4 %, ≥ 10,0 mm - 3,6 %. kMI hadde følgende fordeling: < 18,5 kg/m2 - 1,6 %, 18,5-24,9 
kg/m2 - 52 %, 25,0-29,9 kg/m2 - 35 %, 30,0-34,9 kg/m2 - 9,2 %, 35-0-39,9 kg/m2 - 1,3 %, > 40,0 kg/
m2 - 0,2 %. Totalt 150 av pasientene hadde i løpet av oppfølgingsperioden gjennomgått revisjonskirurgi. 
Fordelingen mellom grafttykkelse og kMI presenteres i tabellen under, antall revisjoner angitt i parentes. 

kMI (kg/m2)   Grafttykkelse (mm)    Totalt

 ≤ 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 ≥ 10,0

< 18,5 16 (0) 8 (1) 27 (3) 5 (0) 7 (0) 0 (0) 0 (0) 63 (4)

18,5 - 24,9 213 (9) 320 (16) 955 (48) 221 (4) 309 (17) 26 (0) 60 (1) 2104 (95)

25,0 - 29,9 86 (2) 143 (4) 565 (21) 189 (5) 361 (8) 22 (0) 63 (1) 1429 (41)

30,0 - 34,9 22 (0) 25 (0) 154 (2) 54 (2) 93 (3) 6 (0) 16 (1) 370 (8)

35,0 - 39,9 5 (0) 4 (0) 20 (0) 6 (0) 14 (1) 1 (0) 4 (1) 54 (2)

> 40 1 (0) 1 (0) 5 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 9 (0)

Totalt 343 (11) 501 (21) 1726 (74) 475 (11) 785 (29) 55 (0) 144 (4) 4029 (150)

Konklusjon: Den hyppigste registrerte tykkelsen av hamstringgraft i perioden 2010-2015 var 8,0 mm 
(43 %) og totalt 79 % av pasientene hadde denne eller tykkere graft. Litt over halvparten av de opererte 
pasientene hadde en kMI mellom 18,5 og 24,9 kg/m2 som er området verdens helseorganisasjon beteg-
ner som normalvektige, mens hele 46 % havnet i gruppen klassifisert som overvektig/ fedme. Revisjons-
analyser vil bli presentert på høstmøtet.
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KORsBÅNdsReGIsteRet eR I eNdRING I FORm AV  
ReGIstReRING AV IKKe-OPeReRte KORsBÅNdsPAsIeNteR; 
PROsJeKtPReseNtAsJON OG demONstRAsJON AV  
eLeKtRONIsK sKJemA

ekås GR1,2, engebretsen L1,2

1. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. oslo Sports Trauma Research Centre (oSTRC)

Innledning: korsbåndsregisteret ble etablert i 2004 som det første nasjonale 
korsbåndsregister i verden.1 kun rekonstruerte pasienter inkluderes og følges 
over tid. estimat antyder imidlertid at omlag 50 % av korsbåndspasienter i norge 
behandles uten kirurgi. korsbåndsregistret er altså i realiteten et korsbåndsrekon-
struksjonsregister uten kontrollgruppe. Dette bidrar til en ubalansert fremstilling 
av behandlingen av korsbåndsskader.2,3 Dette er spesielt uheldig for grupper som 
erfaringsmessig først og fremst behandles konservativt; som barn og eldre. Vi vet 
lite om korsbåndsskadenes naturlige forløp, hvem de konservativt behandlede 
pasientene er og hvordan det går med dem på kort og lang sikt. en internasjonal 
debatt peker på nettopp dette, og maner til registrering også av ikke-opererte 
pasienter(3). Vi har derfor tatt initiativ til endring av vårt nasjonale korsbåndsregis-
ter slik at også ikke-opererte korsbåndspasienter registreres. 

materialer og metoder: I denne studien inkluderes pasienter med korsbåndsskade innen 6 måneder 
før registreringstidspunkt som initialt forsøker konservativ behandling. Pasienter som ikke forstår norsk 
og utenlandske borgere ekskluderes. Registrering gjøres på utvalgte senter gjennom elektronisk skjema 
utviklet av MRS (Medisinske Register Systemer). Dersom operasjon gjøres på senere tidspunkt, fylles nytt 
skjema ut. Hardt endepunkt er derfor operasjon; rekonstruksjon eller kneprotese. Mykt endepunkt er 
kooS score etter 2, 5 og 10 år. 

Det foreligger ingen resultater foreløpig, da elektronisk registrering ikke har startet per 31.08.16.  
Preliminære data vil trolig foreligge i oktober 2016.

Betydning/relevans: Innlemming av ikke-opererte pasienter i korsbåndsregisteret vil belyse det kon-
servative behandlingsalternativet og utgjøre en kontrollgruppe til de opererte pasientene. Resultatene vil 
kunne brukes i kvalitetsarbeid og bedre pasientbehandlingen på sikt.

Referanser:
1. Granan LP, bahr R, Steindal k, Furnes o, engebretsen L. Development of a national cruciate ligament surgery registry: the norwegian 
national knee Ligament Registry. Am J Sports Med. 2008;36(2):308-15.
2. ekas GR, engebretsen L. [In Process Citation]. Tidsskr nor Laegeforen. 2016;136(4):298.
3. Seil R, Mouton C, Theisen D. How to get a better picture of the ACL injury problem? A call to systematically include conservatively man-
aged patients in ACL registries. br J Sports Med. 2015.
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NeW tRAUmA Is tHe mOst COmmON CAUse OF  
ReVIsION AFteR PRImARy ANteRIOR CRUCIAte LIGAmeNt 
ReCONstRUCtION – A stUdy FROm tHe NORWeGIAN 
KNee LIGAmeNt ReGIstRy 2004-2015.

Persson A1, Fjeldsgaard K1, Gjertsen Je1, engebretsen L2, Kjellsen AB1, Fevang Jm1

1. ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus. 2. ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus

Background: Revision anterior cruciate ligament reconstruction (ACLR) is often 
used as a measure of failure after primary ACLR. However, there is limited infor-
mation available that describes why the patients have undergone revision surgery. 

Purpose: To describe the cause of revision and time to revision ACLR stratified by patient and surgical 
factors. 

methods: The study included all patients with a primary hamstring tendon autograft (HT) or patellar 
tendon autograft (PT) ACLR that had been revised registered in the norwegian knee ligament Registry 
from 2004 through 2015. The patients were stratified according to age groups (0-20 y, 20-30 y and 
> 30 y), early or late revision ACLRs (≤ 2 y or 2 y from primary ACLR) and gender. The patients with HT 
reconstructions were further stratified in femoral fixation groups (suspension device and non-suspension 
device). Group differences were investigated with chi-square test.

Results: A total of 764 patients were identified that had undergone revision ACLR, 141 with PT and 623 
with HT. overall, the most frequent cause of revision was a new trauma (36 %) followed by graft failure 
(27 %). Primary HT reconstructions were more often revised because of a new trauma (37 % vs 30 % 
for PT) (p=0.09), whereas PT patients more often was revised because of graft failure (35 % vs 25 % for 
HT) (p=0.02). HT patients with suspensory femoral fixation devices were more common in early revisions 
(58 % vs 42 % for non-suspension) (p<0.001) and with new trauma as the leading cause of revision 
(43 % vs 28 % for non-suspension) (p<0.001). 

Conclusion: The most frequent reported cause of revision is a new trauma. Revised patients primary 
treated with HT and suspensory femoral fixation was more often revised early (< 2 y) and because of a 
new trauma. 
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HVILKeN FLeKsJONsGRAd sKAL ANteROLAteRALe 
PROsedyReR stRAmmes I NÅR KOmBINeRt med  
ACL ReKONstRUKsJON – eN BIOmeKANIsK stUdIe

Inderhaug e1, stephen Jm2, Williams A2, sonnery-Cottet B3, Amis AA4

1. Haraldsplass Diakonale Sykehus, bergen. 2. Fortius Clinic, London. 3. Centre orthopedique Santy, Lyon. 4. Imperial College, London

Innledning: På tross av mange tekniske beskrivelser av anterolaterale prosedyrer, 
har man begrenset kunnskap om hvilke(n) fleksjonsgrad man bør anvende ved 
stramming og fiksasjon av det anterolaterale graftet. Hensikten med denne studien 
var derfor å undersøke effekten av kneets fleksjonsgrad under stramming/fiksasjon 
av graftet på kneets kinematikk når (1) en Lemaire tenodese og (2) en anterolate-
rale ligament (ALL) prosedyre ble kombinert med en fremre korsbånds (ACL) 
rekonstruksjon.

metode: I en kontrollert lab-studie ble 12 kadaver-knær testet i en rig som tillot bevegelse i 6-frihets-
grader. et optisk sporingssystem ble brukt for å ta opp kinematiske data fra 0° - 90° graders fleksjon. Ved 
hjelp av et vekt og trinse-system ble følgende ytre belastninger vekselsvis brukt under testing: 90 n anter-
oposteriort drag, 5 nm innad-utad vridning og et kombinert 90 n fremre drag med samtidig 5 nm vridn-
ing for å simulere “pivot shift”. knærne ble først testet i intakt, fremre korsbåndsskadet og anterolateral 
skadet tilstand. Deretter ble Lemaire tenodesen og ALL-prosedyren gjennomført i randomisert rekkefølge 
med graftfiksasjon i henholdsvis 0°, 30° og 60° knefleksjon. Statistisk analyse involverte variansanalyse 
(repeated measures AnoVA) og parvis t-testing. På grunn av multiple t-tester ble det gjennomført post 
hoc bonferroni korreksjon.

Resultater: I en kombinert ACL og anterolateral skadet tilstand fant man vedvarende laksitet, for både 
fremre translasjon og innad rotasjon, når ACL rekonstruksjonen ble gjort som eneste prosedyre (Alle: 
P<0.05). Fremre translasjon ble normalisert for alle kombinasjoner av ACL rekonstruksjon og anterolate-
rale prosedyrer (Alle: P>0.05). Lemaire tenodesen gjennopprettet også normal innad rotasjon uavhengig 
av hvilken fleksjonsgrad som ble brukt ved fiksasjon av graftet (P>0.05). ALL prosedyren hadde derimot 
en vedvarende økt innad rotasjon når den ble sammenlignet med de normale knærne (P=0.04).

Konklusjon: når Lemaire tenodesen ble kombinert med ACL rekonstruksjon i knær som hadde en 
kombinert ACL og anterolateral skade, fant man en normalisering av knærnes kinematikk – uavhengig 
av fleksjonsgraden tenodesen ble strammet og fiksert i (0°, 30°, 60°). For kombinasjonen ACL rekon-
struksjon og ALL prosedyre fant man imidlertid vedvarende økt laksitet. I lys av den foreliggende studien 
er valget av anterolateral prosedyre viktigere enn hvilken fleksjonsgrad graftet strammes og fikseres i. 
kirurger som ønsker å kombinere Lemaire tenodese med ACL rekonstruksjon kan fritt stramme graftet i 
0°, 30° eller 60° fleksjon.
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ACL ReKONstRUKsJONeR Ved BæRUm syKeHUs  
2007-2012

Weldingh e, Lien OA, Figved W
ortopedisk avdeling, bærum sykehus, Vestre Viken

Innledning: I perioden 2007 til 2012 ble det gjort 213 primære rekonstruksjoner 
av fremre korsbånd ved bærum sykehus. Med basis i tall fra korsbåndregisteret, 
som viser en revisjonsrate opp mot 10 %, ønsket vi å gjennomgå våre egne resul-
tater. Vi så på pasientene som var blitt reoperert med korsbåndrevisjon for å finne 
eventuelle forhold i det perioperative forløpet som gjør at rerupturgruppen skiller 
seg ut.

materiale og metoder: et spørreskjema inkludert kooS-score, ble sendt til samtlige pasienter operert 
i perioden. Pasientene ble også spurt om de har vært reoperert ved andre sykehus. Vi brukte system-
verktøy og pasientjournal for innsamling av data retrospektivt: Vi registrerte metode, alder, kjønn, bMI, 
grafttykkelse, annen skade, annen reoperasjon, infeksjon, implantatvalg, nSAID-bruk, steroidbruk, røyk, 
antall operatører og enkeltoperatører.

Resultater: Av primærinngrepene var 47 (22 %) operert med patellarsenegraft og 166 (78 %) med 
hamstringssenegraft. I perioden ble det gjort 17 revisjonsrekonstruksjoner, hvorav 7 på pasienter som 
var primæroperert i samme periode. 1 (2,1 %) pasient med patellarsenegraft og 6 (3,6 %) av pasientene 
med hamstringssenegraft ble revidert (Relativ risk: 1,7; 95 % CI: 0,2-13,8; p=0,52). Vi fant en trend 
mot at pasientene som var revidert, var yngre pasienter med høyt aktivitetsnivå og store krav til funksjon. 
Gjennomsnittsalderen i gruppen med hamstringssenegraft var 23,5 år ved operasjonstidspunktet mot 
29,4 år i hele materialet. For menn var bMI høyere i revisjonsgruppen (28,3 vs 25,5). For kvinner var 
bMI tilnærmet lik gruppen som ikke er reoperert. 60 % i revisjonsgruppen hadde ledsagende menisk-
skade, mot 52 % hos de øvrige. Vi fant ingen forskjeller mellom gruppene når det gjelder grafttykkelse, 
bruk av nSAIDS/Steroider, røyk, antall operatører, eller enkeltoperatører. Resultatene av kooS-scoren er 
under analyse.

diskusjon: Materialet er lite og man kan ikke si med sikkerhet at valg av metode er avgjørende for revi- 
sjonsrisiko. Gjennomgang av vårt materiale indikerer at alder, bMI hos menn og ledsagende meniskskade 
kan ha betydning for graftoverlevelse.

Relevans: Det pågår diskusjon om valg av metode ved ACL-rekonstruksjon. Vi har ikke klart å vise at 
graftvalg er avgjørende for revisjonsrisiko. 
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BeHANdLING AV ACL sKAde HOs IdRettsUtøVeR;  
CAse RePORt

ekås GR1,2,3, Haugvad L3,4, engebretsen L1,2

1. ortopedisk avdeling oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. oslo Sports Trauma Research Centre. 3. Skiforbundet Hopp. 4. olympiatoppen

Introduksjon: Toppidrettsutøvere er som oftest godt trent ved skadetidspunkt, har 
gode treningsvaner og et medisinsk apparat rundt seg som muliggjør en aggressiv 
rehabiliteringsprotokoll. erfaring tilsier at de ønsker å komme raskt tilbake til sin 
aktivitet og er opptatt av å tape minst mulig av sin musklatur og sin tid til trening. 
Timing av kirurgi, valg av kirurgisk metode og rehabiliteringsprotokoll er viktige 
aspekt ved behandlingen og illustreres gjennom denne casen.

materiale og metode: Skihopper på landslag faller i bakken under trening i Østerrike. Fremre kors-
båndsskade og mulig meniskrotskade påvises. Pga mulig meniskrotskade opereres han samme dag med 
quadricepssenegraft i Østerrike. Rehabilitering iverksettes umiddelbart etter kirurgi etter anbefalt regime 
fra operatør som er i tråd med tanker fra landslagets medisinsk team. 

diskusjon: Tradisjonelt har vi ikke utført akutt korsbåndskirurgi i norge. Vanlig praksis har vært å 
avvente kirurgi og fokusere på preoperativ trening for å sikre full ekstensjon uten hevelse før operasjon-
stidspunktet som vanligvis er etter ca. 8 uker. bakgrunnen for dette er studier på -90 tallet som viste økt 
forekomst av artrofibrose hos tidlig opererte pasienter og sammenheng mellom preoperativ ekstensjons-
deficitt og artrofibrose. Internasjonalt ser vi nå en tendens mot mer akutt kirurgi. Herbst og medarbeider 
publiserte nylig en prospektiv studie hvor de viser gode resultater hos pasienter som er operert innen 48 
timer og anbefaler denne strategien hos idrettsutøvere.

Quadricepssenegraft er i en årrekke blitt benyttet som revisjonsgraft, men har tross gode mekaniske og 
kliniske resultater aldri vært et hyppig graftvalg ved primære ACL rekonstruksjoner i norge. Mindre  
fremre knesmerter og bedre postoperativ fleksjonsstyrke kombinert med graftets styrke, gjør quadriceps- 
senegraftet til et antatt fordelaktig graft hos idrettsutøvere som jobber i huksittende stillinger som  
alpinister og skihoppere.

Rehabilitering er av stor betydning for et vellykket postoperativt resultat og for trygg retur til idrett.  
Studier viser at før retur til idrett bør minst 9 mnd med trening være gjennomført og funksjonelle 
milepæler oppnådd for å redusere faren for reruptur.

Relevans og betydning: Tidlig kirurgi kan være et godt alternativ for noen idrettsutøvere ledsaget av 
et aggressivt rehabiliteringsregime for å sikre leddmobilitet. For idrettsutøvere som sitter på huk og har 
behov for god benstyrke og et sterkt graft kan quadricepssenegraft være et godt graftalternativ. Det er 
naturlig å spørre seg om det er enkelte andre pasienter som er tjent med tidlig ACL-kirurgi eller som 
kunne ha nytte av et quadricepssenegraft. Av fremre korsbåndsskadde, bør uansett pasienter med 
innslåtte bøttehanker og rotskader av meniskene opereres tidlig, mens pasienter med isolerte kors-
båndsskader kan rehabiliteres på vanlig måte før eventuell kirurgi.
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HÅNdteRING AV mULtILIGAmeNtsKAde I KNeet;  
FRA tRAUmemOttAK tIL ReHABILIteRINGsFAse

ekås G1,2, engebretsen L1,2

1. ortopedisk avdeling oslo universitetssykehus Ulevål. 2. oslo Sports Trauma Research Centre

Introduksjon: kneluksasjon er definert ved ruptur av minst 3 av 4 leddbånd 
i kneet. Skaden er sjelden, men alvorlig, oftest med betydelig senfølger for 
pasienten. karskader forekommer hos 5 % og nerveskade (partiell og total) av n. 
peroneus hos ca. 30 % av pasientene. kneluksasjon og potensielle tilleggsskader 
må alle ortopeder kjenne til og kunne håndtere i akuttfasen. Vi ønsker å formidle 
denne casen fordi den belyser mottak av pasient med gjennomgått kneluksasjon 
på lokalsykehus, operasjon på universitetssykehus og rehabilitering av multiliga-
mentskadet pasient. 

materiale og metode: Mann, f. -81, MC-ulykke, 60 km/t mot autovern. Mottas av traumeteam på 
Hammerfest sykehus. AbC normal, klinisk ustabilt høyre kne, palpable pulser distalt, mistenker dropfot. 

Resultat: Sekundærundersøkelse avdekker normale karforhold, dropfot og sensibilitetsutfall på fotrygg 
høyre side. Ved klinisk undersøkelse Lachman 3+, positiv bakre skuffetest, medial og lateral instabilitet 
grad 3. Rtg og CT viser avulsjonsfraktur caput fibula og skallformede fragment beliggende i notchen. CT 
angio er normal. MR viser skade av MCL, ACL, PCL, LCL og bicepsseneavulsjon.

diskusjon: et ustabilt kne med avulsjonsfraktur på fibula og skallformede fragmenter i notchen gir 
mistanke om kneluksasjon med posterolateral ligamentskade og korsbåndsskade. Ved mistanke om 
gjennomgått kneluksasjon må distal sirkulasjon avklares. Distal puls, ankel-arm index og evt CT angio 
må gjennomføres for å avklare dette. Skade på lateralsiden øker mistanken om n. peroneusskade fordi 
opp til 50 % av pasientene med laterale skader presenterer dette. Dorsalfleksjon i ankel og stortå samt 
sensorikk på fotrygg må derfor kartlegges tidlig. Dropfot behandles med skinne. 

Pasienten ble operert på Ullevål 9 dager etter skade. Det ble gjort ACL rekonstruksjon med patellar- 
senegraft, PCL rekonstruksjon med achilles allograft, sutur og ankerfiksasjon av LCL og bicepssene samt 
rekonstruksjon av MCL og PoL med semitendinosusgraft. I tillegg ble det under skopi påvist bakre rota-
vulsjon lateralt som ble fiksert via tibia borekanal. De fleste n. peroneus pareser normaliseres, men hvis 
nerven er uten funksjon i >6-12 månder eller er verifisert totalrupturert på operasjonstidspunktet, gjøres 
senetransposisjon med tibialis posticus for å bedre dropfoten.

Pasienten fikk postoperativt Jack brace i totalt 16 uker og dropfot skinne ifa dictusbånd. Første 8 uker til-
lates RoM 0-90 grader med delbelastning på 15 kg. etter 8 uker økt belastning til smertegrense. kontroll 
hos fysioterapeut etter 2 uker og hos operatør etter 8 uker. 

Betydning/relevans: Pasienter med multiligamentskader må fanges opp i akuttfasen og utredes for 
alvorlige tilleggsskader. operasjonen bør utføres innen 10 dager og samarbeid mellom lokalsykehus og 
universitetssykehus er derfor viktig. Multiligamentskade med skade av alle 4 stabilisatorer har spesielt 
alvorlig prognose. UUS-materialet viser at > 90 % er tilbake i arbeid/studier etter 1 år. 
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tReNINGsteRAPI VeRsUs ARtROsKOPIsK  
meNIsKReseKsJON sOm BeHANdLING FOR  
deGeNeRAtIVe meNIsKRUPtUReR HOs  
mIddeLALdReNde PAsIeNteR 

Kise NJ1, Risberg mA2, stensrud s3, Ranstam J4, engebretsen L5, Roos em6

1. ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital. 2. norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (nAR), ortopedisk klinikk, oslo univer-
sitetssykehus, norges Idrettshøyskole og nimi. 3. Institutt for fysioterapi, Høyskolen i oslo og Akershus. 4. Universitetet i Lund, Sverige. 5. 
Medisinsk fakultet, Universitetet i oslo, ortopedisk klinikk, oslo universitetssykehus og oslo Sports Trauma Research Centre. 6. Syddansk 
Universitet, odense, Danmark

Innledning: Hensikten med studien var å undersøke om treningsterapi er bedre 
enn artroskopisk meniskreseksjon som behandling av degenerative meniskrup-
turer hos middelaldrende pasienter.

materialer og metoder: Randomisert kontrollert studie gjennomført ved to ortopediske avdelinger 
og to fysioterapiklinikker i norge. 140 middelaldrende pasienter (gjennomsnittlig alder 49.5 år, range 
35.7-59.9) med MR-funn forenlig med degenerative mediale meniskrupturer og røntgenologisk ingen 
artrosetegn (96 %), ble behandlet med enten 12-ukers veiledet treningsterapi eller artroskopisk menisk- 
reseksjon. Primære utfallsmål var intention-to-treat analyse av forskjellen mellom gruppene i endring i 
kooS4 (knee injury and osteoarthritis outcome Score)(definert a priori som gjennomsnittet av de fire 
kooS subskalaene Pain, Symptoms, Sports/Rec og QoL) fra inklusjon til 2-års oppfølgning og endring i 
lårmuskelstyrke fra inklusjon til 3-måneders oppfølgning. 

Resultater: Ved 2-års oppfølgningen var det ingen klinisk relevant forskjell mellom gruppene i endring i 
kooS4 (0.9 poeng, 95 % CI -4.3 til 6.1; p=0.72). Ved 3-måneders oppfølgningen hadde treningsterapi-
gruppen større økning i muskelstyrke (p<0.004). Det var ingen alvorlige komplikasjoner i løpet av 2-års 
perioden. nitten prosent (13 pasienter) krysset over fra treningsgruppen til kirurgi innen 2 år, uten 
tilleggseffekt. 

diskusjon: Den observerte forskjellen i selvrapportert knefunksjon mellom behandlingsgruppene var 
minimal etter 2 år. Treningsterapi hadde positive effekter sammenliknet med kirurgi i forhold til økning i 
muskelstyrke, i hvert fall på kort sikt. 

Betydning/relevans: Resultatene av studien bør motivere klinikere og middelaldrende pasienter med 
degenerative meniskrupturer uten røntgenologiske artrosetegn til å vurdere veiledet treningsterapi som et 
behandlingsalternativ. 
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tReNINGsteRAPI VeRsUs ARtROsKOPIsK  
meNIsKReseKsJON; HVA sKJeR med meKANIsKe  
symPtOmeR?

Kise NJ1, Risberg mA2, stensrud s3, engebretsen L4, Roos em5

1. ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital. 2. norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (nAR), ortopedisk klinikk, oslo univer-
sitetssykehus, norges Idrettshøyskole og nimi. 3. Institutt for fysioterapi, Høyskolen i oslo og Akershus. 4. Medisinsk fakultet, Universitetet i 
oslo, ortopedisk klinikk, oslo universitetssykehus og oslo Sports Trauma Research Centre. 5. Syddansk Universitet, odense, Danmark

Innledning: Pasienter med degenerative meniskrupturer, presenterer ofte  
mekaniske symptomer som klikkelyder, opphakninger eller smerter ved vridning 
av kneet. Tilstedeværelse av slike symptomer kan bidra til at indikasjon for artro- 
skopisk meniskreseksjon styrkes. Hensikten med denne studien var å undersøke 
om kirurgi har større effekt på mekaniske symptomer enn treningsterapi. 

materialer og metoder: I en randomisert kontrollert studie* der 140 middelaldrende pasienter med de-
generative meniskrupturer ble behandlet med enten veiledet treningsterapi eller artroskopisk meniskresek-
sjon, har vi sett på mekaniske symptomer ved inklusjon og etter 3, 12 og 24 måneder. Dataene er hentet 
ut fra enkelt-spørsmål i kooS (knee injury and osteoarthritis outcome Score) som omhandler mekaniske 
symptomer. Frekvens av pasienter som rapporterte minst moderate symptomer (moderate, hyppige/be-
tydelige, alltid/ekstreme) i forhold til pasienter som rapporterte ingen eller svært sjeldne symptomer, ble 
sammenliknet i de to behandlingsgruppene med Pearson chi-kvadrat test.

Resultater: Ved inklusjon var frekvensen av klikkelyder, opphakninger og smerter ved vridninger av kneet 
henholdsvis 59 %, 24 % og 61 % i treningsgruppen og 37 %, 17 % og 63 % i artroskopigruppen. I løpet av 
2-års perioden ble frekvensen av de samme symptomene redusert med henholdsvis 30 %, 18 % og 49 % i 
treningsgruppen og 17 %, 28 % og 44 % i artroskopigruppen. Det var ingen forskjeller mellom behandlings- 
gruppene i frekvens av symptomene etter 3, 12 og 24 måneder (p=0.100-0.945). 

diskusjon: Ved klinisk undersøkelse av pasienter med degenerative menisrupturer er anamnesen viktig og 
ofte blir graden av mekaniske symptomer utslagsgivende for om pasienten blir anbefalt kirurgisk behandling 
eller ikke. Studien er derfor viktig fordi den viser at mekaniske symptomer ikke bedres mer etter kirurgi enn 
etter treningsterapi. en svakhet ved studien er at den er en sekundær analyse av data fra en randomisert 
kontrollert studie og studien er ikke designet for dette formålet. 

Betydning/relevans: Resultatene viser at pasienter med degenerative meniskrupturer og mekaniske 
symptomer kan oppnå like stor grad av symptomlindring etter treningsterapi som etter artroskopisk  
meniskreseksjon. 

*kise nina Jullum, Risberg May Arna, Stensrud Silje, Ranstam Jonas, engebretsen Lars, Roos ewa M et al. exercise therapy versus arthro-
scopic partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients: randomised controlled trial with two year follow-up bMJ 
2016; 354 :i3740
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sKAdemeKANIsme Ved sKULdeRsKAdeR OG ROtAtOR-
CUFFRUPtUReR I eN NORmALPOPULAsJON                       

enger m1, skjaker sA1, melhuus K1, Nordsletten L2, Pripp AH3, moosmayer s4, Brox Je5 
1. oslo skadelegevakt, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus. 3. Senter for 
biostatistikk og epidemiologi, oslo universitetssykehus. 4. ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital. 5. Avdeling for fysikalsk medisin 
og rehabilitering, oslo universitetssykehus

Innledning: Skadesituasjon ved skulderskade er tidligere undersøkt for spesifikke 
idrettsgrener og diagnoser, men ikke for en normalpopulasjon. oslo skadelegevakt 
er poliklinikk for hele byen. Formålet med denne studien var å kartlegge tidspunkt, 
aktivitet og skadested for pasienter med skulderskade med spesielt fokus på  
rotatorcuffrupturer. 

Pasienter og metode: Vi gjorde en prospektiv registrering i et år av alle pasienter med akutt skulder-
skade som oppsøkte oslo skadelegevakt. Pasientutfylt skjema om skademekanisme, legens journalnotat 
og skaderegistrering i nasjonalt felles minimum datasett ble gjennomgått og vurdert. Utvalgte preliminære 
data presentes.

Resultater: Vi registrerte totalt 3031 skulderskader i et år fra mai 2013 til mai 2014. Hver tredje 
skade (n=885, 29 %) skjedde i forbindelse med idrett (kvinner 16 %, menn 38 %). Gjennomsnittsalder 
var ti år yngre enn for totalmaterialet (31 år, variasjonsbredde 3-91). Skulderskader var hyppigere om 
vinteren enn resten av året sammenlignet med andre skader (odds-ratio 1,214 (95 % kI: 1,124-1,311), 
p<0.001). Fotball var den dominerende idrettsaktiviteten ved skulderskade for aldersgruppen 6-18 år, 
men ble gradvis erstattet av sykling i aldersgruppen 30-49 og langrenn i aldersgruppen 50-69. Av de fem 
største enkeltidrettene skilte sykling seg ut ved høy bruddandel og kampsport med høy luksasjonsandel. 

blant de 116 med rotatorcuffruptur (full- og partielltykkelsesruptur) skjedde også 29 % i forbindelse med 
idrett, med alpint som største enkeltidrett. 10 % av rupturene skjedde på ski. Skadested var på vei, gate 
eller fortau for 30 % av rupturene, nesten like mange skjedde i tilknytning til egen bolig (28 %). De fleste 
(86 %) var forårsaket av et fall, mot 70 % for totalt antall skulderskader.  

diskusjon: Skulderskadene skiller seg fra andre skader ved signifikant flere skader vinterstid, og over-
hyppighet av langrenn- og alpinskader. Skader generelt er derimot hyppigst i vår og sommermånedene. 
Sørensen og medarbeidere fant også 29 % idrettskader og alpint som største enkeltidrett i sitt materiale 
av 60 rotatorcuffrupturer i københavn.1 Aagaard og medarbeidere fant 21 % idrettskader, hovedsakelig 
skiskader, i sitt materiale av fulltykkelsesrupturer i Skåne.2

Betydning/relevans: Skulderen er mer utsatt for skade vinterstid og spesielt ved skiaktivitet. Man bør 
være oppmerksom på muligheten for rotatorcuffruptur ved slik bløtdelsskade hos pasienter over 40 år,  
og følge opp med kontroll av funksjonen og eventuell bildediagnostikk.

   

Referanser:
1. Sorensen Ak, bak k, krarup AL, Thune CH, nygaard M, Jorgensen U, et al. Acute rotator cuff tear: do we miss the early diagnosis? A 
prospective study showing a high incidence of rotator cuff tears after shoulder trauma. J Shoulder elbow Surg. 2007;16(2):174-80.
2. Aagaard ke, Abu-Zidan F, Lunsjo k. High incidence of acute full-thickness rotator cuff tears. Acta orthop. 2015;86(5):558-62.
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ULtRALydVeILedet sKyLLING OG AsPIRAsJON AV KALK 
Ved teNdINOsIs CALCAReA – 2 ÅRs OPPFøLGNING  
AV 52 PAsIeNteR 

moosmayer s
ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital

Innledning: Ultralydveiledet skylling og aspirasjon ved tendinosis calcarea (bar-
botage) har vanligvis blitt utført av radiologer. etter at ultralyddiagnostikk har blitt 
etablert i mange ortopediske skulderpoliklinikker burde metoden kunne tas i bruk 
av ortopeder. Målet med studien var å undersøke den tidlige ortopediske lærings-
kurven med ultralydveiledet skylling og aspirasjon ved tendinosis calcarea.

materialer og metoder: en ortoped med flere års erfaring med diagnostisk skulderultralyd fikk 1-dags 
opplæring i kalkskylling før studiestart. Studiematerialet består av de første 52 pasienter (17 m, 35 k, 
gjennomsnitt alder 54 (31-72) år) som denne ortopeden behandlet med barbotage. barbotage inne-
bærer lokalbedøvelse, lavage av kalken og kortisoninjeksjon. behandlingen følges opp med fysioterapi. 
Pasientene ble undersøkt ved baseline med ASeS score, røntgen og ultralyd. Follow-up med ASeS score 
var etter 1 og 4 uker, 3, 6, 12 og 24 måneder. I tillegg ble det utført klinisk undersøkelse og røntgen etter 
3 og 24 måneder.

Resultater: Aspirasjon av minst 0,1 ml kalk var mulig hos 34 (65 %) pasienter, hos 18 (35 %) ble 
det tømt liten eller ingen kalk og det ble kun utført needling av kalkdepotet. Ved røntgen kontroll etter 
3 måneder var kalken ikke lenger synlig hos 23 (44 %), fortsatt synlig men betydelig redusert hos 14 
(27 %) og uendret hos 10 (19 %) (5 pasienter tok ikke røntgen kontroll). Femten (29 %) pasienter var 
misfornøyde med behandlingsresultatet og skiftet til kirurgisk behandling med acromionreseksjon. Hos 
de andre 37 pasientene som kun ble behandlet med barbotage økte ASeS score fra baseline 48 poeng 
til 70 poeng (1 uke), 84 poeng (4 uker), 79 poeng (3 måneder), 81 poeng (6 måneder), 85 poeng (12 
måneder) og 87 poeng (24 måneder). Sammenligning av behandlingsvekslere med de som kun ble be-
handlet med barbotage viste ingen forskjeller for mengde av fjernet kalk, røntgenresultat etter 3 måneder 
eller sluttresultat på ASeS score.  

diskusjon: Studien viser at en ortoped med erfaring i diagnostisk ultralyd kan oppnå gode resultater 
med barbotage allerede tidlig etter enkel opplæring. Studien kan ikke besvare spørsmålet om resultatene 
er en følge av kalkfjerningen eller av de andre terapeutiske tiltakene som inngår i prosedyren (kortison- 
injeksjon, fysioterapi), heller ikke om resultatet er påvirket av placeboeffekten. 

Betydning/relevans: Studieresultatene støtter innføring av barbotage som et ortopedisk behandlings- 
tilbud ved tendinosis calcarea. Videre studier er nødvendig for å finne ut om fjerningen av kalk er kausal 
for behandlingseffekten. 
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sUPeRIOR KAPseLReKONstRUKsJON Ved  
mAssIVe ROtAtORCUFFRUPtUReR

Hole R1, methlie t1, Blomquist J2,3

1. Haukeland universitetssykehus. 2. Haraldsplass diakonale sykehus. 3. Universitetet i bergen

Innledning: Superior kapselrekonstruksjon ved irreparable rotator cuffrupturer 
er en relativt ny behandlingsmetode som ble beskrevet første gang av T. Mihata i 
2010. Metoden er de siste årene tatt i bruk i økende grad. Det er svært begrenset 
dokumentasjon på langtidseffekten av denne metoden, men korttidsresultatene er 
lovende. Vi opererte første pasient med denne metoden november 2015, og har til 
nå operert 4 pasienter. 

materiale og metode: 4 pasienter er i perioden november 2015 til mai 2016 operert med superior 
kapselrekonstruksjon med bruk av fascia lata autograft. Vi har fulgt pasientene med MR preoperativt og 
3-10 mnd postoperativt, bevegelsesutslag og WoRC score ved oppfølging.

Resultater: 4 pasienter er operert med fascia lata autograft som er fiksert med suturanker på glenoid og 
tuberculum majus. Pasientene er menn i alderen 48-65 år, alle på hø side. Preoperativ MR viste ruptur 
i supraspinatus med betydelig retraksjon og atrofi. 3 av pasientene hadde vært operert tidligere med 
artroskopisk sutur av supraspinatus med reruptur. Pasientene er fulgt i 3-9 mnd postop. Alle pasientene 
hadde bedring i elevasjon ved kontroll og det var ved oppfølging lite smerter. en pasient har på MR påvist 
ruptur av graftet og en pasient hadde en postoperativ infeksjon som ble sanert etter en artroskopisk  
skylling. Constant og WoRC score er registrert ved oppfølging.

diskusjon: I Mihatas studier er resultatene på nivå med det man ser når man oppnår komplett repara- 
sjon av rotatorcuffen. Symptomer ved rotatorcuffruptur er smerter og redusert styrke i skulderen. De 
fleste tradisjonelle kirurgiske behandlingsalternativer bedrer skuldersmerter, mens forbedring av styrke i 
elevasjon og utadrotasjon er vanskeligere å oppnå. Superior kapselrekonstruksjon har i de få publiserte 
studier som foreligger vist svært lovende resultater både med tanke på smerter og styrke i skulderen. 

Betydning/Relevans: Foreløpige resultater er lovende og behandlingen kan være et godt tilbud til 
pasienter med irreparable rotatorcuffrupturer. Alternativ behandling er, avhengig av pasientens alder, 
enten senetransfer eller revers skulderprotese. begge disse alternativene er forbundet med betydelig 
komplikasjonsrisiko og gir vanligvis ikke normalisert skulderfunksjon. Vi har foreløpig kort oppfølgingstid, 
få pasienter og ingen kontrollgruppe. Vår erfaring er at metoden er reproduserbar for erfarne skulder- 
kirurger. Videre kliniske studier er nødvendig før en innfører metoden i rutinemessig bruk. 

Referanser:
Mihata et al. Superior capsule reconstruction to restore superior stability in irreparable rotator cuff tears: a biomechanical cadaveric study. 
Am J Sports Med. 2012 oct;40(10):2248-55.
Mihata et al. Clinical results of arthroscopic superior capsule reconstruction for irreparable rotator cuff tears. Arthroscopy. 2013 
Mar;29(3):459-70
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1 ÅRs KLINIsKe ResULtAteR etteR ARtROsKOPIsK  
ROtAtORCUFFsUtUR HOs 733 PAsIeNteR.  
eN PROsPeKtIV stUdIe

Jenssen KK1, Lundgreen K1, madsen Je2, dimmen s1, Friis K1,   
1. ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. 2. ortopedisk senter, oslo universitetssykehus, Ullevål

Bakgrunn: Rotatorcuff(RC)-ruptur medfører redusert skulderfunksjon og smerter. 
Skuldre med tilhelet RC-sutur er rapportert å ha gode funksjonelle resultater.

Formål: Hensikten med studien var å kartlegge kliniske resultater etter artroskopisk RC-sutur ved vår 
avdeling.

materialer og metoder: Artroskopisk RC-sutur utført ved avdelingen har blitt prospektivt registret siden 
desember 2009. 733 pasienter av 819 (89 %) med planlagt artroskopisk RC-sutur ble scoret preopera-
tivt. 689 (94 %) pasienter møtte til 1-årskontroll. De ble etterundersøkt av fysioterapeut med funksjons-
score, Constant Murley (CM) score og fylte ut WoRC index. 

Resultater: Pasientene var i gjennomsnitt 58 år, 452 var menn og 422 hadde hatt et skuldertraume 
i sykehistorien. RC-rupturen ble suturert i snitt 349 (14-3660) dager etter angitt tidspunkt for traume. 
65 av pasientene hadde en isolert subscapularisseneruptur, 122 rupturer omfattet subscapularis- og 
supraspinatussenen, 50 rupturer omfattet subscapularis-, supraspinatus- og infraspinatussenen, 387 
hadde isolert supraspinatusseneruptur og 108 pasienter hadde ruptur av supraspinatus- og infra- 
spinatussenene. Preoperativ CM score var 24, 1 år postoperativt var CM score 61. Aldersjustert CM score 
preoperativt var 29 og 1 år postoperperativt var aldersjustert CM 75. WoRC index preoperativt var 43 %, 
mens 1-års WoRC index var 77 %. 

I den samme perioden har vi registrert 27 reoperasjoner pga infeksjon (10), løsnet anker (1), sutur av  
annen sene i samme skulder (2), subakromial dekompresjon (4), reversert skulderprotese (3) eller 
resutur av cuffen (7) .

diskusjon: RC-sutur resulterte i en betydelig bedret skulderfunksjon med en signifikant økning av CM 
score og WoRC index postoperativt. 

Betydning/relevans: Resultatene etter RC-sutur etter 1 år er generelt gode og sammenlignbare med 
litteraturen forøvrig. 
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ARtROsKOPIsK ROtAtORCUFF-sUtUR HOs RøyKeRe

Lundgreen K, Jenssen KK, dimmen s, Friis K   
ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Bakgrunn: Det har blitt rapportert at røykere i større grad utvikler rotatorcuff-ruptur 
enn ikke-røykere, og at operativ behandling i denne pasientgruppen er forbundet 
med dårligere resultater. 

Formål: Vi ønsket å se på de kliniske resultatene blant røykere behandlet med artroskopisk rotatorcuff-
sutur ved vår avdeling.

materiale og metode: Siden desember 2009 har vi et prospektivt register for pasienter behandlet med 
artroskopisk rotatorcuffsutur. Pasienter som angav et forbruk på minimum 10 sigaretter daglig ble definert 
som røykere. Fra desember 2009 til januar 2015 ble det registrert 773 pasienter; 70 røykere (9 %) og 
703 ikke-røykere. 64 (91 %) av røykerne, 625 (91 %) av ikke-røykerne møtte til etterundersøkelse 1 år 
postoperativt hos fysioterapeut med klinisk funksjonstesting i henhold til Constant Murley (CM)- score 
samt egenevaluering med WoRC-score. 

Resultater: Røykerne røkte i gjennomsnitt 15 sigarett daglig (10-40). Det var ingen forskjell i kjønnsdis-
tribuering mellom røykerne og ikke-røykerne. Røykerne var i gjennomsnitt 54 år (36-71), ikke-røykerne 
58 år (14-79). 32 røykere (46 %) angav traumatisk debut av skuldersymptomer, mens ikke-røykere 
angav traumatisk debut i 390/663 (59 %) av tilfellene. Det var ingen signifikant forskjell i rupturstørrelse 
mellom gruppene. Preoperativ CM- score blant røykere var 22, blant ikke-røykere 24. CM- score 1 år 
postoperativt hos røykere var 52, hos ikke-røykere 61. Preoperativ WoRC-score blant røykere var 40 %, 
blant ikke-røykere 43 %. Røykernes WoRC-score 1 år postoperativt var 69 %, ikke-røykernes WoRC-
score etter 1 år var 77 %. 3 røykere (4 %) og 7 (1 %) ikke-røykere utviklet infeksjon.

diskusjon: Det er mulig øket forekomst av degenerative lesjoner blant røykerne. Røykere fremstår 
med øket infeksjonsfare. begge grupper fremstår med betydelig bedret funksjonsnivå etter artroskopisk 
cuffsutur.

betydning/relevans: Røykere kan oppnå en signifikant bedring av skulderfunksjon etter artroskopisk 
rotatorcuffsutur. Røyking medfører øket infeksjonsfare.
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KLINIsKe OG RAdIOLOGIsKe KONseKVeNseR  
AV LABRUmsKAde med PARALABRALe CysteR  
I sKULdeR

schrøder CP¹, Kvakestad R², 
1. kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus. ortopedisk avdeling. 2. Radiologisk avdeling

Bakgrunn: Hensikten med studien var å evaluere effekten av behandling for 
pasienter med labrumskader og symptomatiske paralabrale cyster. Tidligere 
studier har vist at fiksasjon av labrumskaden, uten tømming av cysten, gir gode  
resultater. Vi ønsket å formidle kliniske erfaringer som kan hjelpe andre i be-
handlingen av disse pasientene. I studien vurderte vi om cysten ble redusert i 
forbindelse med det peroperative debridementet, hvor lang tid det tok før cysten 
er resorbert, om ødem og atrofi av reversibelt og hvordan benerosjon i glenoid 
forårsaket av trykk fra en cyste utvikler seg etter at labrum er reparert.

materiale og metode: 47 pasienter med en øvre, bakre labrumskade og symptomgivende cyste ble 
inkludert i en prospektiv studie. Det ble utført artroskopisk debridement av øvre glenoidkant, uten forsøk 
på å evakuere cysten, og labrum ble fiksert med suturankre. Median alder var 37.9 (17-54) 15 kvinner 
og 71 menn. Alle pasientene ble undersøkt med MR dagen før inngrepet, deretter på 6 og 12 uker eller 
til cysten var resorbert. I tillegg gjennomførte 15 pasienter MR 1. postoperative dag for å se om debride-
mentet vi gjorde reduserte cystestørrelsen. Median cystestørrelse var 3.4 cm³ (1-43.4), SD 8.8. Preopera-
tivt hadde 22 pasienter (45 %) klinisk atrofi og radiologisk ødem; 16 i infraspinatus, fire i både infra- og 
supraspinatus og to i infraspinatus og teres minor. 10 (21 %) hadde varierende grad av muskulær 
fettinfiltrasjon og tre pasienter hadde erosjon av glenoid forårsaket av trykk fra cysten. Pasienter med 
benerosjon ble fulgt med CT.

Resultater: Det var ingen signifikant reduksjon i cystestørrelse på MR mellom preoperative bilder tatt 
dagen før inngrepet og bilder tatt 1. postoperative dag. Gjennomsnittstiden til cysten var resorbert var 
11 uker (3-27). Det muskulære ødemet forsvant gradvis, men med store variasjoner i tid (1-8 mnd). 
Muskelatrofien forsvant hos de pasientene som hadde preoperativt ødem, men preoperativ muskelatrofi 
atrofi med fettinfiltrasjon var uforandret postoperativt. benresorbsjonen forårsaket av cystetrykk forsvant i 
løpet av de første 6-12 mnd postoperativt. To pasienter hadde fortsatt cyste ved siste oppfølging, men var 
uten smerter.

Konklusjon: Debridement i forbindelse med labrumfiksasjon endrer ikke cystestørrelsen. Cysten 
forsvinner hos de fleste pasienter innen 2-3 mnd etter labrumfiksasjon. Preoperativt muskulær atrofi 
og ødem er et godt prognostikum for å kunne få normalisert muskulatur og det er derfor viktig at disse 
pasientene kommer raskt til operativ behandling. Det ser ut til at erosjon i glenoid forårsaket av trykk fra 
cyste er reversibel og eliminerer behovet for bruk av bengraft.
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sHAm sURGeRy FOR sLAP LesIONs OF tHe sHOULdeR. 
eN RANdOmIseRt KLINIsK stUdIe

schrøder CP¹, skare ø¹, Reikerås O², mowinckel P, Brox JI³
1. kirurgisk klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus. 2. ortopedisk Avdeling oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 3. Fysikalsk medisinsk 
avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Labrumreparasjon og bicepstenodese ved type II SLAP-skader gjøres 
rutinemessig i hele den vestlige verden, men god vitenskapelig dokumentasjon er 
mangelfull. Vi ønsket å sammenlikne det kliniske resultatet av labrumreparasjon, 
bicepstenodese og sham-kirurgi i behandlingen av pasienter med disse skadene.

materiale og metode: 118 pasienter med sykehistorie, kliniske symptomer og MR-artro som indikerte 
en øvre biceps-labrumskade, ble inkludert i en dobbelt-blind, sham-kontrollert studie fra jan 2008 til 
mars 2014. Gjennomsnittsalder var 40 år (18-64), 71 menn/47 kvinner. 114 (96.6 %) pasienter fullførte 
studien og er inkludert i den endelige analysen. Pasientene ble randomisert til labrumreparasjon, biceps-
tenodese eller sham.kirurgi ved peroperativ påvisning av en isolert SLAP skade. Alle pasientene fikk 
standardisert postoperativ fysioterapi. De primære utfallsmålene ved 6 og 24 mnd var: Rowe Score  
(0-100, med 100 som beste score) og Western ontario Shoulder Index (0 – 2100, med 0 som beste 
score). Analyse og tolkning av resultater ble gjort blindt ved 6 mnd og uten blinding ved 24 mnd. 
Sekundære utfallsmål var oxford Instability Shoulder Score, forandring av hovedsymptom (-9 til 9), eQ-
5D og eQ-VAS, pasientfornøydhet og komplikasjoner. Alle scorene var validert til bruk for pasienter med 
Type II SLAP-skader.

Resultater: Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene på 6 eller 24 mnd oppfølging. 
between-group differences ved 2 år var for Rowe-score: biceps tenodese vs labrumfiksasjon: 1.0 (95 % 
CI -5.4 til 7.4), P =.76; biceps tenodese vs sham-kirurgi: 1.6 (95 % CI -5.0 til 8.1), P = .64; og labrum-
fiksasjon vs sham-kirurgi: 0.6 (95 % CI -5.9 til 7.0). P =.86. Det var tilsvarende resultater for WoSI score. 
Gruppene var for små til å kunne utføre sub-gruppe analyser. Fem pasienter i labrumgruppen og fire i 
tenodesegruppen utviklet postoperativ kapsulitt.

Konklusjon: Labrumfiksasjon og bicepstenodese gir ikke bedre resultater enn sham-kirurgi hos 
pasienter med type II SLAP skader i den populasjonen vi har undersøkt. 
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syKeFRAVæR Ved KIRURGI FOR LeddLePPeAFFeKsJON I 
sKULdeReN: eN RANdOmIseRt KONtROLLeRt stUdIe.

Brox JI1, skare ø2, Brox Js3, Reikerås O3, mowinckel P2, schrøder CP2

1. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabil, oslo universitetssykehus. 2. kirurgisk avdeling, Lovisenberg sykehus. 3. ortopedisk avdeling, 
oslo universitetssykehus. 

Vi fant ingen forskjell i primære utfallsmål etter 6, 12 og 24 mnd ved sammenlik-
ning av effekten av labrum reparasjon, biceps tenodese og diagnostisk artroskopi 
(placebo) for pasienter med leddleppeaffeksjon (SLAP type 2) i skulderen.

Hensikten med denne studien er å sammenlikne sykefravær året før operasjon og de to påfølgende år 
etter operasjon for alle pasientene og sykefraværet i de tre behandlingsgruppene i 6, 12 og 24 måneder 
etter operasjon.

metode: 118 pasienter (gjennomsnittsalder 40 år) med sykehistorie, symptomer, kliniske funn og MR 
funn forenlig med en isolert type 2 SLAP lesjon ble randomisert i en dobbelt blind randomisert studie. 
Alle pasientene hadde standardisert postoperativ fysioterapi. Sykefraværsdata ble innhentet fra nAV.  
en observatør blindet for behandlingstype kodet alle sykefraværsdata. Deltidssykefravær ble regnet om  
til hele sykefraværsdager. Vi registrerte både totalt sykefravær og sykefravær for en skulderdiagnose.  
Vi regnet 230 arbeidsdager pr år.

Resultater: På operasjonstidspunktet var 25/40 i labrumgruppen; 20/38 i bicepsgruppen og 24/37 i 
placebogruppen i fullt arbeid. Det var to studenter og en uføretrygdet i placebogruppen og en student i 
bicepsgruppen. Disse ble ikke inkludert i analysene. Totalt sykefravær var i gjennomsnitt 55,3 dager før 
operasjon, 103,8 dager året etter og 44,2 dager det andre året etter. Det var godt samsvar mellom totalt 
sykefravær og sykefravær for en skulderdiagnose. Sykefraværet økte med 48,5 dager (95 % kI 38,1 
til 58,3) i gjennomsnitt fra året før til året etter operasjon og sykefraværet 2. år etter operasjon var ikke 
forskjellig fra året før operasjon: - 11,0 dager (-24,6 til 2,5). Totalt (skulder) sykefravær første 6 måneder 
etter operasjon var 67,5 (62) dager ved labrum reparasjon; 66,1 (61) dager for placebo og 87 (85) dager 
for biceps tenodese, sykefraværet (justert for sykefraværet året før) var lavere ved labrum reparasjon og 
placebo sammenliknet med biceps tenodese, henholdsvis 17,5 (4,7 til 30,2) dager og 18,8 (5,7 til 31,9) 
dager. Fra 6 mnd til 2 år hadde henholdsvis 4, 6 og 12 pasienter i labrum-, biceps-, og placebogruppen 
en ny skulderoperasjon. Det var fortsatt lavere sykefravær i labrum- sammenliknet med bicepsgruppen 
inntil 1 år (p = 0.016), men ikke i hele 2 års perioden (p = 0.129). Sykefraværet var ikke økt i  
placebogruppa.

Konklusjon: Sykefraværet var doblet det første året etter operasjon for leddleppeaffeksjon i skulderen. 
Det var ikke redusert det andre året sammenliknet med året før operasjon. etter biceps tenodese var 
sykefraværet lengre enn etter labrum reparasjon og diagnostisk artroskopi (placebo).
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GOde KORttIdsResULtAteR Ved stAmmeLøse  
sKULdeRPROteseR

dimmen s, Aamodt A, Jenssen KK, Friis K
ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: De siste årene har det kommet flere stammeløse skulderproteser på 
markedet. Det er flere antatte fordeler med proteser uten stammer. Fiksasjonsom-
rådet av protesen sitter nær rotasjonspunktet i skulderen slik at protesen utsettes 
for lite krefter ved bevegelse. Man er uavhengig av humerusdiafysen som er en 
fordel ved f. eks. deformiteter og feilstillinger, og man bevarer mye ben for en 
potensielt enklere revisjon.

Sammenlignet med langstammede anatomiske skulderproteser rapporteres det like gode funksjonelle og 
radiologiske resultater med primær stabilitet og lav løsningsfrekvens, men litteraturen er mangelfull. 

Formål: I forbindelse med at vi har byttet leverandør av skulderproteser, ønsket vi å evaluere våre resul-
tater etter implantasjon av stammeløse proteser for å vurdere om dette er noe vi skal fortsette å bruke.

materiale og metoder: I perioden jan. 2012 – juni 2014 ble det implantert 204 primære skulder- 
proteser på Lovisenberg Diakonale Sykehus. 34 av disse var stammeløse proteser; 8 hemiproteser og 26 
totalproteser. Alle pasienter ble testet av fysioterapeut som fylte ut Constant Murley (CM) score preopera-
tivt og etter 1 år. Pasientene fylte også ut selvevalueringsskjemaet Western ontario osteoarthritis of the 
Shoulder index (WooS). Det ble tatt røntgenbilder postoperativt og etter 3 måneder.

Resultater: Median alder ved implantasjon av stammeløs protese var 60 (21-74) år.

29 av pasientene ble testet med CM score preoperativt og 26 pasienter etter 1 år. CM score økte for disse 
pasientene fra median 10 (0-43) preoperativt til 38 (2-80) postoperativt. WooS falt fra median 1061 
(565-1742) til 211 (0-1692), dette tilsvarer en forbedring fra 44 % til 89 % av maksimal score.

Det ble ikke registrert komplikasjoner i form av postoperativ infeksjon, luksasjon eller kardiovaskulære 
hendelser. Det var ingen glidning eller løsningstegn av protesen ved røntgenkontroll etter 3 måneder. 

diskusjon: Implantasjon av stammeløs protese resulterte i en signifikant økning av CM score og WooS 
postoperativt. CM score er noe lavere enn det som vanligvis rapporteres i litteraturen. Forklaringen kan 
være at vi tester pasientene strikt etter orginalartikkelen og ikke etter senere modifikasjoner. Scoren er 
heller ikke aldersjustert. Dessuten var flere av pasientene som fikk implantert stammeløs protese unge 
med langvarige og problematiske sykdomsforløp før de endte opp med protese. Èn pasient ble også i 
samme seanse operert med pectoralis major transfer og 1 med rekonstruksjon av nedre fremre og bakre 
glenohumorale ligament. Totalt sett var det likevel en klar forbedring av funksjonen og selvevaluerings- 
score postoperativt. 

Betydning/relevans: Det synes å være gode resultater 1 år etter implantasjon av stammeløs skulder-
protese. Imidlertid trenger man langtidsstudier for å kunne vurdere denne typen protese sin endelige 
plass i behandlingen av glenohumeralleddsartrose.
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AReALøKNING PÅ mR etteR OPeRAsJON FOR  
LUmBAL sPINAL steNOse; x-stOP Vs mINImAL  
INVAsIV deKOmPResJON

Lønne G1,2, ødegaard B4, Johnsen LG2,3,6, Kvistad KA5, Andresen H2,6, Nygaard ø2,6

1. kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer. 2. nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakke- 
sykdommer, St olavs Hospital, Trondheim. 3. ortopedisk avdeling, St olavs Hospital, Trondheim. 4. Radiologisk avdeling, Sykehuset  
Innlandet, Lillehammer. 5. klinikk for bildediagnostikk, St olavs Hospital, Trondheim. 6. Det medisinske fakultet, Institutt for  
nevromedisin, nTnU, Trondheim

Introduksjon: Dekompresjon er standard kirurgisk prosedyre for lumbal spinal 
stenose (LSS). en alternativ metode, X-stop®, ble godkjent av FDA i 2005 som det 
første dekomprimerende interspinøst implantat til bruk i behandlingen av LSS. 
behandlingseffekten kan forklares av at økt avstand mellom prosessus spinosus 
indirekte forbedrer plass for nerverøtter i spinalkanalen. Sammenligning av X-stop 
med dagens standard metode, minimal invasiv dekompresjon (MID), har vist sig-
nifikant klinisk forbedring i begge gruppene, men X-stop hadde signifikant høyere 
reoperasjon rate innen to år.1 denne studien sammenlignes MR-resultatet mellom 
X-stop og MID på behandlet nivå 3 måneder og to år etter operasjonen hos de 
som ikke ble reoperert.

metode: Denne studien viser MR-resultater fra en norsk prospektiv og randomisert multisenterstudie 
der pasienter ble inkludert i perioden juni 2007 til september 2011. Pasientene var i alderen 50 til 85 
år, og hadde symptomer på LSS med nevrogen intermitterende klaudikasjon med fleksjonslindring, og 
med symptomvarighet minimum 6 måneder. Pasienter med spondylolistese grad 2 eller mer, alle som 
tidligere var operert i ryggen og pasienter med osteoporose eller osteoporosefrakturer ble ekskludert. Det 
ble tatt MR av korsryggen med en 1,5 T MR-maskin preoperativt og etter 3 mnd, ett år og to år. Areal og 
morfologisk gradering A–D (Schizas klassifisering) fra samtlige opererte nivåer ble sammenlignet i aksial 
projeksjon (n=30 i X-stop gruppen, n=41 i MID gruppen). 

Resultater: Gjennomsnittlig økning i areal (95 % CI) etter 3 måneder var 9,8 mm2 (0,9 til 18,7) i X-stop 
gruppen og 46,4 mm2 (37,2 til 55,5) i MID-gruppen. Tilsvarende tall etter 2 år var 7,1 mm2 (-1.0 til 15,2) 
og 52,9 mm2 (43,8 til 62,0). Forskjellen er signifikant for begge måletidspunkt (<0.001). Morfologiske 
gradering var bedret etter 3 mnd hos 11 (40,7 %) pasienter i X-stop gruppen (n=27) og 20 (57,1 %) 
pasienter i MID-gruppen (n=35). etter 2 år var tilsvarende tall 10 (37.0 %) mot 26 (74.3 %). 

Konklusjon: MR viste betydelig økning i areal i MID gruppen etter tre måneder og to år, mens økningen 
i areal etter innsetting av X-stop var meget liten. over dobbelt så mange pasienter i MID gruppen hadde 
bedret morfologisk gradering etter 2 år.

1. Lønne G, Johnsen LG, Rossvoll I, Andresen H, Storheim k, Zwart JA, et al. Minimally invasive decompression versus x-stop in lumbar 
spinal stenosis: a randomized controlled multicenter study. Spine (Phila Pa 1976). 2015 Jan 15;40(2):77-85.
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eN sAmmeNLIGNING AV OPeRAsJONsINdIKAsJON  
OG VALG AV OPeRAsJONsmetOde Ved LUmBAL sPINAL 
steNOse meLLOm BOstON, UsA, OG NORGe

Lønne G1,2,3, schoenfeld AJ4, Cha td2, Nygaard øP3,5,6, Zwart JAH7, solberg tK3,8

1. kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer. 2. Department of orthopaedic surgery, Massachusetts General Hospital, Harvard 
Medical School, boston, USA. 3. Ryggregisteret, Helse-nord, Tromsø. 4. Department of orthopaedic surgery, brigham and Women’s Hospi-
tal, Harvard Medical School, boston, USA. 5. nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer, St. olavs 
Hospital, Trondheim. 6. Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, nTnU, Trondheim. 7. FoRMI Universitetet i oslo, Ullevaal, oslo. 
8. nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i nord-norge, Tromsø

Bakgrunn: Det er ingen enhetlige internasjonale retningslinjer når det gjelder 
kirurgisk behandling av lumbal spinal stenose. Med ulike behandlingstradisjoner i 
ulike land, er det viktig å se nærmere på variasjonen for å finne en optimal behan-
dlingsstrategi for denne pasientgruppen. Hensikten med denne studien er å sam-
menlikne graden av preoperativ smerte, funksjon og livskvalitet hos pasienter som 
er operert for lumbal spinal stenose mellom boston og norge, samt sammenlikne 
bruken av dekompresjon alene mot dekompresjon og samtidig fiksasjon. 

metode: Denne retrospektiv kohortstudien sammenlikner data fra to universitetssykehus i boston mot 
fem universitetssykehus i norge. Inkluderte pasienter er over 50 år og ble operert for lumbal spinal 
stenose i perioden 2011 til 2015. Data ble hentet fra en sentral medisinsk database i boston og Rygg-
registeret i norge. Inkluderte pasienter ble operert med diagnosen lumbal spinal stenose med prosedyren 
dekompresjon, med eller uten samtidig fiksasjon. Inkludert ble også de med samtidig lettgrading spon-
dylolistese, mens tidligere opererte ble ekskludert. en ”propensity score match” ble gjort for å lage to 
sammenliknbare kohorter. 

Resultat: Totalt 3 826 pasienter ble inkludert; 1 886 fra boston og 1 940 fra norge. Det var ingen 
signifikant forskjell i demografiske data mellom de to ujusterte kohortene. når det gjelder risikofaktorer 
var det signifikant høyere grad av fedme (39.4 % vs. 25.4 %; p<0.001) og ASA ≥ 3 (34.8 % vs. 22.1 %; 
p<0.001), i boston, mens det var færre som røkte (9.6 % vs. 19.3 %; p<0.001). Disse forskjellene ble 
det tatt hensyn til ved dannelsen av to matchede kohorter. Preoperativ oDI var litt høyere i boston (43.3 
[95 % CI 41.5, 45.1] vs. 40.7 [95 % CI 40.0, 41.4]; p=0.005), men representerte ikke en klinisk interes-
sant forskjell. Ingen statistisk forskjell ble observert når det gjelder eQ-5D (0.339 [95 % CI 0.304, 0.374] 
vs. 0.366 [95 % CI 0.351, 0.381]; p=0.16). 51 % av pasientene i boston ble operert med dekompresjon 
med samtidig fiksasjon, sammenliknet med kun 13.9 % i norge (p<0.001). I de matchede kohortene, 
som besto av 294 i hver gruppe, ble konklusjonen den samme.

Konklusjon: Resultatene viser at indikasjon for kirurgi er lik i sammenliknbare grupper i boston og 
norge, men bruken av fiksasjon sammen med dekompresjon er signifikant høyere i boston. 
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KRIteRIeR FOR et VeLLyKKet ResULtAt etteR  
OPeRAsJON FOR LUmBAL sPINAL steNOse OG LUmBAL 
deGeNeRAtIVe sPONdyLOLIstese

Austevoll I1, Gjestad R2, Rekeland F1, Indrekvam K1, Hermansen e3, solberg t4, 
storheim K5, Grotle m5,8, Hellum C6 
1. ortopedisk klinikk, kiH/HUS. 2. Psykiatrisk divisjon, HUS. 3. Ålesund sykehus. 4. nevrokirurgisk ortopedisk, Unn. 5. Formi, oslo univer-
sitetssykehus og Universitetet i oslo. 6. ortopedisk ortopedisk, Universitetet i bergen. 8. HioA

Innledning: Ved bruk av pasientrapporterte utkommemål (PRoM) er det en ut-
fordring å tolke og presentere resultatene, og å ta stilling til om effektstørrelsen er 
klinisk relevant. en gjennomsnittlig forskjell i behandlingseffekt mellom to grupper 
på for eksempel 4.7 oDI poeng, gir oftest lite mening, hverken for pasienter, klini-
kere eller forskere. Ved å bruke grenseverdier for når en kan betrakte en pasients 
operasjon som vellykket kan en beregne hvor mange som har hatt et vellykket 
resultat. Dette er lettere å forstå. 

Målet med denne studien var å definere slike grenseverdier for pasienter som opereres for lumbal spinal 
stenose uten glidning (LSS), og for pasienter med samtidig degenerative spondylolistese (LDS). For hvert 
PRoM [oDI (0-100), smerte bein (0-10) og smerte rygg (0-10)] ble tre forskjellige måter å presentere 
behandlingsresultatet på evaluert: 1) Sluttverdi (score ved oppfølging etter 1 år). 2) numerisk endring 
(endring i score fra preoperativt til 1 år etter operasjon). 3) Prosent endring (numerisk endring i prosent 
av pre- operativ score).

materialer og metoder: Vi analyserte data fra 3859 pasienter med LSS og 617 pasienter med LDS, 
registrert i nasjonalt kvalitetsregister for Ryggkirurgi i perioden 2007 til 2013. Receiver operating Charac-
teristic (RoC)- analyser ble utført, hvor pasientrapportert nytte ble brukt som anker. De som ett år etter 
operasjonen hadde respondert at de var blitt “helt bra” eller “mye bedre” ble definert som “vellykkede”. 
en korrekt klassifisert pasient var en “vellykket” pasient med instrumentscore over en gitt grenseverdi. 
For hver instrumentscore ble grenseverdier som ga høyest korrekt klassifisering beregnet. De ulike instru-
mentscorene sin evne til å klassifisere pasienter ble beregnet ut fra arealet under RoC-kurven (AUC 0,5 
til 1,0, hvor 1,0 er best). Til slutt undersøkte vi egenskapene til de ulike instrumentscorene ved henholds-
vis lav, middels og høy preoperativ PRoM score. 

Resultat: Vi fant følgende grenseverdier:

  Sluttverdi  numerisk endring Prosent endring

oDI ≤24 ≥10 ≥30 %

Smerte bein ≤3 ≥3 ≥40 %

Smerte rygg ≤4 ≥2 for LSS and ≥3 for LDS ≥40 %

Sluttverdi og prosent endring hadde bedre evne til korrekt klassifisering (høyere AUC) og varierte mindre 
med preoperativ score enn numerisk endring, både for oDI, smerte bein og smerte rygg.

Betydning/relevans: De angitte grenseverdier kan brukes for å beregne hvor stor andel som har fått et 
vellykket resultat ett år etter operasjon for spinal stenose og degenerativ spondylolistese.
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ReGIsteRdAtA etteR FRemRe LUmBAL sKIVeKIRURGI 
med HyBRId teKNIKK

Punsvik V, Hermansen e
ortopedisk avdeling, Ålesund sykehus

Innledning: Ved operativ behandling av lumbal degenerativ skivesykdom er det 
nasjonalt og internasjonalt fortsatt fusjon som er hyppigste behandlingsvalg. 
Fremre tilgang til lumbalcolumna kan ha fordeler fremfor bakre bl a for tidlig 
restitusjon og tidlig tilbakegang til yrkesaktivitet for pasientene. Skiveprotese synes 
å ha gunstig effekt i forhold til biomekanikk og adjacent segment disease, men 
innsetting av 2 eller flere proteser kan være mindre gunstig. I nyere litteratur er 
det også drøftet hvorvidt IS-leddene kan anses som adjacent level til LS-columna, 
og smerter fra IS-ledd er vist å øke i forekomst relatert til antall operativt fusjonerte 
lumbale segmenter. 

ofte forekommer lumbal skivedegenerasjon over 2 nivåer med ett nivå betydelig mer degenert, og for 
å kombinere fordelen med 1-nivå fusjon og 1-nivå protese, er i økende grad en såkalt hybrid fremre 
skivekirurgi tatt i bruk. Målsettingen med denne gjennomgangen er å se på kliniske resultater etter hybrid 
prosedyre ved Ålesund sykehus. Sammenligning med 1-nivås skiveprotese og fremre instrumentell 
fusjon.

materiale og metode: Ryggregisterdata fra 6/2007 til 4/2010 over pasienter operert ved Ålesund syke-
hus med fremre tilgang til lumbalcolumna. Hybrid-opererte pasienter fra august 2010 til april 2015 ble 
spesielt gjennomgått. Pasientene delt inn i tre hovedgrupper: 1-nivå fremre instrumentell fusjon (ALIF), 
1-nivå skiveprotese, hybrid-gruppe (skiveprotese 1-nivå og ALIF 1-nivå). Pasienter uten registerdata 
og 2-nivås skiveprotese ble ekskludert. Sammenlignende analyser på de kliniske resultatene. Primær 
utfallsmål er bedring av oDI etter 12 måneder, sekundære utfallsmål bedring av eQ-5D, eQ-5D VAS, nRS 
smerte rygg og ben. Vi registrerte også den gruppevise fordelingen innen global percieved effect scale.

Resultater: 98 pasienter er operert med fremre tilgang siden 6/2007. Av disse finnes registerdata på 
69. 5 pasienter har 2-nivås skiveprotese. Det var 10 pasienter i ALIF-gruppen, 34 pasienter i 1-nivås 
protese, og 20 pasienter i hybrid-gruppen. Det var ingen signifikante forskjeller i baseline data i de tre 
gruppene mtp alder, kjønn, røyk, bMI og preoperativ smerte og funksjonsscore. Det var heller ingen sig-
nifikante forskjeller i primære utfallsmål; 1-nivå fremre instrumentell fusjon hadde 19,5 poeng bedring av 
oDI, 1-nivå skive protese hadde 25,9 poengs bedring, mens oDI bedringen i hybrid-gruppen var 18,9. 
Den eneste signifikante forskjellen vi finner i de sekundære utfallsmålene er at hybrid gruppen scorer 
dårligere i bedring av bensmerter etter 12 måneder. Ingen signifikante forskjeller når det gjelder den 
gruppevise fordeling innen global percieved effect scale.

diskusjon: Sammenliknende data fra våre pasientgrupper viser tendens til bedre funksjonsscore og 
lavere smertescore hos pasienter operert med 1-nivå protese enn ved hybrid-operasjon. Men primær-
utfallsmål er ikke signifikant. Våre registerdata på denne pasientpopulasjonen må tolkes med forsiktighet. 
Resultatene er imidlertid gode.
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sKIVePROteseKIRURGI VeRsUs tVeRRFAGLIG  
ReHABILIteRING: Åtte ÅRs OPPFøLGING I eN  
RANdOmIseRt stUdIe

Furunes H1,2,3, storheim K1,2, Brox JI1,2, Johnsen LG4, skouen Js5,6, Franssen e7, 
solberg tK8, sandvik L2, Hellum C1

1. oslo universitetssykehus. 2. Universitetet i oslo. 3. Sykehuset Innlandet HF Gjøvik. 4. St olavs Hospital. 5. Haukeland universitets- 
sykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. 6. Universitetet i bergen. 7. Stavanger universitetssykehus. 8. Universitets- 
sykehuset i nord-norge

Bakgrunn: Lumbal skiveprotesekirurgi er et alternativ til avstivningskirurgi for 
utvalgte pasienter med kroniske korsryggsmerter. korttidsresultatene av skive- 
protesekirurgi er minst like gode som ved avstivning, men langtidsresultatene er 
dårlig dokumentert i randomiserte studier.

Materiale og metode: Den norske Skiveprotesestudien er en multisenterstudie som inkluderte 173 
pasienter med korsryggsmerter og skivedegenerasjon i perioden 2004-2007. Pasientene ble randomisert 
til skiveprotesekirurgi eller moderne tverrfaglig rehabilitering, og er den eneste studien i verden som har 
sammenliknet skiveprotesekirurgi med konservativ behandling. Åtte år etter behandlingen har vi samlet 
inn følgende pasient-rapporterte data: Funksjon (oswestry Disability Index, oDI), korsryggsmerte (Visual 
Analogue Scale, VAS), livskvalitet (eQ-5D), screening av psykologisk effekt (HSCL-25), arbeidsstatus, 
pasienttilfredshet, bruk av smertestillende medisiner, komplikasjoner og operasjoner. 

Resulter: 87 % var tilgjengelig for åtte års oppfølging. I rehabiliteringsgruppen hadde 21 av 87 deltakere 
(24 %) krysset over og gjennomgått ryggkirurgi etter inklusjon. I skiveprotesegruppen hadde 12 av 86 
deltakere (14 %) gjennomgått ytterligere ryggkirurgi. Intention to treat-analyser viste følgende forskjell 
mellom gruppene i favør av kirurgi: 6.2 poeng på oDI (95 % CI 1.4-10.9, p=0.01), 9.9 poeng på VAS 
(95 % CI 0.6-19.2, p= 0.04), 0.05 poeng på eQ-5D (95 % CI –0.06-0.16, p=0.35) og 0.16 poeng på 
HSCL-25 (95 % CI 0.01-0.32, p=0.04). Per protokoll-analyser viste litt større forskjeller mellom gruppene 
i favør av kirurgi: 8.1 poeng på oDI (95 % CI 2.3-13.9, p=0.01) og 15.1 poeng på VAS (95 % CI 3.8-
26.5, p= 0.01). I en sub-analyse, der vi brukte siste verdi før overkryssing eller reoperasjon hos de som 
hadde gjennomgått ryggkirurgi eller tverrfaglig rehablitetering etter studiens intervensjon, var forskjellen 
mellom gruppene i favør av kirurgi: 10.8 poeng på oDI (95 % CI 5.5-16.2, p<0.01) og 16.6 poeng på 
VAS (95 % CI 6.4-26.9, p<0.01). 50 % av deltakerne i rehabiliteringsgruppen og 70 % i kirurgigrup-
pen rapporterte en forbedring på 15 oDI-poeng eller mer fra før behandling til åtte år etter behandling. 
Tilsvarende tall for forverring var 12 % i rehabiliteringsgruppen og 5 % i kirurgigruppen (definert som en 
forverring på seks oDI-poeng eller mer fra før operasjonen). 41 % av deltakerne i rehabiliteringgruppen 
62 % i kirurgigruppen var svært fornøyd med resultatet av behandlingen, og 37 % i rehabiliterings- 
gruppen og 48 % i kirurgigruppen var i jobb etter åtte år. Daglige smertestillende medisiner ble brukt av 
39 % rehabiliteringsgruppen og 41 % i kirurgigruppen.

diskusjon/betydning/relevans: Vi fant bedre langtidsresultater av skiveprotesekirurgi enn av tverr- 
faglig rehabilitering med tanke på funksjonsforbedring og smertelindring. Forskjellene er statistisk signifi-
kante, men den kliniske signifikansen av forskjellene er diskutabel. overkryssings- og reoperasjonsraten 
er i overensstemmelse med det som er publisert i andre studier. 
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BAKteRIeFOReKOmst HOs PAsIeNteR med mOdIC 
FORANdRINGeR I KORsRyGGeN; eN BIOPsIstUdIe

Rolfsen mP, storheim K, Gammelsrud KW, Brox JI, Reinholt F, Lie B, Hellum C
Ryggseksjonen, ortopedisk avdeling, Ullevål, FoRMI, oslo universitetssykehus, Avdeling for mikrobiologi, oslo universitetssykehus, Avdeling 
for medisinsk genetikk, oslo universitetssykehus, Avdeling for patologi, oslo universitetssykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilit-
ering, oslo universitetssykehus

Innledning: Studien inkluderer tilleggsutfallsmål til allerede godkjent prosjektplan 
for AIM-studien (Antibiotic tratment in patients with chronic low back pain and 
Modic Changes (MC): a randomized trial). Hovedformålet med AIM studien er å 
sammenlikne høydose antibiotikabehandling med placebo ved langvarige rygg- 
smerter, prolaps og endeplateforandringer (MC). Tilleggsstudien er en case-control 
studie hvor vi sammenlikner biopsi hos den aktuelle pasientgruppen med MC, 
med biopsi fra pasienter uten MC. begge grupper skal i utgangspunktet til elektiv  
kirurgi som innebærer fjerning av mellomvirvelskive, f.eks. fusjonskirurgi eller 
innsetting av skiveprotese. 

materiale og metode: Det er planlagt å inkludere 100 pasienter. Inklusjons- og eksklusjonskriterier 
er tilsvarende som for i AIM-studien. Prøvemateriale fra annulus, nucleus, og endeplate/ben analyseres 
mikrobiologisk, patologisk og genetisk. Rutinemessig tas det konvensjonelle blodprøver av pasien-
tene, inkludert infeksjonsstatus. Utsettelse av profylaktisk antibiotika i 30 minutter er godkjent i Rek. 
Undersøkelsene vil omfatte konvensjonell dyrkning, 16S rRnA, P.acnes-spesifikk PCR, dypsekvensering, 
samt genetiske tester og histologisk analyse. Disse analysene gjøres i samarbeid med avdelingene for 
mikrobiologi, medisinsk genetikk og patologi ved oslo universitetssykehus. I tillegg vil pasientene følges 
opp med klinisk kontroll og spørreskjema (RMDQ, oDI, nRS, euroqoL-5D, sykemelding) tre måneder og 
ett år postoperativt. 

diskusjon: Det er tidligere påvist lavvirulente bakterier (særlig P. acnes) i vev høstet fra pasienter med 
MC under kirurgisk inngrep i korsryggen. Disse studiene har imidlertid ikke inkludert kontrollgruppe. Det 
er heller ikke tidligere utført denne type omfattende analyser av biopsimateriale fra pasienter med MC. 
Hensikten med denne studien er å belyse problemstillingen om hvorvidt forekomst av bakterier i skive/
endeplate hos pasienter med MC er forskjellig fra pasienter uten MC. Ved å ta åpen biopsi reduseres 
risiko for kontaminasjon.
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AdULte IdIOPAtIsKe sKOLIOseR OPeReRt PÅ  
HAUKeLANd UNIVeRsItetssyKeHUs – HAR deNNe  
BeHANdLINGeN et UFORtJeNt dÅRLIG RyKte?

Hanestad t, Natvik t, Nilsen Pt
Haukeland universitetssykehus

Innledning: Idiopatisk skoliose som er konservativt behandlet eller ubehandlet, gir 
ikke sjelden plager når pasienten blir eldre. Det frarådes å operere disse hvis ikke 
plagene er betydelige, nærmest invalidiserende, da komplikasjonsraten er høy og 
resultatet måtelig. Vi har gjennomgått journalen på pasientene som er operert for 
dette de siste 12 årene og sett på resultater, fornøydhet og komplikasjoner. Vi har 
bare tatt med pasienter som var over 30 år på operasjonstidspunktet.

materiale: 25 pasienter (3 menn) er operert for adult idiopatisk skoliose siden 2004. Alle hadde smerter 
og noen i tillegg betydelig ubalanse som indikasjon. Journalene er gjennomgått. 4 personer, alle kvinner, 
ble operert med fremre tilgang, resten med bakre med Legacy instrumentarium, 6 med stålimlantat, 
resten titan. kurvetyper: De 4 fremre hadde type kM1 (eller ubenevnt, altså enkel thoracolumbal kurve), 
kM3 (enkel thoracal) 9 stk, resten dobbeltkurve (kM 1 og 2) og 2 var forlengelse og kileosteotomi etter 
tidligere operasjoner, for “flat back syndrom”. Fiksasjonsnivå var i henhold til kurvetype og graden av 
degenative forandringer og plager, 3 ble fiksert til bekkenet (2 til sacrum og en til ilium), pasienter med 
kM 3 kurver fikk bare fiksert thoracalkurven.

oppfølgingstiden er fra 3 mnd til 11 år, median 2 år, 13 er fulgt mer enn 2 år, 7 mindre enn 6 mnd.

Alder ved operasjonstidspunktet er fra 31 til 63 år ( mean 43, median 46,5).

Resultat: komplikasjoner: 2 av de 4 som ble operert med fremre tilgang fikk lungekomplikasjon i form 
av pleuravæske og pneumoni, den ene med forlenget assistert respirasjon. Hun fikk også partiell parese 
av obliqus externus muskelaturen, relativt kosmetisk plagsomt. Disse to hadde et noe protrahert forløp. 
ellers var liggetiden kun litt lenger enn ved AIS skoliosene (10 versus 8 dager). en person måtte reop-
ereres for nerveaffeksjon av en feilplassert skrue i L5, og en fikk frakturert begge stag, uten at det gav 
ønske om reoperasjon (begge var kM1, over 55 år, fiksert til sacrum, og med kurver over 80 grader). Det 
var ingen implantatinfeksjoner så langt. De som var i arbeid på operasjonstidspunket, kom alle tilbake i 
arbeid.

Vi tilstrebet ikke perfekt oppretting, men en mest mulig balansert rygg, særlig i sagittalplan.

6 av pasientene var meget godt fornøyd med resultatet, 10 var fornøyd, 6 var bedre enn før , 2 var bedre 
i ryggen, men ikke fornøyd grunnet komplikasjoner, og en vet vi ikke ( 3 mnd oppfølging). Alle hadde 
bedring av ryggsmertene.

diskusjon: Selv store adulte idiopatiske skolioser med degenerative forandringer kan få det bedre etter 
oppretting og fiksering. Med moderne utstyr gir bakre instrumentering få komplikasjoner. et mer detaljert 
resultat blir lagt fram på høstmøtet. Vårt inntrykk er at vår frykt for komplikasjoner og tvil om nytten av 
operasjon har vært overdrevet for denne pasientgruppen. 



220 Høstmøteboken  •   2016

Abstrakt

708
Rygg

mAGNetIsK KONtROLLeRt VeKststAV Ved  
eARLy ONset sCOLIOsIs

Kivle K, Kibsgård tJ, Adobor Rd, dahl J, Jakobsen et, Riise R
oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Skoliose hos barn under 10 år, early onset scoliosis (eoS), som ikke 
responderer på konservativ behandling, kan være svært utfordrende å behandle. 
Ubehandlet kan skoliosen medføre uopprettelig skade i utviklingen av columna og 
thorax. Dette kan gi Thoracic insufficiency syndrome (TIS) med manglende evne 
til å opprettholde normal respirasjon og lungeutvikling. Fusjonskirurgi hos denne 
pasientgruppen hindrer normal utvikling av thorax og columna, og kan også gi 
uttalte kardiorespiratoriske problemer. På bakgrunn av dette har man utviklet en 
teknikk og et implantat (vekststav) for å tillate videre utvikling av columna under 
veksten, samtidig som man har kontroll på skoliosen. Dette blir gjort med gjenta-
gende forlengelser av vekststaven. 

Den tradisjonelle metoden krever forlengelse av vekststaver med åpen kirurgi ca. to ganger per år.  
På denne bakgrunn har man så utviklet en magnetisk kontrollert vekststav (MkV), hvor forlengelses-
prosedyren utføres ved hjelp av en ekstern magnet, uten behov for kirurgi eller narkose, poliklinisk. 

materialer og metoder: På verdensbasis har MkV vært benyttet siden 2009. Vi vil gå gjennom 
tilgjengelig litteratur, samt presentere de preliminære erfaringene ved Rikshospitalet. Vi har så langt 
benyttet MkV ved skoliosekirurgi hos to barn på henholdsvis 5 og 6 år. Den første operasjonen ble utført 
i januar 2016.

Resultater: Det foreligger ingen langtidsresultater for MkV, men publiserte resultater så langt indikerer 
at veksten av columna og korreksjonen av skoliosen er tilsvarende som ved bruk av tradisjonell vekststav. 
Siden forlengelsene ikke krever kirurgi og narkose er totalt antall inngrep, som forventet, betydelig lavere 
ved bruk av MkV. Infeksjonshyppigheten er også lavere. Derimot er antall reoperasjoner grunnet  
implantatsvikt tilsvarende ved de to metodene. 

De to pasientene som er operert ved Rikshospitalet med bruk av MkV hadde før primæroperasjonen  
en majorkurve på 71 og 80 grader, og dette er redusert til henholdsvis 43 og 39 grader etter primær- 
operasjonen. begge pasientene har siden vært til poliklinisk forlengelse. Det har ikke tilkommet noen 
komplikasjoner, så langt, hos disse to første pasientene.

diskusjon/betydning: MkV har i løpet av kort tid blitt den foretrukne metoden ved kirurgisk behandling 
av eoS ved flere skoliosesentere internasjonalt. Selv om det er åpenbare fordeler ved denne metoden, er 
det en betydelig komplikasjonsrisiko, nærmest tilsvarende som ved den tradisjonelle metoden. Vi har så 
langt ved Rikshospitalet hatt god, men sparsom, erfaring med bruk av MkV, og har tatt dette i bruk som 
en standard metode ved vår avdeling for selekterte pasienter.
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VALIdeRING AV KOmPLeKs AdULt sPINAL  
deFORmItets KIRURGI

myklevoll V, Aksnes eK, trana R, Robak OR, Hellum C
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Bakgrunn: korreksjon av degenerative deformiteter er omfattende kirurgi på en 
pasient gruppe med betydelig komorbiditet. Indikasjonsstillingen er vanskelig. Det 
er vist betydelige komplikasjoner til denne typen kirurgi i andre materialer.  
Vi ønsket å etterkontrollere vår pasienter.

Formål: Vurdere reoperasjonsrate og årsak til reoperasjon på lange fiksasjoner operert på ortopedisk 
avdeling, oslo universitetssykehus. 

materiale og metoder: Retrospektiv registrering av pasienter operert siste 5 årene med fiksasjoner av 
4 nivåer eller mer med eller uten korreksjonsosteotomier. 41 pasienter er registrert med følgende baseline 
data: kjønn, Alder, ASA, tidligere kirurgi, Røyking. Pasiene er delt inn i 3 aldersgrupper (gruppe 1: 22-61 
år, gruppe 2: 62-68 år, gruppe 3: 68-83 år). 

operasjonmetode er registrert med antall nivåer, type osteotomier med og uten fremre støtte i form av 
TLIF-bur.

Vi har sett på komplikasjoner som ført til reoperasjoner. 

Resultater: 36 % pasienter med reoperasjon <1år. 14 % infeksjoner, alle <4 uker. Fem kvinner med 
infeksjoner og en mann, likt fordelt på alder, røyking og ASA. Ingen av de registrerte med TLIF bur fikk 
infeksjon. I løpet av første året var det 14 % med skrueløsning som ble refiksert med ileum skruer, kraniel 
forlengelse og bengraft. Det var like mange med skrueløsning med og uten osteotomier. Ingen med bur 
fikk skrueløsning. Fleste skrueløsninger ved lange fiksasjoner. Reoperasjon var uavhengig av alder, kjønn 
og ASA. 

Konklusjon: Det er høy reoperasjonsrate, men samsvar med andre materialer. Tendens til mindre 
reoperasjoner i løpet av første året med TLIF på lengre fiksasjoner.

diskusjon: I vårt materiale kan det se ut som fremre støtte gir mindre reoperasjoner.

Vi har ikke sett på sagittal balanse før og etter operasjon i forhold til reoperasjonsraten. Dette er kompli- 
serte operasjoner med høy reoperasjonsrate. Det fordrer nøye utvelgelse av pasientene. 

Viktig med god utredning og planlegging, osteoporose utredning med DXA, legge til rette for bedre  
registrering i ryggregisteret. Registerstudier, prospektive studier samt RSA studier planlegges. 
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sUKsessKRIteRIeR FOR UtFALLsmÅL Ved KIRURGI FOR 
IstmIsK sPONdyLOLIstese

Rossvoll I2,3,6, sletten ø3,6, Nygaard øP1,2,6, solberg t4,5

1. nevrokirurgisk avdeling, St. olavs Hospital, Trondheim. 2. nTnU. 3. ortopedisk avdeling, St. olavs Hospital. 4. nevrokirurgisk avdeling, 
Universitetssykehuset I nord-norge, Tromsø (Unn). 5. nasjonalt kvalitetsregister for Ryggkirurgi (Unn). 6. nasjonal kompetansetjeneste for 
kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer, St. olavs Hospital

Innledning: For å evaluere effekten av ryggkirurgi vil estimering av suksesskriterier 
for endring i utfallsmål fra pre- til postoperativt være viktig. “Minimal clinically 
important difference” (MCID) rapporteres ofte og indikerer den minste endring i 
et utfallsmål som oppfattes som klinisk viktige av pasienten. et godt resultat etter 
operasjon må imidlertid innebære en betydelig bedring av symptomer. Vi foreslår  
at suksesskriterier i utfallsmål defineres ut fra pasienter som rapporterer en 
betydelig forbedring og oppgir at de er “helt restituert” eller “mye bedre” etter 
operasjon, og at cut-off for suksess i utfallsmål beregnes med metoder som  
optimaliserer sensitivitet og spesifisitet.

Formålet med undersøkelsen var å identifisere cut-off verdier for suksess i utfallsmål ved fusjonskirurgi 
for istmisk spondylolistese.

materialer og metoder: 243 pasienter/110 kvinner, alder 18 til 75 år, operert med fusjonskirurgi for 
istmisk spondylolistese og fulgt i ett år i nasjonalt kvalitetsregister for Ryggkirurgi (nkR). Gjennomsnitt-
salder 46 (SD 12) år. 198 pasienter ble fusjonert fra L5 til S1, 45 fra L4 til S1. Pasientvurdert nytte av 
operasjonen (7-punkts Likert-skala) ble brukt som eksternt kriterium, suksess ble definert som pasienter 
som rapporterte at de var “helt restituert” eller “mye bedre”. Suksesskriterier for oswestry (oDI), numer-
isk smerteskala (nRS) for rygg og bensmerter, og euroQol (eQ-5D) ble estimert ved å definere optimalt 
cut-off punkt ved RoC analyse (Receiver operating curve).

Resultater: Cut-off verdier for suksess for endringen av score fra preoperativt til 12 mnd postoperativt 
ble estimert til: oDI 13 (sens 0,84 spes 0,75, AUC 0,88), nRSrygg 2,5 (sens 0,73 spes 0,73, AUC 0,81), 
nRSben 2,5 (sens 0,70 spes 0,51, AUC 0,65), og eQ-5D 0,23 (sens 0,63 spes 0,63, AUC 0,69). 

Gjennomsnittlig endring fra pre- til postoperativt (alle pasienter): oDI 15,3 (range -46 til 70). nRSback 
2,5 (-5 til 9). nRSben 3,0 (-7 til 10). eQ5D 0,27 (-0,87 til 1,1). Pasientvurdert nytte: Helt restituert 
37/234 (oDI mean change 31), Mye bedre 108/234 (oDI mean change 22), Litt bedre 57/234 (oDI 
mean change 7), Uendret 14/234 (oDI mean change -4), Litt verre 9/234 (oDI mean change 1), Mye 
verre 9/234 (oDI mean change -3), Verre enn noen gang 8/234 (oDI mean change -20).

Konklusjon: Cut-off verdier for suksess for endringen av score fra preoperativt til 12 mnd postoperativt 
ble beregnet med god sensitivitet og spesifisitet for oDI og ryggsmerter, mens sensitivitet og spesifisitet 
for eQ-5D og bensmerter var dårlig.
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tRANsFORAmINAL LUmBAR INteRBOdy FUsION (tLIF) 
med 3d-PRINtet tItANBUR. FOReLøPIGe ResULtAteR  
etteR ett ÅRs OPPFøLGING AV NI PAsIeNteR

Alhaug OK1, dolatowski FC1,2, mjønes s1, Cetinkaya A1, skoglund A1, Grundnes O1 
1. Akershus universitetssykehus. 2. Universitetet i oslo 

Innledning: Historisk sett, har det har vært brukt bur av ulike materialer ved spinal 
instrumentell fusjonskirurgi: Metall, karbon, polyetereterketon (Peek) og keramikk.  
Det er fordeler og ulemper med de forskjellige burene med tanke på fysiske og 
biologiske egenskaper. I det senere har det blitt utviklet 3D-printede titanbur 
hvor mulige fordeler er tilnærmet fysiologisk elastisitet og god osteokonduktivitet. 
Høsten 2015 tok vi i bruk 3D-printede titanbur ved TLIF. Her presenteres fore- 
løpige resultater etter ett års oppføling – en kvalitetssikring ved utprøving av nytt 
implantat på Akershus universitetssykehus. 

materiale og metode: Vi identifiserte pasienter operert med titanbur (eIT) ved en retrospektivt gjen-
nomgang av journal og bildearkiv. Vi registrerte demografiske data, indikasjon, kirurgisk metode, komp-
likasjoner, plassering av bur og reoperasjoner. Vi registrerte kliniske og radiologiske resultater etter 3-6 
måneders oppfølging. Vi planlegger ett-års kontroll med registrering av oswestry Disability Index (oDI) og 
radiologisk tilheling vurdert på CT. 

Resultater: Vi utførte TLIF på ni pasienter i alderen 26-80 år (median 51 år) og implanterte totalt 12 
titanbur. Hovedindikasjonen var skivedegenrasjon med foraminal stenose. Wiltzetilgang ble benyttet hos 
8/9 pasienter og midtlinjetilgang hos én pasient. Vi transplanterte autologt ben til skiverommet hos alle 
pasientene og én pasient fikk i tillegg bensubstitutt for posterolateral fusjon. Én pasient hadde peroperativ 
endeplatefraktur og to hadde suboptimal plassering av bur vurdert på postoperativ CT. Én pasient ble 
reoperert på et annet sykehus pga løsning og okkult infeksjon. To av ni pasienter er misfornøyde, seks 
av ni er bedre og tildels godt fornøyde. Ingen pasienter oppnådde sikker radiologisk tilheling etter seks 
måneder. Vi planlegger å presentere ett-års resultater med fokus på oDI og tilheling vurdert med CT på 
årets høstmøte. 

Relevans: TLIF er en etablert metode og vi vurderer at 3D-printet titanbur er et trygt implantat. Pasient-
serien for er for liten og oppfølgingen foreløpig for kort til å konkludere vedrørende implantatets innvirk-
ning på pasientrapportert resultat og frekvens av radiologisk tilheling. 
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FIKsAsJON AV LUmBOsAKRALCOLUmNA tIL BeKKeNet  
– 10 ILIUmsKRUeR PLAsseRt med FRIHÅNdsteKNIKK 
Ved sPINAL FUsJONsKIRURGI

mjønes s1, dolatowski FC1,2, Alhaug OK1, Cetinkaya A1, Grundnes O1 
1. Akershus universitetssykehus. 2. Universitetet i oslo

Innledning: Manglende tilheling og fiksasjonssvikt er fortsatt en utfordring ved 
spinale fusjonsprosedyrer, særlig i lumbosacral(LS)-overgangen. en forlenget 
fiksasjon ned til bekkenet anvendes derfor både primært ved deformitetskirurgi, 
fusjoner hos eldre og lange fusjoner samt ved reoperasjoner pga fiksasjonssvikt 
i LS-overgangen. Det finnes flere kirurgiske metoder for å fiksere LS-columna til 
bekkenet. 

et hyppig problem er prominerende skruer og en studie fra 2006 viste at 23/67 (34 %) pasienter med 
iliumskruer måtte få disse fjernet. 

Vi har nylig startet med en metode hvor vi setter iliumskruer på frihånd via crista iliaca superior posterior 
og hvor vi forsenker hele ”tulipanen” inn under iliums overflate. Vi registrerte tidlige resultater og planleg-
ger å følge pasientene i to år. Vår presentasjon vil fokusere på den kirurgiske teknikken.

materiale og metode: Vi vil presentere operasjonsteknikk benyttet hos fem pasienter operert med 10 
iliumskruer, inkludert fotografier samt per- og postoperative radiologiske undersøkelser. Teknikkens trinn 
er: (1) frilegge bløtvevene tilstrekkelig til å kunne se crista iliaca superior posterior samt (2) palpere for- 
amen ischiadicum majus. (3) Meisle ut ben fra cristakanten av tilstrekkelig volum slik at hele ”tulipanen” 
kan forsenkes og (4) estimere skruens forløp cranialt for foramen og sikte mot fremsiden av trochanter 
major. (5) Syle opp forløp for skruen og kontrollere forløpet med gjennomlysning før endelig implantasjon 
av iliumskruen. 

Pasientene ble undersøkt med postoperativ CT for å kvalitetssikre metoden. Vi planlegger oppfølging etter 
2 år for å evaluere frekvensen av mekaniske komplikasjoner og fjerninger samt fusjon vurdert på CT. 

Resultater: Vi oppnådde god plassering og forsenking av 10 ileumskruer hos fem pasienter. en per- 
operativ utfordring har vært tilpasning av staget ettersom iliumskruer blir posisjonert mer lateralt enn 
skruer med entrypunkt i sacrum. Utmeislingen av ben fra cristakanten gir dessuten en solid mengde ben 
til autograft.

diskusjon: Fiksasjon av LS-columna til bekkenet kan være aktuelt ved deformitetskirurgi, fusjoner hos 
eldre og lange fusjoner samt ved reoperasjoner pga fiksasjonssvikt i LS-overgangen. Forsenkede ilium-
skruer satt via crista iliaca superior posterior har fungert godt i våre hender i 10/10 tilfeller. Metoden er 
enkel å lære og er et nyttig supplement ved spinal fusjonskirurgi.
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CRIteRIA FOR FAILURe ANd WORseNING IN sURGeRy  
FOR LUmBAR dIsC HeRNIAtION 

Werner dAt1, Grotle m, Gulati s, Austevoll Im, Lønne G, Nygaard GP, solberg tK
1. Dept. of neurosurgery; University Hospital of northern norway

Background: Reducing failure rates, especially the number of patients who get 
worse after surgery, would be the most efficient way of improving the quality of 
spine surgery. In clinical decision-making it is crucial to discuss the probability 
of adverse outcomes with the patients. A large proportion of the outcomes are 
difficult to classify as either failure or success. Consequently cut-offs on patient 
reported outcome measures (PRoMs) for deterioration and “failure” are likely to 
be different from those of “non-success”. The aim of this study was to identify 
dichotomous cutoffs for both, failure and worsening, 12 months after surgical 
treatment for lumbar disc herniation in a large registry cohort.

methods: A total of 6840 patients with lumbar disc herniation were operated and followed for 12 
months, according to the standard protocol of the norwegian Registry for Spine Surgery (noRspine). 
Patients reporting to be unchanged or worse on the Global Perceived effectiveness (GPe) scale at 12 
months follow up were classified as “failures” and those considering themselves “worse” or “worse than 
ever” were classified as being “worse” after surgery. These two dichotomous outcomes were used as 
anchors in analyses of Receiver operating Characteristics (RoC) to define cutoffs for failure and worsen-
ing on commonly used PRoMs, namely the oswestry Disability Index (oDI), the euroquol 5D (eQ-5D), 
numerical Rating Scales (nRS) for back- and leg-pain. 

Results: Failure after 12 months was defined for each PRoM as a lack of improvement from baseline 
with a certain magnitude: oDI change <13, oDI % change <33 %, nRS back- and leg-pain <1.5 and 
eQ5D <0.104. The cutoff for failure on the final oDI raw score at 12 months of follow up was a score  
> 25. only a final oDI raw score of > 48 was able to classify patients as “worse” with acceptable sensitiv-
ity and specificity.

Interpretation: These cutoffs could facilitate shared decision making among doctors and patients, and 
improve clinical audit processes and comparisons of clinical outcomes across surgical units. In addition 
to clinically relevant improvements, we propose that rates of failure and worsening should be included in 
reporting from clinical trials. 
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FysIsK FUNKsJON HOs PAsIeNteR med deGeNeRAtIV 
sPINAL steNOse; eN tVeRRsNIttstUdIe med FOKUs PÅ 
AssOsIAsJONeR meLLOm seLV-RAPPORteRt OG testet 
FUNKsJON sAmt AssOsIAsJONeR meLLOm sPøRRe- 
sKJemA OG VALG AV OPeRAsJON sOm BeHANdLING

thornes e1,2, Robinson Hs2, Vøllestad NK2

1. Martina Hansens Hospital. 2. Universitetet i oslo, Avdeling for helse og samfunn

Bakgrunn/Innledning: Plager knyttet til degenerativ spinal stenose er den vanligste 
årsaken til at personer over 65 år oppsøker helsehjelp og også den vanligste år-
saken til ryggkirurgi. Degenerative forandringer i korsryggen kan medføre betyde- 
lige plager både i form av smerter og redusert gangfunksjon. kunnskapsbasert  
behandlingsstrategi anbefaler først utprøving av ikke-operative tiltak som fysio- 
terapi. For å igangsette og evaluere fysioterapitiltak benyttes bl.a. funksjonstester. 
egnede funksjonstester for denne pasientgruppen er lite beskrevet. 

Formål: Hovedformålet ved studien var å undersøke assosiasjoner mellom respons på standardiserte 
funksjonstester og selv-rapportert funksjon. Sekundærmål var å undersøke assosiasjoner mellom kliniske 
tegn, registrert ved flere valide spørreskjema, og gjennomført operasjon.

materiale/metode: 100 pasienter med spinal stenose ble fortløpende inkludert, besvarte et sammen-
satt spørreskjema og gjennomførte funksjonstesting (Romberg, Tandem stand, Tandem walk, one-leg-
stand (oLS), 30 s sit-to-stand (30sSS), Trappegang). Spørreskjemaet knyttet til første problemstilling er 
fra i ”The Swiss Spinal Stenosis Measure”; funksjonsdelen (FUnC) omhandler begrensinger i gangfunk-
sjonen. 73 av pasientene ble operert. Data fra spørreskjemaer om symptomer, funksjon og livskvalitet ble 
benyttet. for å vurdere indikasjonsgrunnlaget for operasjon. Assosiasjoner ble beregnet ved korrelasjons- 
analyser (Spearman rho´) og regresjonsmodeller (lineær og logistisk).

Resultat: Sterkest assosiasjon ble funnet mellom FUnC og Trappegang (r=0.59), og 30sSS (r=0.44), og 
resultatene fra ujusterte lineær regresjonsmodeller med testene enkeltvis som responsvariabler, viste at 
FUnC forklarte (r2) henholdsvis 22 % og 20 % av variasjonen i testresultatene. Av de spørreskjemaene 
som vi vurderte ift operasjon eller ikke, var FUnC sterkest assosiert med å bli operert, en enhet økning/
forverring på FUnC resulterte i en odds ratio for å bli operert på 10.3 (95 %CI 3.7, 29.0). Alle overnevnte 
resultater var statistisk signifikante, p-verdi <.001.

Konklusjon: Av funksjonstestene undersøkt i denne studien var 30sSS og Trappegang sterkest relatert 
til pasientenes gangbesvær målt ved FUnC. På grunn av den store individuelle variasjonen av symp-
tomer og funksjonsbesvær i denne pasientgruppen bør flere av testene benyttes i en funksjonsvurdering. 
Pasientenes gangbesvær synes å være en viktig faktor i indikasjonsstillingen for operasjon.

Betydning/relevans: For pasienter som skal ha fysioterapi kan 30sSS og Trappegang være nyttige 
funksjonstester og tiltak som påvirker pasientenes kapasitet på disse testene bør utprøves. bedret 
funksjonell kapasitet vil kunne bedre pasientenes gangfunksjon og derved også redusere behovet for 
operasjon.
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GJeNNOmGANG AV NPe sAKeR INNeN ORtOPedI med 
tANKe PÅ sKAdeFOReByGGeNde tILtAK                                                            

Framnes H1, Furnes O1, Bukholm IRK2

1. ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. 2. norsk Pasientskadeerstatning

Bakgrunn: ortopedi utgjør den største andelen av klagesaker til norsk Pasient-
skadeerstatning (nPe) med 37 % av totalt antall vedtak. Medholdsandelen er og 
størst med 38 %. nPe registrerer alle saker i en statistikkdatabase. Vi ønsket å se 
om det var mulig å bruke disse dataene til skadeforebygging.

materiale og metode: Vi innhentet anonymiserte data fra nPe på et utvalg av diagnosekoder for peri-
oden 2001 frem til 30.06.14. Totalt 5638 saker fra hele landet. Vi gjorde en deskriptiv analyse av dataene 
for å se om det var årsaker til svikt som gikk igjen og om det er mulig å forhindre med endring av rutiner/
prosedyrer. nPe ga oss en oversikt over alle medholdssakene i Helse Vest i perioden 2001-2013 fordelt 
på antall saker innen hver diagnosekodegruppe. Vi tok utgangspunkt i denne oversikten da vi valgte ut 
diagnosekoder. M16 Hofteleddsartrose ble ekskludert da det allerede er laget en grundig rapport om 
hofteprotesekirurgi basert på data fra nPe.

Resultater: Rygglidelser, kneartrose og brudd i ankel /distale legg hadde flest klagesaker. Håndledds-
brudd hadde forbausende få klagesaker. Prolaps og spinalstenose skilte seg sterkt fra annen ortopedisk 
behandling ved at en stor andel pasienter fikk medhold pga manglende indikasjon, forsinket operasjon 
eller operasjon på feil nivå. Hele 47 pasienter var operert i feil skivenivå. Postoperativt epiduralt hematom 
eller preoperativt cauda equina syndrom ble enten erkjent for sent eller behandling ble ikke iverksatt 
umiddelbart. 513 klagesaker gjaldt totalprotese i kne, medholdsandel 51 %. 48 % av mennene fikk 
medhold pga infeksjon, mens 66 % av kvinnene fikk medhold pga svikt i behandling. Hyppigste årsak til 
svikt i behandling: feilplasserte proteser (54 pasienter), nerveskade (27 pasienter) og tidlig løsning (18 
pasienter). Ved brudd i ankel/distale legg var feil behandlingsteknikk/metode hyppigste årsak til medhold. 
Dårlig reponering var vanligste feil. 10 % av pasientene fikk medhold for forsinket diagnostikk, hyppigste 
årsak var for sent erkjent kompartmentsyndrom. Vi fant relativt hyppig klager etter hallux valgus kirurgi. 
Flertallet var relatert til selve inngrepet. 

diskusjon/Betydning: Statistikkdatabasen til nPe kan nyttes til å identifisere områder som skiller seg 
negativ ut med hensyn til skader,men skadetyperegistreringen slik det gjøres i dag har noe begrenset 
verdi. Den fanger f.eks ikke opp compartmentsyndrom eller postoperativt epidurale hematom. Mye av 
informasjonen måtte hentes ut ved gjennomlesning av resyme og var ikke mulig å hente direkte ut av 
statistiske data. Årsaken til svikt er ofte knyttet direkte til operasjonsteknikk/metode, men her må man 
innhente journal og røntgenbilder for å kunne se om det er feil som går igjen 
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ARtROsKOPIsK ReseKsJON AV  
tARsAL KOALIsJON

Nsubuga mJ
Akershus universitetssykehus

Innledning: beskrivelse av en artroskopisk metode for reseksjon av talo-calcaneal 
koalisjon.

Sammenvekst mellom to eller flere ben i fotroten er en kjent årsak til smertefull plattfot og kan føre til 
betydelig deformitet i både bakfoten og forfoten. 

Vi presenterer en pasient med uttalt plattfot og smerter i bakfoten som ble behandlet med artroskopisk 
reseksjon av en talo-calcaneal koalisjon med vellykket resultat. 

Metoden samt fallgruver og komplikasjoner diskuteres samt en gjennomgang av litteraturen. 
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OsteOsKOPIsK BeHANdLING AV KRONIsK  
OsteOmyeLItt I FOteN

Nsubuga mJ
Akershus universitetssykehus

Innledning: beskrivelse av osteoskopi i behandling av en akutt oppblussing av 
kronisk osteomyelitt i os calcaneus.

endoskopisk behandling av patologiske prosesser i ben (osteoskopi) er godt etablert i behandlingen av 
benigne tumorer i ben og osteokondrale cyster. Metoden er likevel ikke beskrevet i behandling av osteo-
myelitt, så langt vi vet. 

Vi presenterer her en pasient med akutt oppblussing av en kronisk osteomyelitt i hælen som hadde vært 
rolig i over 30 år. På grunn av omfattende arrforandringer rundt hele hælen var det behov for å bruke 
en mini-invasiv metode for å sanere infeksjonen. osteoskopi ble brukt i kombinasjon med antibiotika 
behandling med godt resultat. 

Metoden og tekniske faktorer presenteres samt en litteraturgjennomgang av osteoskopi. 
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PLAteRIKt PLAsmA (PRP) I stAdeN FOR KIRURGI  
med FRI LAPP

Vinje t, Arnason Ot
Haukeland universitetssjukehus

Innleiing: ei komplikasjon til open reposisjon og intern fiksasjon av calcaneusfrak-
tur er sårruptur og forseinka eller manglande tilheling av såret. Dersom det kjem til 
ein stor blautvevsdefekt med eksponert bein og metall har kirurgi med fri lapp vore 
det einaste fornuftige alternativet.

materiale og metode: ein 38 år gamal mann ramla ned 3 meter og fekk seg ein calcaneusfraktur, 
Sanders type II. etter 12 dagar med sengeleie, elevasjon og kompresjon av foten vart han operert med 
open plate og skruefiksasjon. Han blei revidert seks dagar seinare med nekrose av nesten heile lappen 
og blottlagt metall og bein. Plastikkirurgane anbefalte operasjon med fri lapp, men pga manglande tilgang 
på denne tenesta på mange dagar, valgte me å behandla såret med platerikt plasma (PRP).

Me brukte biomet GPS III System for å hausta PRP. Seks milliliter (ml) ACD-A (antikoagulant) var blanda 
med 54 ml fullblod i ein GPS kolbe. Me brukte to kolbar og sentrifugerte desse i femten minutt på 3200 
omdreiningar. kvar kolbe GPS gav 6 ml PRP. Me injiserte PRP i sårkantane og fylte kaviteten med PRP 
blanda med trombin frå “Clotalyst Autologous Collection” slik at PRPen fekk ein geleliknande konsistens.  
Såret blei så dekka med ein nedbrytbar film og zinkpasta i kantane, med sterile kompressar over. PRP 
massen framstod gradvis som meir solid og viabel. etter 20 dagar la me eit delhudstransplantat på 
PRP massen og dekka med vakumbandasje i fire dagar. Tre veker etter delhudtransplantasjonen reiste 
pasienten til heimlandet sitt. 

Resultat: Me såg han att på poliklinikken etter to år. Det var god dekning med blautvev over calcaneus 
og såret var tørt. Funksjonen var god med berre eit mildt ubehag etter lengre spaserturar.

diskusjon: Denne pasienthistoria tyder på at PRP kan ha potente eigenskapar i seg når det gjeld å be-
handla blautvevsdefektar. etter det me veit er dette fyrste gong det er vist at PRP kan vera eit alternativ til 
kirurgi med fri lapp. Det dreier seg her om berre éin pasient, men behandlingseffekten var så dramatisk 
at ein likevel ikkje bør neglisjera den. 
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sKOPIsK RePARAsJON AV FRAKtUR I CALCANeUs  
Ad mOdUm stødLe

Vinje t, Andersen G, selnes C, Jonsson B
Haukeland Universitetssjukehus

Innleiing: open reposisjon og intern fiksasjon av fraktur i calcaneus kan vera hefta 
med alvorlege sårkomplikasjonar. På eit kurs i ankelskopi fortalte Are Stødle med 
glød i augo om korleis dei på Ullevål hadde byrja å gjera operasjon av fraktur i 
calcaneus med små opningar assistert av gjennomlysning og kikkholskamera. Me 
bestemte oss for å prøva metoden og fekk ei punktvis oppskrift levert per telefon.  

materiale og metode: Leire pasienten i bukleie som ved bakre ankelskopi. Tærne peiker rett ned og 
motsatt friske fot er noko lågare slik at ein ikkje får overprojeksjon når ein lyser i sideplan. Set ein 6 mm 
apexpinne i tuber, reponer i langakseprojeksjon og pinn fast til konstantfragmentet med to pinnar. Ikkje 
pinn fast leddfragmentet. Gjer ein bakre ankelskopi ad modum van Dijk. Set ein pinne som er spiss i 
begge endar antegrad under fibula, inn i lateralfragmentet og vidare inn i konstantfragmentet subchon-
dralt under sustentaculum tali og ta den ut retrograd. etabler portal i sinus tarsi-området. Jekk opp og 
reponer det laterale fragment med periostavløysar. Lukk diastasen og køyr pinnen frå konstantfragmentet 
inn i lateralfragmentet, og suppler med ein pinne. Skoper gjennom sinus tarsiportalen for å sjekka leddet. 
Sett to kompresjonsskruer frå lateralt til medialt, ein til to skruer frå tuber til konstantfragmentet, og ein 
skrue frå tuber til framre prosess. bruk to skruer frå kranialt til plantart ved tungefragment. ei siste skrue 
frå mediale prosess ned til framre prosess like under bakre leddfasett. 

Resultat: Me opererte tre pasientar; ein Sanders 2 (dag fem etter skade), ein med tungefragment (dag 
tre etter skade) og ein Sanders 3 (dag fem etter skade). I grove trekk fulgte me oppskrifta med nokre 
modifikasjonar. blautvevsmessig var prosedyren skånsom og røntgenologisk vart resultatet bra. kirurgien 
var gøy og såleis var gløden i augo til Stødle smittsam. 

diskusjon: Tida for stor open kirurgi for fraktur i calcaneus er sannsynlegvis forbi. Me presenterer bilete 
og video frå pasientane som me opererte. 
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AUtOLOG CHONdROCytt ImPLANtAsJON FOR OsteO-
CHONdRALe LesJONeR I tALUs – eN KVALItetsstUdIe

Laudal es, Husebye ee
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Autolog chondrocytt implantasjon (ACI) er en av behandlingsmu-
lighetene for osteochondrale lesjoner i talus (oLT) der primær behandling ikke 
fører frem. ACI har en suksessrate på rundt 75 %.1 Ved ortopedisk avdeling oslo 
universitetssykehus, Ullevål tilbys som regel ACI hvis beinmargstimulering (bMS) 
ikke har ført frem etter to runder. Den første operasjonen hos oss ble utført i 2010. 
Hvordan det går med disse pasientene har tidligere ikke vært undersøkt.

materiale og metode: Gjennomgang av operasjonslister for å finne aktuelle pasienter, og påfølgende 
journalgjennomgang i pasientjournalsystemet. Telefon-intervju av disse etter selvkomponert spørreskje-
ma, der 5 av spørsmålene (om smerte, aktivitet, gangavstand, -underlag og -mønster) ga en funksjons-
score med maks 68 poeng. 

Resultater: 9 pasienter er operert med ACI ved oLT siden 2010 ved vår avdeling. Ankelen var uendret 
hos 6 av 9 pasienter postoperativt, en var verre. bevegeligheten var verre hos 4 pasienter postoperativt, 
mens den var bedre hos 2. På tilfredshet med ankelen scoret de i snitt 5 (0 verst – 10 best), noe også 
snittet på smerte vurdert ved VAS (0-10) var. Funksjonsscore ble 40 (8-56). 3 pasienter har lette plager 
fra osteotomien og 1 har fått fjernet skruene. Én pasient har blitt reoperert med ny skopi (bMS). 3 av 
pasientene er fortsatt under poliklinisk oppfølging mer enn 1 år postoperativt, eller søkt inn til ny opera- 
sjon. 2 pasienter er operert siste året.

7 av 9 ville gjort operasjonen på ny. 

diskusjon: Siden 2010 har det blitt utført ACI ved oLT hos få pasienter. Pasientene har blitt operert flere 
ganger tidligere. 2 pasienter (22 %) opplever bedring foreløpig. Ytterligere én er bedre etter reoperasjon 
med bMS. Gjennomsnittlig daglig VAS på 5 (0-8) oppfattes som høyt, men det korrelerer ikke helt med at 
de fleste svarer moderate smerter. Funksjonsscore var altså 67 % av maks (40/68), men det bemerkes 
at smerte utgjør inntil 40 poeng. At 4 av 9 pasienter er reoperert, fortsatt under oppfølging mer enn 1 
år postoperativt, eller søkt inn til operasjon på ny, er høyt. Samtidig vil 78 % latt seg operere på ny, og 
indikerer at behandlingsalternativene er få. 

Betydning/relevans: ACI bør fordeles på få hender, da det er få aktuelle pasienter. osteochondrale 
lesjoner i talus er utfordrende, og suksessraten ved operasjon for sekundære lesjoner der beinmargs- 
stimulering ikke har ført frem er begrenset i vår avdeling. 

Referanse: 
1. Van Dijk et kennedy. Talar osteochondral Defects. Springer
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BeHANdLING AV LIsFRANCsKAde Ved HAUKeLANd UNI-
VeRsItetssyKeHUs. RetROsPeKtIV desKRIPtIV stUdIe 

Uchermann A, Vinje t, Arnason Ot
ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Innledning: Vi har inntrykk av at Lisfrancskade er blitt mer vanlig ved vårt sykehus 
de siste 10 årene. en typisk pasient med Lisfrancskade oppsøker bergen legevakt 
med smerter i midtfoten etter fall. Ubelastet røntgen er ofte første undersøkelse. 
Ved mistanke om Lisfrancskade møter pasienten hos oss og det er lav terskel for å 
ta CT. Hvis man ikke kan konkludere etter utført CT og klinisk undersøkelse, testes 
stabiliteten til Lisfrancrekken i narkose. Dersom det er instabilitet mellom 1. og 
2. stråle opererer vi pasienten. operasjonsmetodene er åpen reposisjon og intern 
fiksasjon (oRIF), primærartrodese, eller en kombinasjon av disse. Vi ønsker med 
denne studien og få en oversikt over behandlingen av pasienter med Lisfranc-
skade. 

materiale og metoder: I en treårs periode (juni 2013 – mai 2016) fant vi 57 pasienter i planleggings- 
systemet for operasjon (orbit). I journalsystemet DIPS og i røntgensystemet fant vi operasjonsmetode. 
Vi klassifiserte skade (etter Myerson), registrerte mekanisme, tid fra skade til operasjon, gipsetid, tid 
uten belastning, oppfølgingstid, fjerning av osteosyntesemateriale, røyking, diabetes og komplikasjoner. 
nedslagsfeltet til Haukeland universitetssykehus er 380 000. 

Resultater: Insidensen er 1/19000. Lav-energi fall/overtråkk er den vanligste skademekanismen 
(79 %). Det er en overvekt av menn (58 %) og gjennomsnittsalder er 37 år. Rene ligamentære skader 
utgjorde 35 %. Innenfor Myerson klassifikasjon utgjorde Type b2 (partial) 39 % av skadene. 23 (40 %) 
pasienter ble operert med en primær artrodese, 18 (32 %) med oRIF og 13 (23 %) en med kombinasjon 
av metodene. Tre pasienter ble testet i narkose uten at det ble funnet indikasjon for operasjon. Det er 
økende trend med artrodese mot slutten av perioden. 78 % av dem som fikk utført oRIF måtte gjennom 
en ny operasjon for å få fjernet osteosyntesemateriale. I gruppen med ren artrodese var denne kun 4 %. 
11 % fikk en postoperativ infeksjon. 18 % er registrert med en nerveskade i form av sensorisk utfall. 
Gjennomsnittlig gipsetid postoperativt var 7 uker. oppfølgingstiden til siste kliniske kontroll var i gjennom-
snitt 35 uker. Antall dager uten belastning var i gjennomsnitt 12 uker. 33 % av pasientene var røykere og 
to pasienter hadde diabetes. 

diskusjon: Forekomsten av Lisfrancskader hos oss er hyppigere enn det som antydes i litteraturen. Det 
er en klar overvekt av pasienter med lavenergiskade. Vi har gått mer mot artrodese i slutten av perioden. 
Ved valg av oRIF som operasjonsmetode fører dette til flere inngrep da man som oftest fjerner osteo- 
syntesemateriale. 
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FOReKOmst OG KLINIsK BetydNING Ved sAmtIdIG  
FRAKtUR AV BAKRe mALLeOL HOs PAsIeNteR med  
WeBeR C FRAKtUR

Ræder BW1, Figved W1, Frihagen F2, madsen Je2, Andersen mR1 
1. ortopedisk avdeling, bærum sykehus, Vestre Viken. 2. ortopedisk avdeling, Ullevål, oslo universitetssykehus

Innledning: Ved ankelbrudd foreligger ingen klare retningslinjer for når en skal fik-
sere bakre malleol. Vi ønsket å kartlegge forekomst og betydning av bakre malleol-
fraktur hos pasienter med Weber C fraktur. 

materiale og metode: I en tidligere studie av 97 Weber C-frakturer, ble det tatt CT postoperativt og  
etter 2 år. basert på postoperativ CT ble pasientene delt i to grupper: Med og uten fraktur av bakre 
malleol. Grad av dislokasjon og osteochondral skade av talus ble registrert. Artrose ble vurdert på CT-
bilder tatt 2 år postoperativt. olerud-Molander score (oMA), AoFAS ankel-bakfotscore (oTA) og måling 
av bevegelsesutslag ble utført etter 6 uker, 6 mnd, 1 og 2 år.

Resultater: 60 av 97 (62 %) pasienter hadde fraktur av bakre malleol. Sammenlignet med gruppen 
uten fraktur av bakre malleol, hadde gruppen med fraktur av bakre malleol lavere oMA score (29 vs 41, 
p=0,02) og oTA score (58 vs 65, p=0,04) score etter 6 uker og lavere oMA score etter 6 mnd (71 vs 80, 
p= 0,02). Gruppen med bakre malleolfraktur hadde lavere oMA score (1 år: 85 vs 88, p= 0,28;  
2 år: 86 vs 91, p=0,27) og oTA score (1 år: 88 vs 91, p= 0,23; 2 år: 88 vs. 92, p= 0,20), men forskjel-
lene var ikke signifikante. 4 bakre malleolfrakturer var skruefiksert. 26 pasienter hadde dislokasjon av 
bakre fragment på mer enn 2 mm postoperativt. Differanse i maksimal dorsalfleksjon mellom operert 
og ikke operert ankel i denne gruppen, målt i grader, var større enn hos de med mindre enn 2 mm 
dislokasjon (6 uker: -22,7 vs -16,8, p=0,05; 6 mnd: -12,3 vs.- 8,7, p=0,03; 1 år: -8,7 vs. -4,2, p=0,02; 
2 år: -10,2, vs. -4,2, p=0,001). 16 av 60 pasienter (27 %) i gruppen med fraktur av bakre malleol hadde 
osteochondral skade i talus, mot 0 av 37 i gruppen uten bakre malleolfraktur. Det var ingen forskjell i 
forekomst av artrose mellom gruppene. 

diskusjon: Andelen fikserte bakre malleolfrakturer i materialet var lav. en ikke-fiksert fraktur har 
sannsynligvis økt tilhelingstid, og dette kan bidra til lavere funksjonsscore etter 6 uker. Flere hadde 
osteochondral skade i gruppen med bakre malleolfraktur, som kan indikere et større traume og forårsake 
lengre tilhelingstid. Frakturdislokasjon synes å gi innskrenket bevegelighet ved alle kontrolltidspunkter. 

Betydning: Weber C fraktur med samtidig bakre malleolfraktur synes å gi dårligere prognose. Det er 
uklart om fiksasjon av bakre malleol gir bedre resultat enn konservativ behandling. Det er behov for en 
RCT som sammenligner resultater av fikserte og ikke-fikserte bakre malleolfrakturer. 
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KORttIdsResULtAteR FOR sALtO xt  
ANKeLReVIsJONsPROteseR

eriksen mL, eikvar K, sivertsen eA
kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Innledning: Ankelproteser har en suboptimal langtidsoverlevelse. Litteraturen  
viser at 10 års overlevelse for ankelproteser ligger mellom 70 – 90 %. Frem til 
2014 ble havererte ankelproteser konvertert til artrodeser. I 2014 startet vi opp 
med revisjonsprotesekirurgi. Salto XT revisjonsprotese er en ikke sementert  
3 komponents protese. Vi ønsker å legge frem vår tidlige erfaring med  
denne protesen.

materialer og metoder: 25 pasienter er operert i tidsrommet febr 2014 frem til i dag. Det 12 menn 
og 13 kvinner, gjennomsnittsalder 62 år. De ble i gjennomsnitt revidert 6.1 år (1.0-12. 5) år etter primær 
operasjon. 20 pasienterhadde opprinnelig en STAR protese, det er også revidert 4 andre typer proteser. 
Vi har 12 pasienter med ett års oppfølging. Alle pasienterhar fylt ut AoFAS, eQ5D og RoM er registrert av 
fysioterapeut preoperativt, etter 3 måneder og etter et år. 

Resultater: Vi har to pasienter med røntgenologisk løsningstegn, en pasientermed løs tibiakomponent 
og en pasient med løs calcaneuskomponent. Ingen av disse er revidert. Vi har ikke observert tydelig mi-
grasjon av tibiakomponentene, men 7/13 har etter mobilisering brukne sperreskruer. Så langt har vi ikke 
observert bencyster. Det var ingen infeksjoner. AoFAS score økte fra 30.4 (n=25) preoperativt til 46.6 
(n=22) etter 3 mndr og 76.1 (n=11) etter ett år. eQ5D økte fra 0,34 (n=24) preoperativt til 0.72 (n=21) 
etter 3 mnd og 0.75 (n=12) etter ett år. eQ 5D tilfredshetsskår økte fra 43.6 (n=25) til 66.6 (n=22) etter  
3 mndr og 73.6 (n=11) etter ett år. Fleksjon/ekstensjon RoM var uendret. 

diskusjon: De funksjonelle resultatene målt ved AoFAS og eQ5D skår er sammenlignbare med primær-
protesekirurgi. Samlet sett er de funksjonelle resultatene tilfredsstillende. Det har hittil ikke vært noen re-
visjoner men vi har to verifiserte løsninger. Vi er usikre på om det er hensiktsmessig å sette sperreskruer i 
tibia da vi observerer at de brekker etter full mobilisering i over halvparten av tilfellene.

Betydning/relevans: Vi vet ikke noe om langtidsresultater. Det er oppløftene korttidsresultater, våre 
data viser at man kan få god symptomlindring og bedring av livskvalitet med ankelrevisjonsprotese. kom-
ponentene gir tilstrekkelig initial stabilitet hos pasientermed bentap uten å kreve ytterligere benreseksjon, 
men bengraft til tibia må vurderes. Vi vurderer vår bruk av sperreskruer. Ankelartrodese er ikke lenger 
eneste mulighet hos pasientermed havarerte primærproteser.
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PARtIeLLe AmPUtAsJONeR I FOteN. et 2-ÅRs  
mAteRIALe FRA ORtOPedIsK AVdeLING,  
OsLO UNIVeRsItetssyKeHUs, ULLeVÅL

thomassen J1, Husebye ee2

1. Medisinsk fakultet, Universitetet i oslo. 2. ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Pasienter med lokale forhold i foten som krever partiell amputasjon 
oppleves å være ressurskrevende i form av antall liggedøgn i sykehusavdeling, 
operasjonsstuekrevende revisjoner, re-amputasjoner samt konsultasjoner før og 
etter de operative inngrepene. en fullstendig nasjonal oversikt over amputasjoner 
i foten finnes ikke. Formålet med denne studien er å beskrive pasientgruppen, 
beskrive ressursbruk i forbindelse med partiell amputasjon, samt å vurdere til-
heling og eventuelt behov for re-amputasjon på høyere nivå. 

materiale og metode: Retrospektiv observasjonsstudie. opplysninger ble innhentet fra pasientenes 
journal; tidsrommet fra operasjon til 6 måneder etter operasjon ble vurdert. Materialet omfatter alle 
inneliggende pasienter i 2014 og 2015 der det ble utført prosedyrekodekode nHQ. 45 pasienter med 
48 utførte amputasjoner ble lokalisert. barn, traumatiske amputasjoner og auto-amputasjoner ble ikke 
inkludert i materialet. Alder, kjønn og nivå for første amputasjon ble registret. endepunktene var revi- 
sjoner på operasjonsstue, re-amputasjoner og liggedager i sykehus. I tillegg ble 30 dager og 6 måneders 
mortalitet samt tilheling etter 3 og 6 måneder vurdert.

Resultater: 13 (29 %) av pasientene var kvinner og 32 (71 %) menn. Medianalder 68 (36-94) år. 29 
(64 %) hadde diabetes. 21 (47 %) hadde verifisert perifer aterosklerotisk sykdom. Følgende prosedyrer 
ble utført: 28 tåamputasjoner,18 transmetatarsalamputasjoner og 2 intertarsalamputasjoner. Gjennom-
snittlig sykehusopphold var 33 dager (range: 4-169, totalt antall dager 1503), 19 av disse dagene var i 
ortopedisk avdeling (totalt 845 dager). 45 revisjoner og 41 re-amputasjoner ble utført innen 6 måneder 
etter primær amputasjon. 11 pasienter hadde 4 eller mer totalt antall revisjoner/re-amputasjoner (totalt 
61). Av disse hadde 10 Diabetes og 10 perifer aterosklerotisk sykdom. 9 (19 %) av primær amputas-
jonene endte med en major amputasjon (6 crus, 3 femur). Alle disse pasientene hadde Diabetes, og 8 av 
9 hadde perifer aterosklerotisk sykdom. 6 amputasjoner ble gjort på vital indikasjon hvorav 3 endte med 
major amputasjon. 53 % av amputasjonssårene var tilhelet etter 3 måneder og 76 % etter 6 måneder. 
Mortalitetsraten var 7 % etter 30 dager og 13 % etter 6 måneder. 

diskusjon: Pasientmaterialet er kun vurdert frem til 6 måneder etter primær amputasjon. Dette er 
utvilsomt en ressurskrevende pasientgruppe som ofte krever flere revisjoner og amputasjoner før såret 
gror. I tillegg har pasientene vesentlig komorbiditet og har lengre opphold i andre sengeavdelinger som 
hjerte, nyre og infeksjon. De fleste pasientene kommer i mål med en partiell amputasjon som gjør at de 
kan ambulere uten protese. 



Høstmøteboken   •   2016 237

Abstrakt

810
Fot/ankel

stABILe LIsFRANC sKAdeR

stødle AH, enger m, Hvaal KH, ellingsen Husebye Ie
ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus

Innledning: De fleste tidligere publikasjoner rundt Lisfranc skader i mellomfoten 
fokuserer på de ustabile, operasjonstrengende skadene, kun noen mindre pasient-
serier rapporterer korttidsresultater etter stabile Lisfranc skader. komplikasjoner 
som vedvarende smerter, feilstillinger og artroseutvikling i tarsometatarsalrekken, 
er velkjente komplikasjoner til ustabile skader. Forløpet etter stabile skader samt 
forekomst av eventuelle sekveler, er dårlig dokumentert.

Formålet med denne studien er å kartlegge forløpet etter stabile Lisfranc skader, tilhelingstid og fore-
komst av eventuelle tidlige komplikasjoner.

materiale og metode: Pasienter med stabile Lisfranc skader som ble behandlet ved oslo Skadel-
egevakt eller Ullevål sykehus, oslo universitetssykehus i løpet av september 2014 til september 2015, 
ble forespurt om å delta i studien. Standard utredning av pasienter med mistanke om Lisfranc skade 
var røntgen, CT og stress-test under gjennomlysning. De fleste pasientene ble behandlet med gips i 6 
uker, ved vedvarende smerter etter 6 uker ble pasientene anbefalt ytterligere 4 uker med Walker ortose. 
Pasientene ble vurdert ved hhv. 3, 6 og 12 måneder med klinisk undersøkelse, vektbærende røntgen, 
AoFAS midfoot scale og VAS smerte score. 

Resultater: 35 pasienter med stabile Lisfranc skader ble behandlet. Gjennomsnittsalder var 37 år. 26 
pasienter med gjennomsnittlig AoFAS score på 78 poeng møtte til 3 måneders kontroll. 22 pasienter 
med gjennomsnittlig AoFAS score på 87 poeng møtte til ett årskontroll. VAS smerte i hvile og ved vanlig 
gange var henholdsvis 1,2 og 2,9 etter 3 måneder og 1,0 og 1,7 etter ett år. 

13 av 35 pasienter møtte ikke til ett årskontroll. 2 anga at foten var helt fin på telefon intervju og 6 
pasienter har vi ikke klart å få tak i. De siste 5 pasientene var til 3 måneders kontroll og hadde da AoFAS 
score på 84 (77-87).

diskusjon: I denne studien ser det ut til at pasienter med stabile Lisfranc skader har lite plager ett år  
etter skaden. Det er noen få pasienter som har vedvarende betydelige plager etter skaden. en stor 
svakhet med studien er det store frafallet av pasienter. Vårt inntrykk er dog at de fleste som ikke har møtt 
på kontroll er pasienter som har lite plager. Studien har kun ett års oppfølgning og vi vet fremdeles lite om 
eventuell fremtidig artroseutvikling eller andre plager som følge av en stabil Lisfranc skade. 
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tRImALLeOLæRe ANKeLBRUdd: RetROsPeKtIV stUdIe 
med PAsIeNteR BeHANdLet FOR tRImALLeOLæRe  
ANKeLBRUdd

Pilskog K, Arnason Ot, Vinje t, Nilsen Js, Fjeldsgaard KA, Fevang Jm
ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Innledning: Ankelbrudd utgjør 9 % av alle brudd og insidensen er mellom  
107-187 pr 100.000 innbygger pr år. opp til 46 % av Weber b og C frakturer har 
også fraktur av bakre malleol. Ved trimalleolære frakturer har tidligere studier vist 
dårligere resultater sammenliknet med bimallolære frakturer. Det er ingen klar 
enighet om når og hvordan det bakre fragmentet skal fikseres. Tradisjonelt har 
det vært vanlig å fiksere fragmenter som er større enn 25 % av leddflaten, målt på 
sidebilde ved konvensjonell røntgen. Fiksasjonsmetoden har hovedsakelig vært å 
sette inn skruer forfra etter lukket reposisjon, men det har vært en økende trend å 
bruke bakre tilgang ved disse frakturene, også ved Haukeland universitetssykehus 
(HUS). 

Hovedmålet med denne studien var å se hvordan trimalleolære ankelfrakturer har vært behandlet på 
HUS de siste 2 årene og sammenligne forekomst av komplikasjoner, hudproblemer og preoperativ 
ventetid ved de forskjellige behandlingsmetodene.

materialer og metode: Pasienter operert for ankelfraktur med bakre fragment i perioden 01.01.14 til 
31.05.16 ble inkludert i studien. Journal og røntgen-/CT-bilder ble gjennomgått retrospektivt. Pasientene 
ble delt i tre grupper avhengig av operasjonsmetode: operasjon med bakre tilgang, fiksasjon med skruer 
forfra eller ingen fiksasjon av det bakre fragmentet. Vi sammenlignet behandlingsgruppene mot hver- 
andre og så på forekomst av komplikasjoner; infeksjoner, annen sårproblematikk, mekanisk irritasjon, tap 
av sensibilitet, seneskade/plager, reoperasjonen, liggetid før operasjon m.m. 

Resultater: Totalt 151 pasienter ble inkludert hvorav 44 pasienter ble operert med bakre tilgang, 14 
pasienter ble behandlet med fiksasjon av bakre fragment med skruer forfra og 93 pasienter fikk ingen 
fiksasjon av det bakre fragmentet. I gruppen som fikk fiksasjon via bakre tilgang var det 30 kvinner og 14 
menn, gjennomsnittsalder 54 år (18-80). 24 (54,5 %) av disse fikk ekstern fiksasjon før endelig kirurgi. 5 
(11,4 %) pasienter ble reoperert hvorav 2 pasienter grunnet dyp infeksjon. 15 (34 %) fikk hudproblemer 
i form av blemmer eller lignende. 3 pasienter (6,8 %) fikk kontraktur i m. flexor hallucis longus mens 3 
(6,8 %) fikk sensibilitetsutfall postoperativt. Gjennomsnittlig liggetid fra skade til operasjon var 8,3 dager 
(0-21). 

Vi vil under Høstmøtet presentere tilsvarende data fra alle tre gruppene og sammenligne komplikasjons- 
rate, hudproblemer og preoperativ ventetid.

diskusjon: Skruer satt inn forfra har vært den vanligste fiksasjonsmetoden av det bakre fragmentet. Det 
er nå økende fokus på bakre tilgang for fiksasjon. Studiene og case-seriene som er publisert har ofte få 
inkluderte pasienter og det er verdifullt å kunne presentere et større materiale som gjør det mulig å sam-
menlikne flere ulike komplikasjoner mellom behandlingsgruppene. 

Relevans: Trimalleolære ankelbrudd er vanlige og valg av fiksasjonsmetode og indikasjon for fiksering av 
bakre fragment er ikke avklart.
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