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Symposium
Tidspunkt: Onsdag 23. oktober kl. 12.00 - 13.00
Møterom:  Munchsalen

Bruken av Minifragmentsystem  
i moderne bruddbehandling  
“Tips & tricks” ved bruk av EVOS Mini

Chairman:  Dr. Kaare Midtgaard, OUS
Faculty:  Prof. Jan Erik Madsen, OUS
 Dr. Kaare Midtgaard, OUS
 Dr. Carl Erik Alm, OUS

Program:
12.00 - 12.20 Introduction: Why use a minifragment system  
 in traumatology?
 Jan Erik Madsen

12.20 - 12.40 Challenging injuries in the upper extremities
 Kaare Midtgaard
 - Proximal humerus fractures with medial comminution 
 - Humeral coronal shear fractures
 - Coronoid fractures: When to plate?

12.40 - 13.00 Challenging injuries in the lower extremities
 Carl Erik Alm
 - Small plates in big bones 

13.00 - 15.00 Velkommen til vår stand  
 Midtgaard og Alm vil være der og dele erfaringer

Nof Høstmøte VELKO
M

M
EN
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ForeningsnyttVelkommen

Hjertelig velkommen til Høstmøtet 2019

Alle er velkommen!
Styret i Norsk ortopedisk forening har 
atter en gang gleden av å ønske dere alle 
hjertelig velkommen til årets høstmøte. 
Alle er velkommen; nye LIS, erfarne LIS, 
nye spesialister, erfarne spesialister, pen-
sjonister, representanter fra industrien og 
alle andre yrkesgrupper som vil lære mer 
om ortopedi. 

Tusen takk til alle som bidrar! 
Faggruppene er navet i hele møtet. De planlegger  
symposier av høy kvalitet, de vurderer abstraktene  
som kommer inn, de er engasjerte og genuint 
interesserte i et møte av høy kvalitet. Når man er 
på kongresser i ute i verden, ser man at vi er fullt 
på høyde med internasjonale kongresser på kvalitet  
og innhold. Norsk forening for skulder- og albue- 
kirurgi arrangrerer årets Nof-symposium: “The  
forgotten shoulder-joints”. Lesions of the acromio- 
clavicular and sternoclavicular joints. Det er lagt 
opp til at det brede lag av ortopeder kan ha nytte 
av dette. Her er det bare å møte opp tidlig!

Vi må og takke alle andre som bidrar med frie fore- 
drag, innlegg, møteledelse og engasjert deltakelse.  
Uten dere ville det ikke vært noe Høstmøte.

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

Årsmøte!
Torsdag kl 1615 vil det være årsmøte i Nof. Vi 
oppfordrer alle til å møte opp for å høre hva 

foreningen jobber med i løpet 
av året – sakslisten finner du i 
Nop-en. Har man noe på hjertet, 
eller ønsker om påvirke hva for-
eningen bør jobbe med er dette 
stedet å være. I år vil vi spesielt 
diskutere fremtiden til Acta 
Orthopaedica, tidsskriftet som 
er eid av oss gjennom Nordisk 
Ortopedisk Forening.

Samarbeidspartnere!
Høstmøtet kunne ikke vært arrangert i sin nå- 
værende form uten støtte fra våre trofaste sam-
arbeidspartnere – industrien. Vi har et ryddig og 
åpent samarbeid med Leverandørforeningen, noe 
vi håper kan fortsette fremover. For at leveran- 
dørene skal se verdien av å delta på Høstmøtet må 
vi vie dem vår oppmerksomhet. Besøk utstilling-
ene, se produktene, snakk med representantene 
og besøk deres symposier. Det kan godt hende at 
man kan lære noe nytt om både nye eller kjente 
produkter. Og man kan finne nye løsninger på 
både nye og gamle utfordringer. Velkommen til 
alle våre utstillere, vi gleder oss.

KSCI
Organiseringen på Plaza blir som tidligere ledet 
med kyndig hånd av Kristin Solstad og hennes 
medarbeidere. Vi regner med at arrangementet 
som tidligere går på skinner, og skulle det være 
noen utfordringer så løser de det på strak arm. 
KSCI er tilgjengelig under hele kongressen, og 
vil i forkant være tilgjengelig for påmeldinger. 
Hun har vært med fra starten og er blitt et kjent 
ansikt for de fleste som er på Høstmøtet. Vi er 
trygge på at hun hjelper oss i havn i år og.

Til alle gode kolleger vil jeg si: Kos dere! Ta med  
godt humør, ta med all kunnskapen, edel kunn-
skapen og lær dine kolleger å kjenne. La oss 
sammen skape et godt Høstmøte 2019.

Styret i Norsk ortopedisk forening  
Cato Kjærvik, leder
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Først. Velkommen til den beste intro- 
duksjonen til ortopedi-Norge: Høstmøtet. 
Her oppdateres du på det siste innen 
forskning med konsentrasjonsperfekte  
8 minutters lange frie foredrag. 

Faggruppenes symposier gir deg et dypdykk i 
temaer du trenger i arbeidshverdagen. Utstillerne 
lar deg plukke på nytt operasjonsutstyr uten at 
operasjonssykepleieren slår bort hånden din. Og 
så er det det sosiale. Som ikke trenger noe mer in-
troduksjon. Konferansens største utfordring er den 
kontinuerlige faglige og sosiale samtidskonflikten 
du vil havne i. LIOS stiller derfor med noen tips: 

Onsdag 23. oktober
Møt opp kl. 13:30 på minisymposiet for LiS med 
temaet ”Hvilken protese skal hoftebruddpasienten 
ha?” og finn ut om ditt sykehus er oppdatert på 
de nasjonale anbefalingene. Hvis ikke kan du gni 
inn litt oppdatert kunnskap på neste morgenmøte! 

Torsdag 24. oktober  
– eller LIOS-dagen
Ta morgenkaffen på LIOS sitt symposium kl. 08:30  
om ”Ny LiS-utdanning – en gjennomgang” og 
finn ut status på den nye spesialistutdanningen.

Kl. 10:30 oppdaterer LIOS deg på det siste innen 
teknologi og ortopedi med symposiet ”Frem- 
tidens ortopedi”. Her vil vi forsøke å gi deg en 
pekepinn på hvordan fremtiden med 3D printing, 
virtuell virkelighet, stamcelleinjeksjon og andre 
teknologiske fremskritt vil være.

Kl. 12 kan LIOS friste med sittende spiseplasser, 
10 minutter med tips og triks fra Sinnaortopeden 
og LIOS sitt årsmøte der du som LiS bør være for 
å finne ut hva som skjer. 

Kl. 15 er det årets, og alle Høstmøters høydepunkt; 
LIOS sitt Pro-Con symposium. I år er det akutt 

syndesmose-
skade, skrue-
fiksasjon vs. 
suturbutton, 
som står for tur 
til å dissekeres. Ingen  
ringere enn Mette Andersen og John Clarke-
Jenssen skal argumentere for om det moderne 
eller det antikke faktisk er det moderne og 
Omar Arnasson skal sørge for at de holder seg 
til saken. 

Torsdagsklubben. Det eneste stedet å være på 
torsdagskvelden. Høstmøtet er ikke bare fag.  
Her er det sosial mingling og ikke minst en 
muligheten til å vinne reisestipend til andre 
konferanser. Men viktigst av alt. Her deles ut  
den gjeveste prisen av de alle, LIOS´ Hederspris. 

Fredag 25.oktober
Nof instructional lecture vil i år gi deg tipsene og 
triksene du trenger til innsetting av kneprotese. 

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

Generelt
På kveldstid er det sosial mingling i Skybaren 
på Plaza. Noen tar etter hvert den tradisjonelle 
turen på Lorry’s.  

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

Ta kontakt med LIOS på standen vår. 

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

Godt Høstmøte og lykke til!

LIOS sine tips & triks 
Årets Høstmøte Helse Sør- Øst:

Takk for tilliten!
Dere valgte oss som 
hovedleverandør innen sportsmedisin:

DYONICS™ Platinum

FIRSTPASS™ MINI

BIO
SURE™

SUTUREFIX™

• Shaver:  
 DYONICS™ Platinum

• RF-generator:  
 WEREWOLF™ Coblation

• Korsbåndsfiksasjon:  
 ENDOBUTTON™, ULTRABUTTON™ og BIOSURE™

• Menisksuturering:  
 FAST-  FIX™

Vi har også blitt tildelt rammeavtaler 
innen kategoriene:
• Skulderimplantater: HEALICOIL™ og SUTUREFIX™
• Suturtenger: FIRSTPASS™ ST og FIRSTPASS™ MINI
• Artroskopipumpe

Vi gleder oss til å starte implementeringsarbeidet  
og viktig opplæring på våre fantastiske løsninger.  
Sammen skal vi hjelpe pasientene tilbake til hverdagen.

Velkommen innom vår stand for en prat med 
våre erfarne og høyt kompetente medarbeidere.

HEALICOIL™

                  FAST-  FIX™
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Fra programansvarlig

Velkommen til faglige og 
sosiale opplevelser

Velkommen til ortopedisk Høstmøte i Oslo 23.-25. oktober – høstens tre dager med 
inspirerende kunnskapsutveksling og gode sosiale opplevelser! Høstmøtet er et viktig 
møtested for utveksling og oppdatering av kunnskap innen norsk ortopedi. 

Nof-symposiet på åpningsdagen arrangeres  
i år av faggruppen Norsk Forening for Skulder-  
og Albuekirurgi og har tittelen; ”The forgotten 
shoulder-joints”. Lesions of the acromioclavicular 
and sternoclavicular joints. Faggruppen har laget 
et meget spennende program og har invitert flere 
internasjonalt kjente forelesere. Temaet omfatter 
både vanlige og sjeldne tilstander i claviculas 
ledd og bør interessere alle ortopeder. Dette 
gleder vi oss til! 

Nof instructional lecture holdes i år av Eirik 
Aunan som er invitert med forelesningen; total-
proteseoperasjon i kneledd, et prosedyrestyrt 
eller individuelt tilpasset inngrep? Det blir en 
gjennomgang av noen basale og noen litt mer 
avanserte kirurgiske prinsipper. Protesekirurgi 
er så sentralt i ortopedifaget at alle vil ha stor 
interesse av dette foredraget.

Symposiene er høstmøtets søyler som bærer 
det faglige nivået hvert år. Det arrangeres 21 
symposier under møtet og det gir deltagerne 
en uvurderlig mulighet for oppdatering innen 
eget og andres fagfelt. Det er Nofs faggrupper, 
sammen med leddregisteret, LIOS, Spinalkirur-
gisk forening og Oslo Sports Trauma Research 
Center som arrangerer flotte og fagrelevante 
symposier. I tillegg arrangeres fire symposier 
med gode faglige tema av Nofs samarbeids-
partnere fra industrien. 

LIOS sitt Pro-Con symposium har nok en 
gang et allment, men samtidig kontroversielt 
tema; Akutt syndesmoseskade: Skruefiksasjon vs. 
suture button. Det blir fullt hus og høy tempera-

tur også i år! Moderatoren får en tøff jobb for å 
komme frem til en konsensus.

LIS er målgruppe for flere symposier. Med sym-
posiene LIS minisymposium, Ny LIS utdanning 
og Fremtidens ortopedi håper LIOS og Nof på å 
nå den yngre garde. Ny LIS utdanning vil belyse 
hvordan det går med den nye spesialistutdannin-
gen i ortopedi. Hva fungerer og hva fungerer ikke 
så langt? Det arbeides med å få representanter 
fra Regut Vest og de fire helseregionenes RUU 
til å informere om status. Dette symposiet er 
fortsatt et mulig møtested (som bør benyttes) for 
harmonisering av ortopediens læringsaktiviteter. 
Symposiet Fremtidens ortopedi gir smakebiter på 
nye muligheter i faget. Rett etter symposiet har 
LIOS sitt årsmøte og ønsker alle LIS velkommen!

Frie foredrag er småbrikkene som er svært vik- 
tige for å få til et godt fagprogram. I år er 141 
abstrakter akseptert. Alle er vurdert av de rele- 
vante faggruppene og satt sammen i passende 
sesjoner. En sesjon deles av to faggrupper 
(Hånd 2/Traume 1) fordi håndleddnære brudd er 
interessant for begge grupper. Protese er i år den 
største gruppen med 39 frie foredrag fordelt på 
4 sesjoner. Temafordelingen ellers er Traume 26, 
Spinal/osteoporose 19, Artroskopi 13, Barn 15, 
Hånd 12, Fot/ankel 10 og Skulder/albue 7. Alle 
som holder frie foredrag er viktige bidragsytere 
til fagprogrammet.

Kåring av Høstmøtets beste frie foredrag. Gå 
ikke glipp av dette! Dette er plenumssesjonen 
fredag som avslutter og summerer opp fagpro-
grammet. I denne sesjonen holder faggruppenes 
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nominerte kandidater sine frie foredrag. Dette er 
en kavalkade av høstmøtets beste foredrag og er 
et høydepunkt på møtet. Umiddelbart etter siste 
foredrag er det du som høstmøtedeltager som 
stemmer og avgjør hvem som blir vinneren av 
høstmøtets beste frie foredrag. Vinneren får mye 
heder og ære – og en pengepremie.

Vi holder på varm lunsj og har vært i dialog 
med hotellet for å sikre at det i år blir flere og 
bedre plasserte serveringspunkter. Vi håper å 
unngå håpløse køer i lunsjpausen. Åpningsdagen 
er lunsjpausen på 90 minutter. Det blir rikelig tid 
til å innta mat fra buffeten samtidig som både  
industrien får besøk og gamle kjente kan utveksle  
siste nytt. I høvdingenes hjørne (nytt i år) er det 
reservert sitteplasser under lunsjen for æres- 
medlemmer og de eldste deltagerne. Der er det 
age before beauty som gjelder!

Etabler kontakter – Høstmøtet er et av de viktig-
ste treffstedene for norske ortopeder og den sosiale 
siden må ikke undervurderes. Benytt muligheten til 
å delta på de sosiale arrangementene! 

Torsdagsklubben er en uformell helaften 
sammen med kolleger fra resten av landet. Ut-
merkelser og trekning av reisestipend vil krydre 
kvelden. Entusijazzme, vårt faste og utmerkede 
band, sørger for god musikk. Drikkebonger deles 
ut og fingermaten skal bli bra. Torsdagsklubben 
er stedet for å treffe nye og vedlikeholde gamle 
ortopedvenner! 

Besøk utstillerne! Vi er svært glad for interes-
sen som blir vist Nof fra ulike firma innen det 
ortopediske fagområde. Det er 33 firmaer som 
deltar på årets industriutstilling. Utstillerne lager 
en flott ramme rundt høstmøtet. Det er umulig å 
arrangere høstmøtet slik det er i dag, uten inte- 
resse og støtte fra industrien. Jeg vil derfor takke 
alle våre samarbeidspartnere for deres bidrag til å 
gjøre høstmøtet vellykket. Deltagerne oppfordres 
til å sette av god tid til minst en og gjerne flere 
turer gjennom utstillingshallene!

AppInConf vår konferanse-app er utbedret 
og gjør fagprogrammet og abstraktene lettere 
tilgjengelig. Ta den i bruk! 

Bruk navneskilt og pass tiden. Alle deltagere 
får navneskilt i sekretariatet ved ankomst. Vær 
nøye med å bruke navneskiltet, det fungerer som 
adgangsbevis til kongressområdet. Høstmøtet har 
et tett faglig program så deltagere og spesielt 
møteledere minnes om at det er nødvendig å 
holde tidsskjema. 

Takk – Styret i Norsk ortopedisk forening ar-
rangerer ikke høstmøtet alene. Bak hvert eneste 
symposium og abstrakt ligger mange timer med 
arbeid. Høstmøtet er derfor den store årlige,  
ortopediske dugnaden som vi alle nyter godt av  
i uke 43. Takk til alle sammen som bidrar!

En særlig stor takk til Nofs faggrupper som er 
selve kraftsentrumet i foreningen. Jeg vil også 
takke de andre symposiumsarrangørene og alle 
årets foredragsholdere for flotte bidrag og godt 
samarbeid rundt det faglige programmet. 

Kristin Solstad med medhjelpere i firmaet KS 
Conference & Incentive står for den praktiske 
planleggingen og knirkefri gjennomføring av 
Høstmøtet. Høstmøteboken lages i samarbeid 
med Bente Ødegaard i firmaet Ødegaard  
Reklame & Design. Teknisk støtte får vi fra AVAS, 
Audio Visuell AS. En stor takk til dere alle for 
uvurderlig og høyprofesjonell hjelp!

Avslutningsvis takker jeg for meg i denne spalten 
og ønsker alle et godt høstmøte! Husk – det er 
alltid plass til ny kunnskap!

Gunn Hulleberg 
Programansvarlig og sekretær Nof

Høstmøtet

Fra programansvarlig



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

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

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

Nofs

Torsdags-

klubb
24. oktober

kl. 19.30 
i andre etasje  
på Plaza

På torsdagsklubben møter du kolleger fra hele 
landet. Entusijazzme sørger for musikken og 
Plaza står for kanapeer og drikke. 

Dersom du er LiS og har lyst til å reise på Nordisk ortopedisk 
forenings jubileumskongress i Trondheim 13.-15, mai 2020 er det  
lurt å komme på Torsdagsklubben. Vi trekker nemlig heldige vinnere  
av reisestipend. Dersom den som trekkes ikke er tilstede, trekker 
vi en ny vinner! Vi deler også ut to Nof-stipend á kr 50.000,-.

Kvelden kan by på flere overraskelser, møt opp og se hva som 
skjer! Eventuelle æresmedlemmer vil få sitt diplom denne kvelden.

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

Registrer deg ved påmelding til høstmøtet (www.ksci.no) eller til 
kristin@ksci.no. De som er registrert mottar drikkebonger når de 
henter sitt navneskilt i registreringsskranken i andre etasje.
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Nordisk Ortopedisk Forenings

100 års jubileumskongress 
Trondheim 13.-15. mai 2020

NOF 2020 nærmer seg, det er nå ca. 8 
måneder til kongressen starer. Det viten-
skapelige programmet er i all vesentlig- 
het ferdig, og kan ses på kongressens 
hjemmeside.

Alle faggruppene i Nof har bidratt med symposier,  
og det er mange store internasjonale navn som 
har takket ja til å bidra som forelesere i sympo- 
siene. Vi håper at dette vil sikre et godt faglig 
utbytte for deltagerne på alle symposier. Flere 
av disse foreleserne er allerede presentert på vår 
hjemmeside. Vi takker alle faggruppene for en 
strålende innsats.

Best papers
Vi har også lagt opp til en finaleomgang med best 
papers fra frie foredrag innen alle faggruppene, 
finalen med kåring av kongressens best paper vil 
være en del av avslutningen av kongressen, og 
det vil være meget god premiering.

Vi jobber også med muligheten av en spesial- 
utgave av Acta Orthopedica, hvor alle abstract til 
aksepterte papers vil bli presentert, med ekstra 
fokus på best paper. Og kanskje litt ekstra NOF-
stoff i tillegg. Vi oppfordrer derfor alle norske 
ortopeder til å sende inn abstracts til NOF 2020, 
la oss være dominante på dette området. Det er 
allerede (15.09.2019) åpnet for innsendelse av 
abstracts, så i høst kan du sende abstract til både 
Høstmøtet og NOF 2020.

Sosialt program
Siden dette er en 100-års  
jubileumskongress (NOF Centennial Congress), 
ønsker vi også å ha et sterkt og forenende sosialt  
program, både for deltakere og ledsagere. Onsdag  
ettermiddag starter med en kort konsert i Nidaros- 
domen, før vi vandrer vider til kanapeer og led- 
sagende drikke. Vår Jubileumsmiddag på torsdagen  
blir garantert en høydare, med topp underhold-
ning. Vi håper at mange ønsker å være med på 
dette arrangementet, det blir et perfekt sted for 
å gjøre nye bekjentskaper med andre kolleger i 
nordisk ortopedi.

Pre-Congress
Pre-Congress Instructional Course ”Pediatric 
Fractures” som arrangeres tirsdag den 12. mai 
er i hovedsak beregnet på LIS, også her har vi et 
sterkt faglig program inkludert flere ”workshops”. 
Det vil være forelesere fra flere av NOF’s medlems- 
land, dette vil nok gjøre kurset ekstra spennende 
og kan skape gode diskusjoner. Det vil også 
være anledning for overleger som har mye med 
frakturbehandling hos barn å gjøre til å melde 
seg på. Det er begrenset med plasser på dette 
pre-kongress kurset, så her gjelder det nok å 
være tidlig ute med påmelding.

Velkommen til Trondheim og NOF Centennial 
Congress May 2020.

På vegne av kongresskomiteen, 
Ketil Holen, Congress President

 



Hva ville Høstmøtet  
vært uten utstillere  
og annonsører?

Utstillingene tilfører mye interessant faglig innhold for deltakerne 
på Høstmøtet. Det gir mulighet til å se både nytt og kjent utstyr,  
og å få holde det i hendene. Dette er en unik anledning til å bli 
kjent med et så bredt utvalg av det som finnes tilgjengelig.

Vi oppfordrer alle på Høstmøtet til å utnytte anledningen til å besøke utstillingene  
i pausene. Du kan vinne en fin premie dersom du deltar i utstiller-quizen via konferanse- 
appen. En stor takk til alle utstillerne og annonsørene som gjør Høstmøtet mulig.  
Vi setter stor pris på det gode samarbeidet!
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Important dates
Abstract submission opens: 1 Nov 2019

Abstract submission deadline: 10 Jan 2020

Abstract notification: 10 Feb 2020

Registration opens: 1 Nov 2019

Early bird fee ends: 1 Mar 2020

Presenter need to be registered before 1 March 2020  
to be included in the program.

NOF2020

& sites
Venue:   Clarion Hotel & Congress Trondheim

Congress homepage:  ntnu.edu/nof2020

Facebook:  www.facebook.com/NOF2020/
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Foredragsholdere
1. Forbered en 8-minutters presentasjon i en av de to nyeste utgavene av Office Powerpoint i 16:9 format.

2.  Alle foredragsholdere må levere sine bidrag på USB-penn til våre teknikere på sekretariatet  
(rom 303) i god tid før de respektive seksjonene, senest 5 timer før.

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

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

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

6.  Filtyper for video i Powerpoint som fungerer:
 Windows Video file: .avi (some .avi files may require additional codecs)
 MP4 Video file: .mp4, .m4v, .mov
 Movie file: .mpg eller .mpeg
 Windows Media Video file: .wmv

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

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

9.  Under presentasjonene benyttes normalt såkalte bøylemikrofoner.

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

Til deltakerne

Generell & teknisk informasjon

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

Oppdateringer og nyheter under konferansen  
vil kunngjøres i konferanseappen, på Facebook  
og Twitter. 

Nof på nett
#høstmøtet2019

Følg Norsk ortopedisk forening på Facebook  
(@ortopedisk) og Twitter (@ortopedi_no) for  
oppdatering om høstmøtet. #høstmøtet2019
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ForeningsnyttGenerell informasjon

Generell & teknisk informasjon

Praktisk informasjon
Radisson Blu Plaza Hotel ligger midt i byen  
med Sentralbanestasjonen og Spektrum som 
nærmeste naboer og med all mulig tilgjengelig 
kommunikasjon i umiddelbar nærhet. 

Det finnes 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 ut- 
stillingslokalene. Det blir satt fram vann, og mine-
ralvann kan kjøpes av hotellet. Kaffen hentes  
gratis fra kaffebuffeter på området.

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

Last ned AppInConf fra AppStore eller 
GooglePlay, logg deg inn på Høstmøtet 
2019 med eventkoden: nofhost2019

Konferanseapp

Konferanseappen AppInConf gir deg full oversikt 
over program, abstrakter, foredragsholdere,  
utstillere og annen praktisk informasjon. 

I år er appen oppdatert med interaktivt program. 
Du kan lage din favorittliste med foredrag du 
bare må få med deg. Underveis kan du gjøre 
notater og ta bilder som lagres i app og lokalt 
på din smarttelefon. I kartet finner du møterom, 
forelesningssaler og utstillere. 

nå med interaktivt program
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Møteledere ved frie foredrag
1. Det skal være 2 møteledere til 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 til- 
hørende faggruppe.

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

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

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

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

8. Hold tiden (både start og stopp)!

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

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

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

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

13. Husk å oppfordre deltagere til å besøke 
utstillingene før hver pause, samt informere 
om at kaffe og lunsj serveres inne  
i utstillingen.
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Høstmøtet 2019

Program fra dag til dag
Onsdag 23. oktober 2019

TID FILM KUNST MUNCH BLU ROOM 301

07.30 Registrering

08.00

08.30 Åpning 

08.50 Nof symposiet: 

”The forgotten shoulder-joints”  
– Lesions of the acromioclavicular and sternoclavicular joints, NFSA

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00 Lunsj Lunsjsymposium Lunsjsymposium

12.30

13.00

13.30 FF Skulder/albue Leddregisterets 
symposium 

Håndkirurgisk 
symposium: Tumores i 
overekstremiteten

Minisymposium LIS

14.00

14.30 Pause

15.00 Pause Pause

15.30 Osteoporose  
symposium:  
Stressbrudd  
– hva er det?

FF Protese 1 Pause FF Spinalkirurgi 1 Kvalitetsutvalgets 
symposium16.00 FF Håndkirurgi 1

16.30

17.00 Pause Pause

17.30 Årsmøter faggrupper - se oversikt side 55

18.00
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Program

Høstmøtet 2019

Fredag 25. oktober 2019

TID FILM KUNST MUNCH BLU ROOM 301

08.30 FF Protese 4 Traume-/fot og 
ankelsymposium: 
Treatment of ankle 
fractures

FF Spinalkirurgi 2 Barn symposium: 
Infeksjoner i ledd  
og knokkel

09.00

09.30

10.00

10.30 OSTRC symposium: 
Den første, akutte 
skulderluksasjon

Spinalkirurgisk 
symposium:
Treatment of  
Spinal cord injury

11.00 Gjestesymposium: 
Barneortopedi i 
Etiopia11.30

12.00 Lunsj Lunsjsymposium

12.30

13.00 Nof instructional lecture:  
Totalproteseoperasjon i kneledd v. Eirik Aunan

13.30 Kåring av Høstmøtets  
Beste frie foredrag14.00

14.30

14.45

Slutt

Torsdag 24. oktober 2019

TID FILM KUNST MUNCH BLU ROOM 301

08.00 FF Artroskopi 1 Hofte/kne  
symposium: 
Implant files – hva 
kan vi lære?

FF Hånd 2/Traume 1

08.30 Ny LIS utdanning

09.00 FF Traume 2

09.30 Pause

10.00 Artroskopisymposium: 
Kirurgisk behandling 
av meniskskader

FF Protese 2 Pause FF Fot/ankel 1

10.30 FF Traume 3 Fremtidens 
ortopedi  
LIOS/Nof

11.00

11.30 Pause

12.00 Lunsj Lunsjsymposium LIS-lunsj &   
LIOS årsmøte12.30

13.00 FF Artroskopi 2 FF Traume 4 FF Barn 1 Pause

13.30

14.00 FF Protese 3 
NB! start 14.2014.30 Pause

15.00 LIOS Pro-Con  
Syndemoseskade

FF Barn 2

15.30

16.00 Pause

16.15 Årsmøte  
Norsk ortopedisk  
forening 
NB! start 16.15

16.30

17.00

17.30

19.30 Torsdagklubben i Sonja Henie



Annonseplassering
skal oppdateres

siale. Dette bør tas hensyn til ved forskrivning og utlevering i situasjoner med mistanke 
om økt fare for feilbruk, misbruk, avhengighet eller avvik. Pasienten bør overvåkes nøye 
for misbruks- og avhengighetstegn. Risiko ved samtidig bruk av sedativer, som benzodia-
zepiner eller lignende: Kan medføre sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall. 
Samtidig bruk bør forbeholdes pasienter hvor andre behandlingsalternativer ikke er mulig. 
Dosereduksjon av ett eller begge legemidler skal vurderes, og varigheten av samtidig be-
handling være så kort som mulig. Pasienten skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på 
respirasjonsdepresjon og sedasjon, og det anbefales sterkt å gjøre pasient og omsorgsper-
son oppmerksom på symptomene (se Interaksjoner). Respirasjonshemming: Ved høye 
doser og hos pasienter som er følsomme for opioide μ-reseptoragonister, kan tapentadol 
gi doserelatert respirasjonshemming. Bør derfor gis med forsiktighet ved nedsatt respiras-
jonsfunksjon. Alternativt bør andre analgetika vurderes. Hos slike pasienter skal preparatet 
kun brukes under tett medisinsk oppfølging og i laveste effektive dose. Dersom respiras-
jonshemming oppstår, bør det behandles som enhver respirasjonshemming indusert av 
opioide μ-reseptoragonister (se Overdosering/Forgiftning). Hodeskade og økt intrakranielt 
trykk: Bør ikke brukes hos pasienter som kan være spesielt følsomme for intrakranielle 
effekter av karbondioksidretensjon, som de med holdepunkter for økt intrakranielt trykk, 
nedsatt bevissthet eller koma. Analgetika med agonistaktivitet overfor opioide μ-reseptorer 
kan maskere det kliniske forløpet hos pasienter med hodeskader. Skal derfor brukes med 
forsiktighet ved hodeskader eller hjernesvulster. Kramper: Preparatet er ikke systematisk 
undersøkt hos pasienter med krampelidelser. Ikke anbefalt hos pasienter med anamnese 
med krampelidelser eller tilstander som kan utsette pasienten for kramperisiko. Tapentadol 
kan også øke kramperisikoen hos pasienter som bruker andre legemidler som nedsetter 
krampeterskelen (se Interaksjoner). Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt ved alvorlig ned-
satt nyrefunksjon, og bruk er derfor ikke anbefalt. Nedsatt leverfunksjon: Personer med lett 
til moderat nedsatt leverfunksjon viste hhv. 2–4,5 ganger økning i systemisk eksponering. 
Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon, spesielt ved behandlings-
start. Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk er derfor ikke anbefalt. 
Bruk ved pankreas-/galleveissykdom: Kan gi spasmer i sfinkter oddi. Bør brukes med for-
siktighet ved galleveissykdom, inkl. akutt pankreatitt. Blandede opioide μ-reseptoragonis-
ter/-antagonister: Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av tapentadol og blandede 
opioide μ-reseptoragonister/-antagonister (som pentazocin, nalbufin) eller partielle opioide 
μ-reseptoragonister (som buprenorfin). Hos pasienter på vedlikeholdsbehandling med 
buprenorfin mot opioidavhengighet, bør alternativ behandling (f.eks. midlertidig sepone-
ring av buprenorfin) vurderes dersom bruk av rene opioide μ-reseptoragonister (som ta-
pentadol) blir nødvendig i situasjoner med akutte smerter. Ved samtidig bruk av buprenorfin 
er det rapportert høyere dosebehov for rene opioide μ-reseptoragonister, og tett oppfølging 
av bivirkninger som respirasjonshemming er påkrevd. Laktose: Inneholder laktose og bør 
ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form 
for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. 
Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og 
bruke maskiner da det kan hemme sentralnervøse funksjoner. Dette må særlig forventes 
ved behandlingsstart, ved ev. doseendringer og i forbindelse med alkohol og beroligende 
midler. Pasienter bør informeres om kjøring og bruk av maskiner er tillatt (etter avtale med 
behandlende lege). Interaksjoner: Samtidig bruk av sedativer, som benzodiazepiner eller 
andre respirasjons- eller CNS-hemmende legemidler (andre opioider, antitussiva eller sub-
stitusjonsbehandlinger, barbiturater, antipsykotika, H1-antihistaminer, alkohol) øker risikoen 
for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall pga. additiv CNS-hemmende effekt. 
Ved samtidig bruk bør dosereduksjon vurderes og behandlingsvarighet skal begrenses, se 
Forsiktighetsregler. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av tapentadol og blandede 
opioide μ-reseptoragonister/-antagonister (som pentazocin, nalbufin) eller partielle opioide
μ-reseptoragonister (som buprenorfin), se også Forsiktighetsregler. Tapentadol kan induse-
re kramper og øke kramperisikoen forårsaket av SSRI, SNRI, TCA, antipsykotika og andre 
legemidler som senker anfallsterskelen. Tilfeller av serotoninergt syndrom er rapportert 
ved tapentadolbehandling i kombinasjon med SSRI, SNRI og TCA. Serotoninergt syndrom 
er sannsynlig ved ett av følgende: Spontan klonus, induserbar eller okulær klonus med 
agitasjon eller diaforese, tremor og hyperrefleksi, hypertoni og kroppstemperatur >38°C 
samt induserbar okulær klonus. Seponering av de serotoninerge legemidlene fører vanlig-
vis til rask bedring. Behandling avhenger av symptomenes art og alvorlighetsgrad. Viktigs-
te metabolismevei for tapentadol er konjugering med glukuronsyre mediert via uridindifos-
fattransferase (UGT) hovedsakelig UGT 1A6-, 1A9- og 2B7-isoformer. Samtidig behandling 
med sterke hemmere av disse isoenzymene (f.eks. ketokonazol, flukonazol, meklofenam-
syre) kan føre til økt systemisk tapentadoleksponering. Forsiktighet bør utvises ved start 
eller stopp av samtidig bruk av sterke enzyminduserende legemidler (f.eks. rifampicin, fe-
nobarbital, johannesurt (prikkperikum)), da dette kan føre til redusert effekt eller risiko for 
bivirkninger. Tapentadolbehandling bør unngås hos pasienter som bruker MAO-hemmere 
eller som har brukt dette de siste 14 dagene, pga. mulige additive effekter på synaptisk 
noradrenalinkonsentrasjon som kan medføre kardiovaskulære bivirkninger, slik som hyper-
tensiv krise. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det er svært begrensede data på 
bruk hos gravide. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter, men det er observert fors-
inket utvikling og embryotoksisitet ved doser som avspeilet overdrevne farmakologiske 
effekter (μ-opioidrelaterte CNS-effekter ved dosering høyere enn terapeutisk område). Ef-
fekten på postnatal utvikling var allerede observert ved maternal NOAEL (No Observable 
Adverse Effect Level). Skal kun brukes under graviditet hvis mulig nytte berettiger mulig 
risiko for fosteret. Effekt ved fødsel er ukjent. Ikke anbefalt til kvinner under og rett før 
fødsel. Nyfødte av mødre som har tatt tapentadol bør overvåkes for respirasjonshemming. 
Amming: Ingen informasjon foreligger. Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som am-
mes kan derfor ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Bivirkninger: Hovedsake-
lig lette eller moderate. De hyppigste bivirkningene var gastrointestinale og sentralnervøse 
(kvalme, svimmelhet, forstoppelse, hodepine og søvnighet). Svært vanlige (≥1/10): Gastro-
intestinale: Kvalme, forstoppelse. Nevrologiske: Svimmelhet, søvnighet, hodepine. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré, dyspepsi, oppkast. Hud: Hyperhidrose, pruritus, 
utslett. Kar: Flushing. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Oppmerksomhetsforstyrrelse, tremor, 
ufrivillig muskelkontraksjon. Psykiske: Angst, dysfori, nervøsitet, rastløshet, søvnforstyrrelse. 
Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Generelle: Asteni, fatigue, følelse av kroppstempera-
turendringer, slimhinnetørrhet, ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointesti-
nale: Abdominalt ubehag. Hjerte: Nedsatt hjerterytme, palpitasjoner, økt hjerterytme. Hud: 
Urticaria. Immunsystemet: Legemiddeloverfølsomhet (sjeldne tilfeller av angioødem, ana-
fylaksi og anafylaktisk sjokk er rapportert etter markedsføring). Kar: Redusert blodtrykk. 
Kjønnsorganer/bryst: Seksuell dysfunksjon. Nevrologiske: Balanseforstyrrelse, dysartri, 
hypoestesi, mental svekkelse, nedsatt bevissthet, parestesi, sedasjon, svekket hukommelse, 
synkope. Nyre/urinveier: Pollakisuri, urinhesitasjon. Psykiske: Agitasjon, desorientering, 

(2%) av CYP2D6, som metaboliseres videre ved konjugering. Virkestoffmetabolisme mediert av CYP450-systemet er derfor av mindre 
betydning enn glukuronidering. Ingen av metabolittene bidrar ti analgetisk aktivitet. Utskillelse: Tapentadol og metabolittene utskilles 
nesten utelukkende (99%) via nyrene. 
Sist endret: 02.01.2018 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag) 
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14.12.2017 
Palexia depot, DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte: 

Styrke Pakning 
Varenr. 

Refusjon
Byttegruppe 

Pris (kr) R.gr.

50 mg 30 stk. (blister) 
094270 

- 
- 

227,60 A 

100 stk. (blister) 
094281 

- 
- 

618,70 A 

100 mg 30 stk. (blister) 
094293 

- 
- 

425,20 A 

100 stk. (blister) 
094304 

- 
- 

1270,30 A 

150 mg 30 stk. (blister) 
094327 

- 
- 

607,70 A 

100 stk. (blister) 
094338 

- 
- 

1875,40 A 

200 mg 30 stk. (blister) 
094349 

- 
- 

893,60 A 

100 stk. (blister) 
094361 

- 
- 

2481,20 A 

250 mg 30 stk. (blister) 
094372 

- 
- 

1102,10 A 

100 stk. (blister) 
094384 

- 
- 

3084,60 A 

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.  
2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten 
resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis. 
3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe. 
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-52078 Aachen, Tyskland 
Representant: Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo 
SPC kan fås gratis på Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo. Telefon 22 99 60 54 
Oppdatert 13. februar 2019 
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1  Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO. 
2  Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri  
 prisfastsettelsenfor pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan  
 derfor ikke angis.
3  Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-52078 
Aachen, Tyskland. Representant: Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 
Oslo SPC kan fås gratis på Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo. 
Telefon 22 99 60 54 Oppdatert 13. september 2019.

eufori, forvirring, persepsjonsforstyrrelse, unormale drømmer. Stoffskifte/ernæring: Vekt-
tap. Øye: Synsforstyrrelser. Generelle: Føle seg unormal, legemiddelabstinenssyndrom, irri-
tabilitet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Redusert ventrikkeltømming. 
Luftveier: Respirasjonsdepresjon. Nevrologiske: Kramper, presynkope, unormal koordinasjon. 
Psykiske: Legemiddelavhengighet, unormal tankevirksomhet. Generelle: Følelse av å være 
avslappet, følelse av å være beruset. Kliniske studier med inntil 1 års pasienteksponering 
har gitt få holdepunkter for abstinenssymptomer ved brå seponering, og disse ble vanligvis 
klassifisert som lette, dersom de oppsto. Leger bør likevel være oppmerksomme på absti-
nenssymptomer og behandle pasienter ved behov. det er kjent at risikoen for selv-
mordstanker og selvmord er høyere hos pasienter som lider av kroniske smerter. I tillegg 
har legemidler med en uttalt effekt på det monoaminerge systemet blitt assosiert med økt 
risiko for selvmord hos pasienter som lider av depresjon, spesielt i startfasen av behand-
lingen. Data fra kliniske studier og rapporter fremkommet etter markedsføring har ikke 
påvist en økning i risiko for tapentadol. Overdosering/Forgiftning: Erfaring med overdo-
sering er svært begrenset. Symptomer: Forventede symptomer omfatter spesielt miose, 
oppkast, kardiovaskulær svikt, bevissthetsforstyrrelser, inkl. koma, kramper og respiras-
jonshemming, inkl. respirasjonsstans. Behandling: Behandling bør fokusere på behandling 
av symptomer på μ-opioid agonisme. Ved mistanke om overdosering bør det primært foku-
seres på å sikre frie luftveier og starte assistert eller kontrollert respirasjon. Rene opioidre-
septorantagonister som nalokson er spesifikke antidoter ved respirasjonshemming som 
følge av opioidoverdosering. Respirasjonshemming etter overdosering kan vare lenger enn 
virkningen til opioidreseptorantagonisten. Administrering av en opioidreseptorantagonist 
kan ikke erstatte kontinuerlig overvåking av luftveier, respirasjon og sirkulasjon etter en 
opioidoverdosering. Hvis responsen på opioidreseptorantagonisten er suboptimal eller kort-
varig, bør det gis ytterligere en dose av en antagonist (f.eks. nalokson) som anvist av le-
gemidlets tilvirker. Gastrointestinal dekontaminering kan vurderes for å eliminere uabsor-
bert virkestoff. Gastrointestinal dekontaminering med medisinsk kull eller magetømming 
kan vurderes innen 2 timer etter inntak. Luftveiene skal sikres før det gjøres forsøk på 
gastrointestinal dekontaminering. Egenskaper: Klassifisering: Tapentadol er et sterkt anal-
getikum med μ-agonistisk opioid og i tillegg noradrenalinreopptakshemmende egenskaper. 
Tapentadol utøver sin analgetiske effekt direkte uten noen farmakologisk aktiv metabolitt. 
Tapentadol viser effekt i prekliniske modeller av nociseptive, nevropatiske, viscerale og in-
flammatoriske smerter. Effekt er bekreftet i kliniske studier ved kroniske tilstander med 
ikke-maligne nociseptive og nevropatiske smerter, samt ved kroniske maligne smerter. 
Analgetisk effekt er vist hos pasienter med osteoartrittsmerter, kroniske korsryggsmerter 
og smertefull, perifer diabetesnevropati. Absorpsjon: Gjennomsnittlig absolutt biotilgjenge-
lighet etter enkeltdoser er ca. 32% pga. omfattende first pass-metabolisme. Cmax nås etter 
3–6 timer. Doseproporsjonale AUC-økninger er sett i terapeutisk doseområde. Steady state 
nås på dag 2. Proteinbinding: Ca. 20%. Fordeling: Tapentadol har omfattende distribusjon i 
kroppen. Distribusjonsvolum (VZ) 540 ± 98 liter etter i.v. tilførsel. Halveringstid: Terminal t1/2 
er gjennomsnittlig 5–6 timer etter oralt inntak. Totalclearance er 1530 ± 177 ml/minutt. 
Metabolisme: Ca. 97% av modersubstansen metaboliseres. Viktigste metabolismevei er 
konjugering med glukuronsyre til glukuronider. Etter oralt inntak utskilles ca. 70% av dosen 
i urin i konjugerte former (55% glukuronid og 15% sulfat av tapentadol). Uridindifosfat-
glukuronyltransferase (UGT) er hovedenzymet ved glukuronidering (hovedsakelig UGT 1A6-, 
1A9- og 2B7-isoformer). Totalt 3% av virkestoffet utskilles i urin som uendret virkestoff. 
Tapentadol metaboliseres også til N-desmetyltapentadol (13%) av CYP2C9 og CYP2C19 og 
til hydroksytapentadol (2%) av CYP2D6, som metaboliseres videre ved konjugering. Vir-
kestoffmetabolisme mediert av CYP450-systemet er derfor av mindre betydning enn 
glukuronidering. Ingen av metabolittene bidrar til analgetisk aktivitet. Utskillelse: Tapenta-
dol og metabolittene utskilles nesten utelukkende (99%) via nyrene.
Sist endret: 25.06.2019 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag). Basert på SPC 
godkjent av SLV/EMA: 13.12.2018. Palexia depot, DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte:
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Annonseplassering
skal oppdateres

Palexia® Depot (tapentadol) 
Til blandingssmerte*1,3
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PALEXIA® depot (tapentadol) indikasjon:
Behandling av sterke, kroniske smerter hos voksne som bare
kan behandles adekvat med opioidanalgetika.2

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.12.2018):
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Pasienter med signifikant respirasjonshemming og med akutt eller 
alvorlig bronkialastma/hyperkapni, kjent/mistenkt paralytisk ileus samt akutt forgiftning med alkohol, hypnotika, sentraltvirkende 
analgetika eller psykotrope virkestoffer. Forsiktighetsregler: Misbruks- og avhengighetspotensiale. Nedsatt respirasjonsfunksjon, 
hodeskader eller hjernesvulster og økt intrakranielt trykk. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon og moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon og 
ved galleveissykdom. Kan ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. De hyppigste bivirkningene er gastrointestinale 
og sentralnervøse (kvalme, svimmelhet, forstoppelse, hodepine og søvnighet). 

Grünenthal Norway AS
C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo, Email: no-info@grunenthal.com  www.grunenthal.no

*Nociseptive og nevropatiske smertetilstander

Referanser:
1. Palexia® Depot SPC 13.12.2018, avsnitt 5.1
2. Palexia® Depot SPC 13.12.2018, avsnitt 4.1
3. Ibor PJ, Sanchez Magro I, Villoria J, Leal A, Esquivias A. Mixed Pain Can Be Discerned in the Primary Care and
Orthopedics Settings in Spain: A Large Cross-Sectional Study. Clin J Pain 2017; 33 (12): 1100-1108.

Palexia® Depot  «Grünenthal» Analgetikum
ATC-nr.: N02A X06; Krever Schengen-attest
DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg:  Hver tablett inneh.: Tapentadol (som hydroklorid) 50 mg, resp. 100 mg, 150 mg, 200 
mg og 250 mg, laktose 3 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172). 150 mg og 200 mg: Titandioksid 
(E 171), gult og rødt jernoksid (E 172). 250 mg: Titandioksid (E 171), gult, rødt og svart jernoksid (E 172). Indikasjoner: Behandling av sterke, kroniske smerter hos voksne 
som bare kan behandles adekvat med opioidanalgetika. Dosering: Doseringen bør tilpasses individuelt etter graden av smertene som behandles, tid- ligere behandlings-
erfaring og muligheten til å følge opp pasienten. Tas 2 ganger daglig, ca. hver 12. time. Voksne: Behandlingsstart: Pasienter som ikke bruker opioidanalgetika: 50 mg 2 
ganger daglig. Pasienter som allerede bruker opioidanalgetika: Ved bytte fra opioider til Palexia depot, bør det tas hensyn til type av tidligere legemiddel, administrering 
og gjennomsnittlig døgndose. Dette kan kreve høyere startdoser. Titrering og vedlikehold: Etter behandlingsstart bør dosen titreres individuelt til et nivå som gir adekvat 
analgesi og begrenser bivirkninger, under tett oppfølging hos forskrivende lege. Kliniske studier har vist at økninger på 50 mg 2 ganger daglig hver 3. dag var egnet for å 
oppnå adekvat smertekontroll hos de fleste pasienter. Totale døgndoser >500 mg er hittil ikke undersøkt og er derfor ikke anbefalt. Seponering: Abstinenssymptomer kan 
oppstå etter brå seponering. Det er tilrådelig å trappe ned dosen gradvis for å unngå abstinenssymptomer. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering 
er ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon. Behandling bør startes med lavest tilgjengelig styrke, 
dvs. 50 mg, og ikke gis oftere enn hver 24. time. Videre behandling bør gjenspeile vedlikehold av analgesi med akseptabel tolerabilitet. Preparatet er ikke undersøkt ved 
alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk er derfor ikke anbefalt. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Prepara-
tet er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og bruk er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, og bruk er derfor ikke 
anbefalt. Eldre ≥65 år: Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig. Da det er mer sannsynlig at eldre pasienter har nedsatt nyre- og leverfunksjon, bør det imidlertid utvises 
forsiktighet. Administrering: Tas med eller uten mat. Skal svelges hele, og ikke deles eller tygges, for å sikre at depotmekanismen beholdes. Bør tas med tilstrekkelig 
væske. Tablettens matriks kan sees i pasientens avføring, men dette har ingen klinisk relevans, da virkestoffet allerede er absorbert. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet 
for noen av innholdsstoffene. Situasjoner hvor opioide μ-reseptoragonister er kontraindisert, dvs. ved signifikant respirasjonshemming (i fravær av oppfølging eller resuscite-
ringsutstyr), ved akutt eller alvorlig bronkialastma eller hyperkapni, ved kjent eller mistenkt paralytisk ileus samt ved akutt forgiftning med alkohol, hypnotika, sentraltvirkende 
analgetika eller psykotrope virkestoffer (se Interaksjoner). Forsiktighetsregler: Mulig misbruk og avhengighetssyndrom: Preparatet har misbruks- og avhengighetspoten-

siale. Dette bør tas hensyn til ved forskrivning og utlevering i situasjoner med mistanke 
om økt fare for feilbruk, misbruk, avhengighet eller avvik. Pasienten bør overvåkes nøye 
for misbruks- og avhengighetstegn. Risiko ved samtidig bruk av sedativer, som benzodia-
zepiner eller lignende: Kan medføre sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall. 
Samtidig bruk bør forbeholdes pasienter hvor andre behandlingsalternativer ikke er mulig. 
Dosereduksjon av ett eller begge legemidler skal vurderes, og varigheten av samtidig be-
handling være så kort som mulig. Pasienten skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på 
respirasjonsdepresjon og sedasjon, og det anbefales sterkt å gjøre pasient og omsorgsper-
son oppmerksom på symptomene (se Interaksjoner). Respirasjonshemming: Ved høye 
doser og hos pasienter som er følsomme for opioide μ-reseptoragonister, kan tapentadol 
gi doserelatert respirasjonshemming. Bør derfor gis med forsiktighet ved nedsatt respiras-
jonsfunksjon. Alternativt bør andre analgetika vurderes. Hos slike pasienter skal preparatet 
kun brukes under tett medisinsk oppfølging og i laveste effektive dose. Dersom respiras-
jonshemming oppstår, bør det behandles som enhver respirasjonshemming indusert av 
opioide μ-reseptoragonister (se Overdosering/Forgiftning). Hodeskade og økt intrakranielt 
trykk: Bør ikke brukes hos pasienter som kan være spesielt følsomme for intrakranielle 
effekter av karbondioksidretensjon, som de med holdepunkter for økt intrakranielt trykk, 
nedsatt bevissthet eller koma. Analgetika med agonistaktivitet overfor opioide μ-reseptorer 
kan maskere det kliniske forløpet hos pasienter med hodeskader. Skal derfor brukes med 
forsiktighet ved hodeskader eller hjernesvulster. Kramper: Preparatet er ikke systematisk 
undersøkt hos pasienter med krampelidelser. Ikke anbefalt hos pasienter med anamnese 
med krampelidelser eller tilstander som kan utsette pasienten for kramperisiko. Tapentadol 
kan også øke kramperisikoen hos pasienter som bruker andre legemidler som nedsetter 
krampeterskelen (se Interaksjoner). Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt ved alvorlig ned-
satt nyrefunksjon, og bruk er derfor ikke anbefalt. Nedsatt leverfunksjon: Personer med lett 
til moderat nedsatt leverfunksjon viste hhv. 2–4,5 ganger økning i systemisk eksponering. 
Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon, spesielt ved behandlings-
start. Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk er derfor ikke anbefalt. 
Bruk ved pankreas-/galleveissykdom: Kan gi spasmer i sfinkter oddi. Bør brukes med for-
siktighet ved galleveissykdom, inkl. akutt pankreatitt. Blandede opioide μ-reseptoragonis-
ter/-antagonister: Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av tapentadol og blandede 
opioide μ-reseptoragonister/-antagonister (som pentazocin, nalbufin) eller partielle opioide 
μ-reseptoragonister (som buprenorfin). Hos pasienter på vedlikeholdsbehandling med 
buprenorfin mot opioidavhengighet, bør alternativ behandling (f.eks. midlertidig sepone-
ring av buprenorfin) vurderes dersom bruk av rene opioide μ-reseptoragonister (som ta-
pentadol) blir nødvendig i situasjoner med akutte smerter. Ved samtidig bruk av buprenorfin 
er det rapportert høyere dosebehov for rene opioide μ-reseptoragonister, og tett oppfølging 
av bivirkninger som respirasjonshemming er påkrevd. Laktose: Inneholder laktose og bør 
ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form 
for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. 
Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og 
bruke maskiner da det kan hemme sentralnervøse funksjoner. Dette må særlig forventes 
ved behandlingsstart, ved ev. doseendringer og i forbindelse med alkohol og beroligende 
midler. Pasienter bør informeres om kjøring og bruk av maskiner er tillatt (etter avtale med 
behandlende lege). Interaksjoner: Samtidig bruk av sedativer, som benzodiazepiner eller 
andre respirasjons- eller CNS-hemmende legemidler (andre opioider, antitussiva eller sub-
stitusjonsbehandlinger, barbiturater, antipsykotika, H1-antihistaminer, alkohol) øker risikoen 
for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall pga. additiv CNS-hemmende effekt. 
Ved samtidig bruk bør dosereduksjon vurderes og behandlingsvarighet skal begrenses, se 
Forsiktighetsregler. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av tapentadol og blandede 
opioide μ-reseptoragonister/-antagonister (som pentazocin, nalbufin) eller partielle opioide
μ-reseptoragonister (som buprenorfin), se også Forsiktighetsregler. Tapentadol kan induse-
re kramper og øke kramperisikoen forårsaket av SSRI, SNRI, TCA, antipsykotika og andre 
legemidler som senker anfallsterskelen. Tilfeller av serotoninergt syndrom er rapportert 
ved tapentadolbehandling i kombinasjon med SSRI, SNRI og TCA. Serotoninergt syndrom 
er sannsynlig ved ett av følgende: Spontan klonus, induserbar eller okulær klonus med 
agitasjon eller diaforese, tremor og hyperrefleksi, hypertoni og kroppstemperatur >38°C 
samt induserbar okulær klonus. Seponering av de serotoninerge legemidlene fører vanlig-
vis til rask bedring. Behandling avhenger av symptomenes art og alvorlighetsgrad. Viktigs-
te metabolismevei for tapentadol er konjugering med glukuronsyre mediert via uridindifos-
fattransferase (UGT) hovedsakelig UGT 1A6-, 1A9- og 2B7-isoformer. Samtidig behandling 
med sterke hemmere av disse isoenzymene (f.eks. ketokonazol, flukonazol, meklofenam-
syre) kan føre til økt systemisk tapentadoleksponering. Forsiktighet bør utvises ved start 
eller stopp av samtidig bruk av sterke enzyminduserende legemidler (f.eks. rifampicin, fe-
nobarbital, johannesurt (prikkperikum)), da dette kan føre til redusert effekt eller risiko for 
bivirkninger. Tapentadolbehandling bør unngås hos pasienter som bruker MAO-hemmere 
eller som har brukt dette de siste 14 dagene, pga. mulige additive effekter på synaptisk 
noradrenalinkonsentrasjon som kan medføre kardiovaskulære bivirkninger, slik som hyper-
tensiv krise. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det er svært begrensede data på 
bruk hos gravide. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter, men det er observert fors-
inket utvikling og embryotoksisitet ved doser som avspeilet overdrevne farmakologiske 
effekter (μ-opioidrelaterte CNS-effekter ved dosering høyere enn terapeutisk område). Ef-
fekten på postnatal utvikling var allerede observert ved maternal NOAEL (No Observable 
Adverse Effect Level). Skal kun brukes under graviditet hvis mulig nytte berettiger mulig 
risiko for fosteret. Effekt ved fødsel er ukjent. Ikke anbefalt til kvinner under og rett før 
fødsel. Nyfødte av mødre som har tatt tapentadol bør overvåkes for respirasjonshemming. 
Amming: Ingen informasjon foreligger. Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som am-
mes kan derfor ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Bivirkninger: Hovedsake-
lig lette eller moderate. De hyppigste bivirkningene var gastrointestinale og sentralnervøse 
(kvalme, svimmelhet, forstoppelse, hodepine og søvnighet). Svært vanlige (≥1/10): Gastro-
intestinale: Kvalme, forstoppelse. Nevrologiske: Svimmelhet, søvnighet, hodepine. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré, dyspepsi, oppkast. Hud: Hyperhidrose, pruritus, 
utslett. Kar: Flushing. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Oppmerksomhetsforstyrrelse, tremor, 
ufrivillig muskelkontraksjon. Psykiske: Angst, dysfori, nervøsitet, rastløshet, søvnforstyrrelse. 
Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Generelle: Asteni, fatigue, følelse av kroppstempera-
turendringer, slimhinnetørrhet, ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointesti-
nale: Abdominalt ubehag. Hjerte: Nedsatt hjerterytme, palpitasjoner, økt hjerterytme. Hud: 
Urticaria. Immunsystemet: Legemiddeloverfølsomhet (sjeldne tilfeller av angioødem, ana-
fylaksi og anafylaktisk sjokk er rapportert etter markedsføring). Kar: Redusert blodtrykk. 
Kjønnsorganer/bryst: Seksuell dysfunksjon. Nevrologiske: Balanseforstyrrelse, dysartri, 
hypoestesi, mental svekkelse, nedsatt bevissthet, parestesi, sedasjon, svekket hukommelse, 
synkope. Nyre/urinveier: Pollakisuri, urinhesitasjon. Psykiske: Agitasjon, desorientering, 

(2%) av CYP2D6, som metaboliseres videre ved konjugering. Virkestoffmetabolisme mediert av CYP450-systemet er derfor av mindre 
betydning enn glukuronidering. Ingen av metabolittene bidrar ti analgetisk aktivitet. Utskillelse: Tapentadol og metabolittene utskilles 
nesten utelukkende (99%) via nyrene. 
Sist endret: 02.01.2018 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag) 
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14.12.2017 
Palexia depot, DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte: 

Styrke Pakning 
Varenr. 

Refusjon
Byttegruppe 

Pris (kr) R.gr.

50 mg 30 stk. (blister) 
094270 

- 
- 

227,60 A 

100 stk. (blister) 
094281 
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- 

618,70 A 

100 mg 30 stk. (blister) 
094293 

- 
- 

425,20 A 

100 stk. (blister) 
094304 

- 
- 

1270,30 A 

150 mg 30 stk. (blister) 
094327 
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- 

607,70 A 

100 stk. (blister) 
094338 
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- 
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200 mg 30 stk. (blister) 
094349 
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893,60 A 

100 stk. (blister) 
094361 
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2481,20 A 

250 mg 30 stk. (blister) 
094372 

- 
- 

1102,10 A 

100 stk. (blister) 
094384 

- 
- 

3084,60 A 

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.  
2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten 
resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis. 
3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe. 
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-52078 Aachen, Tyskland 
Representant: Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo 
SPC kan fås gratis på Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo. Telefon 22 99 60 54 
Oppdatert 13. februar 2019 
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Innehaver av markedsføringstillatelsen: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-52078 
Aachen, Tyskland. Representant: Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 
Oslo SPC kan fås gratis på Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo. 
Telefon 22 99 60 54 Oppdatert 13. september 2019.

eufori, forvirring, persepsjonsforstyrrelse, unormale drømmer. Stoffskifte/ernæring: Vekt-
tap. Øye: Synsforstyrrelser. Generelle: Føle seg unormal, legemiddelabstinenssyndrom, irri-
tabilitet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Redusert ventrikkeltømming. 
Luftveier: Respirasjonsdepresjon. Nevrologiske: Kramper, presynkope, unormal koordinasjon. 
Psykiske: Legemiddelavhengighet, unormal tankevirksomhet. Generelle: Følelse av å være 
avslappet, følelse av å være beruset. Kliniske studier med inntil 1 års pasienteksponering 
har gitt få holdepunkter for abstinenssymptomer ved brå seponering, og disse ble vanligvis 
klassifisert som lette, dersom de oppsto. Leger bør likevel være oppmerksomme på absti-
nenssymptomer og behandle pasienter ved behov. det er kjent at risikoen for selv-
mordstanker og selvmord er høyere hos pasienter som lider av kroniske smerter. I tillegg 
har legemidler med en uttalt effekt på det monoaminerge systemet blitt assosiert med økt 
risiko for selvmord hos pasienter som lider av depresjon, spesielt i startfasen av behand-
lingen. Data fra kliniske studier og rapporter fremkommet etter markedsføring har ikke 
påvist en økning i risiko for tapentadol. Overdosering/Forgiftning: Erfaring med overdo-
sering er svært begrenset. Symptomer: Forventede symptomer omfatter spesielt miose, 
oppkast, kardiovaskulær svikt, bevissthetsforstyrrelser, inkl. koma, kramper og respiras-
jonshemming, inkl. respirasjonsstans. Behandling: Behandling bør fokusere på behandling 
av symptomer på μ-opioid agonisme. Ved mistanke om overdosering bør det primært foku-
seres på å sikre frie luftveier og starte assistert eller kontrollert respirasjon. Rene opioidre-
septorantagonister som nalokson er spesifikke antidoter ved respirasjonshemming som 
følge av opioidoverdosering. Respirasjonshemming etter overdosering kan vare lenger enn 
virkningen til opioidreseptorantagonisten. Administrering av en opioidreseptorantagonist 
kan ikke erstatte kontinuerlig overvåking av luftveier, respirasjon og sirkulasjon etter en 
opioidoverdosering. Hvis responsen på opioidreseptorantagonisten er suboptimal eller kort-
varig, bør det gis ytterligere en dose av en antagonist (f.eks. nalokson) som anvist av le-
gemidlets tilvirker. Gastrointestinal dekontaminering kan vurderes for å eliminere uabsor-
bert virkestoff. Gastrointestinal dekontaminering med medisinsk kull eller magetømming 
kan vurderes innen 2 timer etter inntak. Luftveiene skal sikres før det gjøres forsøk på 
gastrointestinal dekontaminering. Egenskaper: Klassifisering: Tapentadol er et sterkt anal-
getikum med μ-agonistisk opioid og i tillegg noradrenalinreopptakshemmende egenskaper. 
Tapentadol utøver sin analgetiske effekt direkte uten noen farmakologisk aktiv metabolitt. 
Tapentadol viser effekt i prekliniske modeller av nociseptive, nevropatiske, viscerale og in-
flammatoriske smerter. Effekt er bekreftet i kliniske studier ved kroniske tilstander med 
ikke-maligne nociseptive og nevropatiske smerter, samt ved kroniske maligne smerter. 
Analgetisk effekt er vist hos pasienter med osteoartrittsmerter, kroniske korsryggsmerter 
og smertefull, perifer diabetesnevropati. Absorpsjon: Gjennomsnittlig absolutt biotilgjenge-
lighet etter enkeltdoser er ca. 32% pga. omfattende first pass-metabolisme. Cmax nås etter 
3–6 timer. Doseproporsjonale AUC-økninger er sett i terapeutisk doseområde. Steady state 
nås på dag 2. Proteinbinding: Ca. 20%. Fordeling: Tapentadol har omfattende distribusjon i 
kroppen. Distribusjonsvolum (VZ) 540 ± 98 liter etter i.v. tilførsel. Halveringstid: Terminal t1/2 
er gjennomsnittlig 5–6 timer etter oralt inntak. Totalclearance er 1530 ± 177 ml/minutt. 
Metabolisme: Ca. 97% av modersubstansen metaboliseres. Viktigste metabolismevei er 
konjugering med glukuronsyre til glukuronider. Etter oralt inntak utskilles ca. 70% av dosen 
i urin i konjugerte former (55% glukuronid og 15% sulfat av tapentadol). Uridindifosfat-
glukuronyltransferase (UGT) er hovedenzymet ved glukuronidering (hovedsakelig UGT 1A6-, 
1A9- og 2B7-isoformer). Totalt 3% av virkestoffet utskilles i urin som uendret virkestoff. 
Tapentadol metaboliseres også til N-desmetyltapentadol (13%) av CYP2C9 og CYP2C19 og 
til hydroksytapentadol (2%) av CYP2D6, som metaboliseres videre ved konjugering. Vir-
kestoffmetabolisme mediert av CYP450-systemet er derfor av mindre betydning enn 
glukuronidering. Ingen av metabolittene bidrar til analgetisk aktivitet. Utskillelse: Tapenta-
dol og metabolittene utskilles nesten utelukkende (99%) via nyrene.
Sist endret: 25.06.2019 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag). Basert på SPC 
godkjent av SLV/EMA: 13.12.2018. Palexia depot, DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte:

Grünenthal Norway AS
C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo, Email: no-info@grunenthal.com  www.grunenthal.no



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

302, 304 og 305 i 3. etasje er mindre møterom. 303 er teknisk sekretariat.  
411, 412 og 413 i 4. etasje er mindre møterom. 
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Radisson Blu Plaza Hotell
Oversikt over møterom og utstillere

Blu Room

Munch Salen

Heiser

Foyer

1. etasje
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[sett inn tekst ...]
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Standoversikt:
 1. Zimmer Biomet Norway AS
 2-3. Implantscan AS
 4. Sophies Minde Ortopedi AS
 5. Stryker
 6. Link Norway
 7-8. Swemacimaging AB
 10.  InterVene/ 

Nova Life Medical/Spirel
 11. Leger Uten Grenser
 12. Medtronic
 14. Globus Medical

 15. Kebomed AS
 16. Tromp Medical AS
 17. Innosurge AS
 19. Consilient Health
 20-21. Össur Nordic
 22. OCH Ortopedi AS
 23. Implantscan AS
 24. Sobi AS
 25. Sectra AB
 26-27. DJO Norway
 28. Korsbåndregisteret

 32. LIOS
 33 c. Materialise
 33 e. SCP Ortopedi AS
 34-35. Swemac Orthopaedics AS
 37. Endomed
 39. ConvaTec
 40. Heraeus Medical AB
 42. Arthrex Norway AS
 43. Ortomedic AS
 44. Smith & Nephew
 45. Motorpool



Annonseplassering
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Swedish Orphan Biovitrum AS
Kontakt: Cathrin Wall / Tlf. 97 65 41 33
cathrin.wall@sobi.com    www.sobi.no

Lokal gentamicin
antibiotika der du trenger det, når du trenger det1 
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P
P

-6
3

1
5

Som for eksempel

Hofte Skulder

Kne Osteomyelitt
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Over 40 publiserte studier.
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Symposier

Dr Knut Beitzel 
is a specialist in 
orthopedic surgery 
and works as the 
Head for shoulder 
surgery, arthroscopy 
and sports orthopa-
edics at the ATOS 
Orthoparc Clinic in 
Cologne, Germany. 

He is also affiliated as a scientific consultant to the 
Department of Orthopedic Sports Medicine at the 
University Hospital Munich “Rechts der Isar”.

His clinical and scientific interests focus on 
reconstructive shoulder and knee surgery. He 
completed a research fellowship at the Musculo-
skeletal Institute of the University of Connec- 
ticut Health Center (Farmington, USA) with 
Prof. Augustus D. Mazzocca and Prof. Robert A. 
Arciero. He acquired further knowledge during 
his specialty training at the University Hospital 
Munich with Prof. Andreas B. Imhoff following his 
residency. Dr Beitzel obtained both his degrees in 
Medicine (MD) and his Master in Sports Science 
(MA) from the University of Bonn, Germany.

His research interests focus on topics related to 
reconstructive shoulder- and knee surgery as well 
as biologic approaches to enhance tendon and  
cartilage healing. He has authored and co-authored  
a multitude of internationally published and 
peer-reviewed articles and book chapters and 
regularly attends international conferences and 
meetings as an invited speaker and instructor. He 
is member of the editorial board of AJSM/OJSM 
and associate editor of BMC.

He is an established member of the following 
professional associations and serves as an active 
member in committees of: International Society of 
Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports 
Medicine (ISAKOS), the European Society of Sports  
Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA),  
the European Shoulder Associates (ESA), the As-
sociation for Arthroscopy and Joint Surgery (AGA), 
the German Association for Shoulder and Elbow 
Surgery (DVSE), Society of Orthopaedics and Trauma 
in Sports (GOTS) and German Society for Sports- 
medicine (DGSP).

Nof symposiet

On behalf of the Norwegian  
Association for Shoulder and  
Elbow Surgery it is our great 
honour and pleasure to welcome  
you to a Symposium about  
”The Forgotten Shoulder Joints”! 

The opening symposiums of the Annual  
meeting of the Norwegian Orthopaedic  
Association are designed to be of interest for 
all members of the association in order to 
provide a platform for scientific exchanges 
and hopefully valuable discussions. 

The topic of the symposium this year is lesions  
of the acromioclavicular (AC) and sterno- 
clavicular (SC) joints and will be approached  
with lectures delivered by exceptional inter-
national leaders in shoulder surgery.  

Acromioclavicular joint injuries are some of 
the most common shoulder pathologies in 
orthopaedics, however there are still many 
controversies in the diagnosis and treatment 
of these injuries. 

The faculty will guide us through anatomy 
and epidemiology. How do we classify these 
injuries? What kind of X-rays do we need? 
What is the best treatment and how do we 
perform surgical treatment? 

The sternoclavicular joint lesions are more 
rare and compounded with a paucity of 
literature. Like any other joint, the SC joint 
can be affected by trauma, infection, inflam-
matory and degenerative conditions. Lack 
of knowledge among orthopaedic surgeons 
might lead to delayed diagnosis and inap-
propriate treatment. Can we improve our 
handling of these patients? And who are to 
be referred to surgery? 

To discuss these issues we are proud to pre-
sent a distinguished international faculty.
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Symposier

Ladislav Kovacic 
is an Orthopedic 
Trauma Surgeon at 
the Department of 
Traumatology at the 
University Medical 
Centre Ljubljana, 
Slovenia – the level 
1 Trauma center and 
major trauma unit. 

Everyday work is management of the patients 
with fractures and complex trauma cases, but  
surgeons at this department treat also regularly  
patients with musculoskeletal problems inclu-
ding articular and periarticular injuries and dis- 
orders on elective basis. For several years, his 
major interest and expertise has been manage-
ment of injuries, diseases and disorders of the 
shoulder girdle. Daily surgical work gives him 
experience in the shoulder fracture treatment,  
arthroscopic and arthroplasty procedures  
including the treatment of shoulder injuries, 
sports injuries and degenerative conditions. 

His research interests focus on topics related to 
reconstructive shoulder surgery. Together with 
Dr. Senekovic he was one of the first surgeons 
to publish results of the InSpace balloon for 
massive irreparable cuff ruptures. He regularly 
attends international conferences and meetings 
as an invited speaker and instructor.

He is the Vice-chairman of the European Shoulder  
Associates (ESA), and an established member 
of the following professional associations and 
serves as an active member in committees of:  
International Society of Arthroscopy, Knee Surgery  
and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS), the 
European Society of Sports Traumatology, Knee 
Surgery and Arthroscopy (ESSKA). 

Dr. Klaus Bak is a 
specialist in orthopae-
dic surgery, working 
at Kysthospitalet 
Skodsborg, Copen- 
hagen where he is 
partner and co-owner. 
He has vast experience  
in shoulder, elbow, 
knee and ankle surgery. 

His clinical and scientific interests focus on 
reconstructive shoulder and knee surgery. He is 
one of the few orthopaedic surgeons who have 
published results and surgical technique of 
sternoclavicular joint surgery. He has authored 
and co-authored a multitude of internationally 
published and peer-reviewed articles and book 
chapters and is associate editor of the ESSKA 
journal KSSTA.  He regularly attends international 
conferences and meetings as an invited speaker 
and instructor.

He is the former president of the Danish Associa-
tion of Sports Medicine, and the Former President 
of the Scandinavian Foundation of Medicine and 
Science in Sports. 

He is an established member of the following 
professional associations and has served as an 
active member in committees of: International 
Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Ortho-
paedic Sports Medicine (ISAKOS), the European 
Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and 
Arthroscopy (ESSKA), the European Shoulder  
Associates (ESA), the European Society for Shoulder  
and Elbow Surgery (SECEC), the Danish Society 
for Surgery of the Shoulder and the Elbow.

From among the faculty ...
You will find the complete faculty & programme 
on the following page
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Symposier

Nof symposiet v/NFSA

Onsdag 23. oktober 2019 | 08.50-12.00
Møterom: Film og Kunst
Moderatorer: Berte Bøe, Kirsten Lundgreen

“The forgotten shoulder-joints”  
– Lesions of the acromioclavicular and sternoclavicular joints

08.50-09.05 Anatomy and biomechanics of the AC and SC joints 
Ladislav Kovacic

09.05-09.20 Acute ACJ injuries; epidemiology, diagnostics and classification
Martine Enger

09.20-09.30 Imaging of the ACJ; What make sense for which pathology? 
Knut Beitzel

09.30-09.40 Chronic ACJ disability; clinical presentation and examination
Klaus Bak

09.40-09.50 Treatment algorithm for osteoarthritis of the ACJ
Randi Hole

09.50-10.00 The painful ACJ; differential diagnoses
Sigbjørn Dimmen

10.00-10.15  Surgery for acute ACJ instability including fractures of  
the lateral clavicle: Indications and techniques
Ladislav Kovacic

10.15-10.35 Pause

10.35-10.50 Surgery for chronic ACJ instability; Indications and techniques
Knut Beitzel

10.50-11.00 Is there a place for non- operative interventions in ACJ instability?
Øystein Skare

11.00-11.10 Long term outcomes after ACJ injury
Berte Bøe

11.10-11.20 Disorders of the SCJ; epidemiology, diagnostics and classification
Trygve Methlie

11.20-11.30 Treatment algorithm for SCJ disabilities and injuries 
Klaus Bak

11.30-11.45 Results and complications after SCJ surgery 
Klaus Bak

11.45-12.00 Discussion/questions 
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Symposier

Nasjonalt Register for Leddprotesers symposium

Onsdag 23. oktober 2019 | 13.30-15.00
Møterom: Kunst
Møteledere: Ove Furnes, Geir Hallan 

Nasjonalt Register for Leddprotesers symposium

13.30-13.35 Åpning 
Ove Furnes 

13.35-13.50  Randomisert studie gjennom registeret på antibiotika  
 sement ved kneprotese
Tesfaye Leta

13.50-14.05 Elektronisk registrering for skulderproteser
Randi Hole

14.05-14.20 Protesevalg for sementerte stammer ved hoftebrudd
Torbjørn Kristensen, Jan-Erik Gjertsen

14.20-14.35 Sementerte stammer ved protese for hoftebrudd
Jan-Erik Gjertsen

14.35-14.45 Kvalitetsforbedringsprosjekt – sementerte stammer
Anne Marie Fenstad

14.45-15.00 Diskusjon
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Symposier

Norsk Forening for Håndkirurgis symposium

Onsdag 23. oktober 2019 | 13.30-15.30
Møterom: Munch
Moderator: Mona Nysted, Gjermund Rø

Tumores i overekstremiteten

13.30-13.35 Introduksjon
Mona Nysted, Gjermund Rø

13.35-13.50 Tumorradiologi 
Annja Viset

13.50-14.00 Benigne bløtdelstumores 
Heike Zeitlmann

14.00-14.10 Benigne beintumores 
Katrin Valen Ek

14.10-14.20 Nervetumores 
Rasmus Thorkildsen

14.20-14.40 Maligne tumores i overekstremiteten 
Ole-Jacob Norum

14.40-14.55 Metastasekirugi 
Anders Sund

14.55-15.15 Rekonstruksjon etter tumorkirurgi i overekstremiteten 
Eivind Strandenes, Anders Sund

15.15-15.30 Diskusjon



Høstmøteboken  •  2019 35

Symposier

Minisymposium LIS

Onsdag 23. oktober 2019 | 13.30-14.30
Møterom: Blu room
Moderatorer: Lene B. Solberg

Hvilken protese skal hoftebruddpasienten ha?

13.30-13.35 Velkommen
Lene B. Solberg

13.35-13.50 Hva velger vi i Norge? Nytt fra hoftebruddregisteret
Jan-Erik Gjertsen

13.50-14.05  Sementert vs. usementert? Skal noen hoftebrudd fremdeles  
ha usementert protese?
Wender Figved

14.05-14.20 Hemi vs. total? Nytt fra forskningsfronten/HEALTH
Frede Frihagen

14.20-14.30  Diskusjon 
Alle
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Symposier

Nof kvalitetsutvalgs symposium 

Onsdag 23. oktober 2019 | 15.30-17.00 
Møterom: 301
Moderatorer: Lars Gunnar Johnsen

Nof kvalitetsutvalgs symposium

15.30-15.35 Innledning
Lars Gunnar Johnsen

15.35-16.15  Helseplattformen – Helse Midt-Norge som utprøvingsregion for det 
nasjonale målbildet “Én innbygger – én journal”
Per Olav Østbyhaug

16.15-17.00 Legeforeningens kampanje: “Gjør kloke valg”
Ketil Størdal
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Symposier

Faggruppe for Osteoporose og Benhelses symposium 

Onsdag 23. oktober 2019 | 15.30-17.00 
Møterom: Film
Moderatorer: Lene B. Solberg

Stressbrudd – hva er det, hvem får det  
og hvordan skal vi behandle?

15.30-15.35 Introduksjon
Lene B. Solberg

15.35-15.55 Hva er stressbrudd? 
Lars Nordsletten 

15.55-16.20 Ernæring, trening og benhelse 
Jorunn Sundgot-Borgen 

16.20-16.35 Stressbrudd i foten 
Marius Molund

16.35-16.50 Stressbrudd i hofte og bekken 
Frede Frihagen

16.50-17.00 Diskusjon
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Symposier

Norsk Forening for Hofte-  og Knekirurgis symposium

Torsdag 24. oktober 2019 | 08.00-09.30
Møterom: Kunst
Moderatorer: Mona Badawy, Stephan M. Röhrl

”Implant files” – hva kan vi lære?

08.00-08.15 Dokumentasjon versus innovasjon innen rekonstruktiv leddkirurgi
Stephan M. Röhrl

08.15-08.30 ”Implant files” – Hvorfor og status i dag 
Frøydis Braathen

08.30-08.45 Godkjenningsprosessen – Hva bør vi vite?
Bjørn Kristian Berge

08.45-08.55 Hvilken dokumentasjon har vi tilgjengelig? 
Ove Furnes

08.55-09.05 Om innovasjon innen ortopedi 
Knut Harboe 

09.05-09.25 Paneldiskusjon 

09.25-09.30 Utdeling av NFHKKs stipend
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Symposier

LIS symposium

Torsdag 24. oktober 2019 | 08.30-09.30
Møterom: Blu Room
Moderatorer: Christian Skjerping Madsen

Ny LIS utdanning – en gjennomgang

Ny forskrift for spesialistutdanningen trådte i kraft 01.03.19. Det er forståelig nok stor 
usikkerhet rundt om i avdelingene om hvordan utdanningen kommer til å bli. Som med 
innføringen av LIS1 kommer også nå planene for praktisk gjennomføring i god tid etter 
reformen ble innført. 
Det har vært mange involverte parter med å implementere den nye forskriften. Legene har hatt en 
rådgivende rolle gjennom fire regionale rotasjonsråd. Per i dag (august -19) er det fortsatt en uke før 
HFene skal sende sine søknader til helsedirektoratet om å bli godkjent som utdanningsinstitusjoner for 
de forskjellige spesialitetene.

Det er mange løse tråder og trolig også mange misforståelser vedrørende den nye LIS3 utdanningen. 
Mye av spørsmålene er knyttet til operasjonslister, læringsaktiviteter, kurs og rotasjonsstillinger. Det er 
også en del usikkerhet rundt hvilke roller spesialistkomiteen, RegUtene og rotasjonsrådene vil ha og 
om utdanningen vil bli lik mellom avdelinger og regioner.

Under prosessene har man også kunnet se en flaskehals, hvor det utdannes flere ortopeder enn det 
finnes overlegestillinger, som allerede i dag er en utfordring rundt de største byene.

Vi kan ikke love å sette to streker under alle svar, men håper å kunne oppklare noen av spørsmålene 
i denne sesjonen. Med som hjelp har LIOS fått representanter fra de regionale rotasjonsrådene og 
spesialitetskomiteen.

LIOS håper og tror at både LIS, overleger og avdelingsledere vil delta på denne sesjonen. Dersom det er 
spesielle tema som ønskes tatt opp, send gjerne en mail til styret@lios.no innen den 14.10.19.

Vel møtt 
LIOS styret
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Symposier

Norsk Artroskopiforenings symposium

Torsdag 24. oktober 2019 | 10.00-12.00
Møterom: Film
Moderatorer: Sverre Løken, Eivind Inderhaug

Kirurgisk behandling av meniskskader

10.00-10.10 Kirurgisk relevant meniskanatomi.
Eivind Inderhaug

10.10-10.20 Hvordan tolke meniskskader på MR? 
Nils Vetti

10.20-10.30 Spørsmål

10.30-10.40 Strategier for reparasjon av bøttehankrupturer
Sverre Løken

10.40-10.50 Reparasjon av meniskrotskader
Marc Strauss 

10.50-11.00 Spørsmål

11.00-11.10 Reparasjon av meniskokapsulære skader 
Asle Kjellsen

11.10-11.20 Menisktransplantasjon: Pasientutvelgelse og kirurgisk teknikk 
Steinar Johansen

11.20-11.30 Spørsmål

11.30-11.40 Postoperativ rehabilitering og non-operativ behandling
Nina Kise 

11.40-12.00 Kahoot/kasuistikker/paneldebatt
Sverre Løken, Eivind Inderhaug



Høstmøteboken  •  2019 41

Symposier

LIOS symposium

Torsdag 24. oktober 2019 | 10.30-12.00 
Møterom: 301
Moderator: Karl-Ivar Lorentzen

Fremtidens ortopedi

10.30-10.35 Introduksjon
Michael Pihl

10.35-10.50 3D print i ortopedien
Max Temmesfeld

10.50-11.05  3D print ved calcaneusfrakturer  
– ”optimalisert behandling av brot i hælen”
Tarjei Vinje

11.05-11.15 Bruk av stamceller i ortopedien
Ann Kristin Hansen

11.15-11.30 VR som læringsverktøy
Sigbjørn Kristiansen, Magnus Talén

11.30-11.45 HoloLens
Ola Wiig

11.45-12.00 Spørsmål

• Er du oppdatert på det siste innen helseteknologi?  
• Vil kunstig intelligens totalt endre måten vi arbeider på?  
• Har 3D print og virituell virkelighet en plass i ortopedien?  
• Kan stamcelleinjeksjoner kunne erstatte brorparten av elektiv protesekirurgi? 

Med stadige teknologiske fremskritt og nyvinninger er det vanskelig å holde tritt. Som fremtidens 
ortoped, hvilke nye hjelpemidler vil kunne være tilgjengelig for deg? LIOS’ symposium gir deg noen av 
svarene samt en pekepinn på hva du har i vente.
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Symposier

LIOS Pro-Con symposium

Torsdag 24. oktober 2019 | 15.00-16.00 
Møterom: Kunst
Moderator: Omar Arnason

Akutt syndesmoseskade: Skruefiksasjon vs. suture button

Mette Andersen, John Clarke-Jenssen (duell)

Lei av å lete etter argumenter for å bruke den angivelig rådyre suture button’en ved 
akutt syndesmoseskade? Eller higer du etter grunner til å fortsatt gjøre det ortopeder 
liker best; å skru? Årets LIOS pro-con symposium om akutt syndesmoseskade: skrue- 
fiksasjon vs. suture button, vil gi deg argumentene du trenger! 

Til duell stiller ingen ringere enn Mette Andersen og John Clarke-Jenssen. Mette Andersen, interna- 
sjonalt anerkjent for sine studier om akutt syndesmoseskade, skal tale den moderne tid og suture 
button sin sak. Seksjonsoverlege ved Norges største traumesykehus, John Clarke-Jenssen, skal sørge 
for at den mer antikke og velutprøvde skruefiksasjonen finner sin rette plass i historiebøkene. Debatten 
vil vise om det er post- eller per-historisk. Traumatologen Omar Arnason, mannen som lærer opp hele 
Norges LIS (og overlege)-stab i ortopedi med sine tips og triks, skal sørge for at duellantene holder  
seg til saken. 

Vel møtt!
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Symposier

Norsk Fot- og Ankelkirugisk Forening og Norsk Forening for Traumatologi symposium

Fredag 25. oktober 2019 | 08.30-12.00 
Møterom: Kunst
Moderatorer: Elisabeth Ellingsen Husebye, Mette Andersen, Hendrik F. S. Fuglesang

Treatment of ankle fractures 

08.30-08.50 Stability in ankle fracture – the importance of the medial column 
Anthony Sakellario

08.50-09.10  Clinical tests and weight-bearing radiography for the evaluation  
of stability
Fabian Krause

09.10-09.25 The impact of distal fibular malrotation/shortening in ankle fractures
Jan Erik Madsen

09.25-09.45  Should we stabilize all posterior malleolar fractures? What’s the  
evidence? Implication for the need of syndesmosis stabilization?
Anthony Sakellario

09.45-10.00 Interactive case discussion – bring your smartphones
Expert panel

10.00-10.30 Break

10.30-10.40 Tips and tricks regarding the reduction of ankle fractures?
Fabian Krause

10.40-10.55 Dynamic or static syndesmosis stabilization – does it matter?
Mette Andersen

10.55-11.15  Ankle fractures in the elderly and the diabetic patients.  
Evidence for treatment?
Annette Wikerøy

11.15-11.30 Post op treatment and rehab. – when is it ok to allow weightbearing?
Benedikte W. Ræder

11.30-12.00 When should I call for help? Trouble cases – bring your smartphones!
Expert panel
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Symposier

Norsk Barneortopedisk Forenings symposium

Fredag 25. oktober 2019 | 08.30-11.10 
Møterom: Blu Room
Moderator: Trude Gundersen, Gunn Hulleberg

Infeksjoner i ledd og knokkel hos barn

08.30-08.45 Septisk artritt (SA) hos barn
Franziskus Bosse

08.45-09.00 Differensialdiagnoser til SA inklusive serøs coxitt
Franziskus Bosse

09.00-09.10 Hva med Kingella Kingea?
Franziskus Bosse

09.10-09.25 Osteomyelitt hos barn
Per Kristian Knudsen

09.25-09.45 Kirurgisk behandling av septisk artritt
Stefan Huhnstock 

09.45-09.55 Pause

09.55-10.15  Valg av antibiotika ved infeksjoner i ledd og knokkel hos barn  
– hva, hvor lenge og når kan en skifte til po behandling?
Per Kristian Knudsen

10.15-10.30 Kronisk multifokal osteomyelitt – en eksklusjonsdiagnose?
Franziskus Bosse

10.30-11.10 Surgical treatment of sceletal infections including tuberculosis
Vrisha Madhuri
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Symposier

Norsk Barneortopedisk Forenings gjestesymposium

Fredag 25. oktober 2019 | 11.20-12.00 
Møterom: Blu Room
Moderator: Peter Klungsøyr

Barneortopedi i Etiopia

After the Pediatric symposium Vrisha Madhuri and Peter Klungsøyr will present and 
discuss with Norwegian colleagues their work with a fellowship program and capacity 
building in Paediatric Orthopaedics and Trauma in Ethiopia.

Cooperation between Ethiopian, Indian and Norwegian hospitals in general orthopae-
dic surgery. A special invitation to take part in a paediatric orthopaedic educational 
program (Fellowship) together with Addis Ababa University, CMC Vellore India to the 
benefit of all partners.

Dr Vrisha Madhuri is currently professor and 
previous head of the department of Paediatric 
Orthopaedics, Orthopaedic Unit 2, and Orthopaedics 
at Christian Medical College, Vellore. She completed 
her M.S. orthopaedics from CMC, Vellore in 1986 
and completed her MCh Orthopaedics from Liverpool 
University, United Kingdom in 1994. She had an avid 
interest in paediatric orthopaedics from early in her 
career and was one of the pioneers of the subspeci-
alty in the country. 

Under her guidance, the Paediatric Orthopaedic unit of CMC Vellore has grown into one of the leading 
centres in the country. Apart from a busy clinical surgical practice, she also is at the forefront of stem 
cell research having conducted two clinical trials and has three more in process. She has designed 
“Padmapada” a unique sensor equipped compliance and efficacy monitoring abduction brace for 
clubfoot, which won her the NRDC Meritorious award in 2015. She has numerous best paper and poster 
awards, and several orations in India and abroad over the years and was the Mercer Rang Visiting 
Professor to the Hospital for Sick Children Toronto. She was President of the Paediatric Orthopaedics 
Society of India from 2014-2017, Secretary from 2001 to 2007 and also the editor of Paediatric Ortho- 
paedics and related sciences from 2007 to date. She has more than 50 indexed publications to her 
name and 6 completed externally funded projects in the biotechnology and genetics domains. She is 
part of several international projects and has served as a task force member for DBT and DST, and as 
a board member for SCTIMST Technology Development Program. She has been a guide to numerous 
fellows, postgraduates and PhD students and was instrumental in starting the university accredited 
paediatric orthopaedic fellowship in Christian Medical College, Vellore.
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Symposier

OSTRC symposium – Oslo Sports Trauma Research Center

Fredag 25. oktober 2019 | 10.30-12.00
Møterom: Film
Moderator: Lars Engebretsen

Den første, akutte skulderluksasjonen

10.30-10.40 Skulderluksasjon – to kasus
Lars Engebretsen

10.40-10.50 Epidemiologi for akutte skulderskader
Martine Enger

10.50-11.00 Risikofaktorer for ny skulderluksasjon
Ragnhild Øydna Støen

11.00-11.10 Kan man trene skulderen stabil?
Hilde Fredriksen

11.10-11.20 Skal noen opereres etter første gangs skulderluksasjon?
Tom Ludvigsen

11.20-11.30 Bankart eller Latarjet?
Berte Bøe

11.30-11.40 Rehabilitering og return to play etter artroskopisk stabilisering?
Stig Andersen

11.40-12.00 Diskusjon
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Symposier

Norsk Spinalkirurgisk Forenings symposium

Fredag 25. oktober 2019 | 10.30-12.00 
Møterom: Munch
Moderator: Roger Trana

Current concepts and surgical/medical treatment of  
Spinal cord injury

10.00-10.10 Innledning
Roger Trana

10.10-11.00  Current concepts and surgical/medical treatment of  
Spinal cord injury
Michael G. Fehlings

11.00-11.30 Diskusjon
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Symposier

Nof instructional lecture

Fredag 25. oktober 2019 | 13.00-13.30 
Møterom: Film og Kunst
Moderator: Cato Kjærvik

Totalproteseoperasjoner i kneledd. En gjennomgang av basale  
og noen litt mer avanserte kirurgiske prinsipper

Eirik Aunan

Årlig blir det utført ca. 7000 totale kneproteseoperasjoner på ca. 60 ulike sykehus i 
Norge. Antallet operasjoner er forventet å øke betydelig. Eirik Aunan er analytisk og 
systematisk av natur. Toppturentusiasten og den tidligere fallskjermjegeren vet hvor 
viktig det er med en god plan. Samtidig som man må være forberedt dersom noe 
uventet skulle skje. Han har et kontinuerlig ønske om å forbedre prosedyrer og øke 
kunnskapen om det han driver med, noe som har resultert i adskillige forskningsartikler 
og en Dr. Philos-grad. Målet ved denne forelesningen er å gi en innføring i ulike kirur-
giske prinsipper og strategier ved innsettelse av totalprotese i kne, samt å illustrere litt 
av mangfoldet i dette store og spennende fagfeltet.

Eirik Aunan er spesialist i generell kirurgi og orto-
pedisk kirurgi. Fra 1997 har han vært overlege ved 
kirurgisk avdeling på Lillehammer sykehus og inter-
essert seg spesielt for kne- og skulderkirurgi. Han 
har i mange år drevet klinisk forskning relatert til 
kneprotesekirugi og disputerte for Dr. Philos-graden 
med avhandlingen ”Improving surgical techniques 
and functional outcome in total knee arthroplasty” 
i april 2019.
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Symposier

Beste frie foredrag

Fredag 25. oktober 2019 | 13.30-14.45 
Møterom: Film og Kunst
Moderator: Cato Kjærvik

Beste frie foredrag Nof 2019

Denne sesjonen gir deg sjansen til å få høre det foredraget du gikk glipp av eller få 
repetert det beste foredraget du har hørt under høstmøtet. Faggruppene er representert 
(etter interne konkurranser) med ett foredrag hver.

Foredragene presenteres fortløpende og deretter er det du som tilhører, som stemmer på den beste. 
Det faglige nivået er sikret gjennom nominasjonsprosessen. Her er det presentasjonen som står i 
fokus og du som avgjør hvem som blir vinner av Beste frie foredrag Nof 2019.

Tema:

• FOT-ANKEL

• BARN

• TRAUME

• PROTESE

• HÅND

• ARTROSKOPI

• SKULDER-ALBUE

• SPINAL/OSTEOPOROSE

Avstemning foregår med appen Socrative
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Smith & Nephew i samarbeid med  
Oslo universitetssykehus, Ullevål  
ønsker velkommen til lunsjsymposium

Onsdag 23. oktober 2019 • kl. 12.00-13.00
Møterom: Munch
Chairman: Dr. Kaare Midtgaard
Guest speakers: Prof. Jan Erik Madsen, Dr. Kaare Midtgaard, Dr. Carl Erik Alm 

“Tips & tricks” ved bruk av EVOS Mini

Bruken av Minifragment system i moderne bruddbehandling

12.00-12.20 Introduction; why use a Minifragment system in traumatology? 
Prof. Jan Erik Madsen, Oslo University Hospital

12.20-12.40  Challenging injuries in the upper extremities 
- Proximal humerus fractures with medial comminution 
- Humeral coronal shear fractures 
- Coronoid fractures: When to plate?
Dr. Kaare Midtgaard, Oslo University Hospital

12.40-13.00  Challening injuries in the lower extremities  
- Small plates in big bones
Dr. Carl Erik Alm, Oslo University Hospital

13.00-15.00 “Meet the Expert” (Smith&Nephew booth in the Exhibition area)

Dr. Kaare Midtgaard, Carl Erik Alm

Smith & Nephew AS
Postboks 224
1379 Nesbru 
+47 66 84 20 20

Symposier | industrien
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Symposier | industrien

Zimmer Biomet ønsker velkommen  
til lunsjsymposium

Onsdag 23. oktober 2019 • kl. 12.00-13.00
Møterom: Blu Room
Guest speakers: Mr Amjid Ali, Dr. Robert Ihrman

Zimmer Biomet Institute:

Shoulder fractures: Fix or replace? Understanding the indications 
and limitations for fixing or replacing proximal humerus fracture

Mr Amjid Ali, Northern General Hospital, Sheffield, UK

Dr. Robert Ihrman, Länssjukhuset Ryhov, Jönkjöping, Sweden

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

Zimmer Biomet ønsker velkommen  
til lunsjsymposium

Torsdag 24. oktober 2019 • kl. 12.00-13.00
Møterom: Blu room
Guest speaker: Dr. Urban Hedlundh, Dr. Uldis Kesteris

Zimmer Biomet Institute:

Complex Revision Hip Arthroplasty – Complex revision surgery  
and modular implant options with the ARCOS and TMARS revision 
hip systems

12.00-12.05  Welcome and introduction
Zimmer Biomet Insitute

12.05-12.25  Modular options for complex revision hips surgery using  
the ARCOS system
Dr. Urban Hedlundh, Norra Älvsborg Länssjukhus, Trollhättan, Sweden

12.25-12.45  Acetabular assessment and revision algorithm using TMARS
Dr. Uldis Kesteris, Lund University Hospital, Lund, Sweden

12.45-13.00 Q & A
All

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

Arthrex ønsker velkommen  
til lunsjsymposium

Fredag 25. oktober 2019 • kl. 12.00-13.00
Møterom: 301
Guest speakers: Prof. G.M.M.J. Kerkhoffs MD PhD; Dr. Mette Renate Andersen

Ankelinstabilitet – Skopisk diagnostisering og behandling

12.00-12.25  Introduksjon av Synergy NanoScope – fremtidens artroskopi  
- Indikasjoner og tidlig erfaringer 
Prof. G.M.M.J. Kerkhoffs MD PhD1

12.25-12.50  Artroskopisk ATFL sutur ved kronisk ankelinstabilitet – evidence  
based eller mote? 
- Litteraturgjennomgang og teknikkpresentasjon
Dr. Mette Renate Andersen, PhD2

12.50-13.00 Diskusjon

1.  Orthopaedic Surgeon; Head of the Department, Department of Orthopaedic Surgery, Amsterdam Movement Sciences; 
Academic Center for Evidence-based Sports medicine (ACES); Amsterdam Collaboration for Health and Safety in 
Sports (ACHSS); Preferred Partner Team NL,  NOC-NSF

2. Overlege, Aleris Sykehus, Tromsø

Arthrex Norway AS
O. H. Bangs vei 70
1363 Høvik 
+47 67 51 94 00
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Årsmøter  
– oversikt over møterom  

Ortopedisk Høstmøte

Øvrige foreninger

Onsdag 23. oktober 2019 | 17.30-18.30

Norsk Forening for Håndkirurgi 
Møterom: Munch

Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi
Møterom: Kunst

Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi
Møterom: Blu Room

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk forening
Møterom: 301

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

Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi
Møterom: Film

Norsk Barneortopedisk Forening
Møterom: 411 (4. etasje)

Norsk Spinalkirurgisk Forening 
Møterom: 413 (4. etasje)

Torsdag 24. oktober kl. 12.00-13.00

LIOS 
Møterom: 301

Finner du ikke frem? Se side 25-27

Årsmøte Nof

Torsdag 24. oktober  
kl. 16.15

Møterom: Munch
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ØKT EFFEKTIVITET
Sterile Distal radius kit/instrument kit
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Vollsveien 13E, 1326 Lysaker. - Tlf: 67 51 86 00
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no

TFNA 

ØKT EFFEKTIVITET
Sterile Distal radius kit/instrument kit

Årsmøte Nof 2019

2019 ÅRSMØTE 
Norsk ortopedisk forening (Nof)
Torsdag 24. oktober 2019 | 16.15-17.45 
Møterom: Munch

Saksliste

1. Åpning

2. Valg av møtedirigent og to referenter

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.  Utdeling av stipender 
- Charnley 
- Smith & Nephew

5.  Årsberetning fra styret 
v. Cato Kjærvik

6.  Årsrapport fra Spesialitetskomiteen 
v. Øystein Lian

7.  Saker fremlagt av styret

 7.1 Acta Orthopaedica 
 7.2 Rådet for muskel og skjeletthelse 
 7.3 Faggruppe – Norsk Spinalkirurgisk Forening 
 7.4 Vedtektsendringer 
 7.5 Høstmøteboken

8. Saker fremlagt av medlemmer

  8.1 Felles nasjonale prosedyrer 
v. Jonas Fevang

9.  Regnskap Nof 
v. Monica Sailer

10.  Budsjett Nof 
v. Monica Sailer

11.  Valg 
v. Karl-Ivar Lorentzen

12.  Æresmedlemsskap 
v. Cato Kjærvik

13. Eventuelle orienteringssaker

14. Tid og sted for Årsmøte 2020
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Årsmøter 2019 - øvrige foreninger

Norsk Forening for Håndkirurgi

Onsdag 23. oktober 2019 | 17.30-18.30 
Møterom: Munch

Saksliste:

1. Åpning og velkommen

2.  Valg av møteleder 

3.  Godkjenning av innkalling

4.  Årsberetning 2018-2019 (trykket i programmet)

5.  Regnskap 2019

6.  Budsjett 2020

7.  Medlemskontingent

8.  Valg

9.  Web-siden. Orientering.

10.  Vintermøtet 2019 (Referat)

11.  Vintermøtet 2020 (Informasjon)

12.  Vintermøtet 2021. Forslag til arrangør og tema

13.  Høstmøtesymposiet 2020 

14.  Diplom i håndkirurgi

15.  Stipender/legater

16.  Forslag om Æresmedlemmer

17.  Eventuelt (Her vil det kun bli tatt opp enkle presserende saker)
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Årsmøter 2019 - øvrige foreninger

Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi

Onsdag 23. oktober 2019 | 17.30-18.30 
Møterom: Kunst

Saksliste

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsrapport

4. Prosjekt ”Anbefaling for god praksis innen hofteprotesekirurgi”

5. NOF 2020

6. Budsjett og regnskap

7. Tema for neste års høstmøte symposium?

8. Eventuelt
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Årsmøter 2019 - øvrige foreninger

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening

Onsdag 23. oktober 2019 | 17.30-18.30 
Møterom: 301

Saksliste

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Årsrapport ved leder

3. Regnskap til godkjenning ved kasserer

4.  Valg til styret.  
4.1. Et styremedlem står for valg

5. Kursvirksomhet

6.  Neste års 
6.1. Høstmøtesymposium 
6.2. Vårmøte – Lillestrøm

7. Diverse 

Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi 

Onsdag 23. oktober 2019 | 17.30-18.30 
Møterom: Blu Room

Saksliste

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Årsrapport v/Hendrik F. S. Fuglesang

4. Symposium 2019 Solstrand – erfaringer?

5.  Symposium 2020 – Solstrand?  
5.1. Tid og sted 
5.2. Tema 
5.3. Organisering

6. NOF 2020 

7. Budsjett og regnskap 

8. Tema for neste års høstmøte symposium?

9. Eventuelt
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Årsmøter 2019 - øvrige foreninger

Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi

Onsdag 23. oktober 2019 | 17.30-18.30 
Møterom: Film

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Årsrapport

5. Godkjenning av regnskap

6. Høstmøtesymposium, forslag til tema 2020

7.  Valg 
Leder Kirsten Lundgreen og sekretær Trygve Methlie går ut av styret

8. De nominerte til beste skulder-/albueforedrag 2019

9. Eventuelt

Faggruppe for Osteoporose og Benhelse

Onsdag 23. oktober 2019 | 17.30-18.30 
Møterom: 412 (4. etasje)

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling; valg av ordstyrer og referent 

2. Årsberetning og regnskap 

3. Valg av styre og valgkomite 

4. Nordisk ortopedisk kongress i Trondheim 2020

5. Tema for neste års høstmøtesymposium

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

7. Rapport for samarbeid med FFN Norge

8. Stipend for ikke-leger til FFN internasjonale kongress 2020 – skal vi endre/presisere kriteriene?

9. Politisk arbeid

10. Eventuelt
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Årsmøter 2019 - øvrige foreninger

Norsk Barneortopedisk Forening

Onsdag 23. oktober 2019 | 17.30-18.30  
Møterom: 411 (4. etasje)

Saksliste

1. Valg av ordstyrer

2. Godkjennelse av innkalling og saksliste

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

4. Medlemsliste / Medlemskontingent / Oppdatert mailliste

5. Nbof Facebookgruppe

6. Barneortopedisk LIS-kurs, rapport v/Christian Sætersdal

7.  Rapporteringssaker:

 7.1. Nasjonalt barnehofteregister; v/Trude Gundersen 
 7.2.  Nasjonale retningslinjer for behandling av hoftedysplasi, Calve-Legg-Perthes (CLP)  

og epifysiolyse
 7.3. Barnehofteregisteret; incentivordning ved registrering av nye pasienter 
 7.4. NOF 2020; v/Suki Liyanarach 
 7.5. ‘Pes equino varus’ Symposium og workshop
 7.6. Oppnevne gruppe for å vurdere abstracts
 7.7. EPOS v/Stefan Huhnstock 
 7.8.  Informasjon om nasjonal studie: ‘Assessment and surgical treatment of extremely  

short and tall stature – a prospective controlled multicenter trial’ v/Joachim Horn
 7.9. CLP v/Stefan Huhnstock

8. Valg av tema for Høstmøte-symposium 2020 
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Årsmøter 2019 - øvrige foreninger

Norsk Spinalkirurgisk Forening

Onsdag 23. oktober 2019 | 17.30-18.30 
Møterom: 413 (4. etasje)

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Videre strategi fra foreningen

6. Valg av styrerepresentanter

7. Fastsettelse av kontingent 2019

8. Eventuelt

Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS)

Torsdag 24. oktober 2019 | 12.00-13.00 
Møterom: 301

Saksliste

1.  Valg av møteleder og referent v/Heid Elin Odland

2.  Godkjenning av innkalling v/Heid Elin Odland

3.  Gjennomgang av årsmelding v/Heid Elin Odland

4.  Budsjett og regnskap v/Christian Skjerping Madsen

5.  Status spesialistregler v/Christer Kjærvik

6.  Valg av nye styremedlem v/Kari Elise Grimstad

7.  Forslag til saker LIOS skal jobbe med v/Heid Elin Odland
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Frie foredrag - sesjoner

Skulder/albue

Onsdag 23. oktober 2019 | 13.30-14.40 
Møterom: Film 
Moderatorer: Bernd Wünsche og Lars Eilertsen

701 Akutte bakre sternoklavikulærleddsdislokasjoner operert ved  
Oslo universitetssykehus – Ullevål, i en 5 års periode.
Stéphan Karsten Thomassen

702 Distale bicepssenerupturer behandlet ved Akershus universitetssykehus  
2012–2016
Erik Jahnsen

703 Gode korttidsresultater ved ny stammeløs skulderprotese
Sigbjørn Dimmen

704 Ingen reduksjon av muskelstyrke, funksjon eller grad av trening etter reversert 
skulderprotese – en pilotstudie
Thea Morin Melås

705 Patient Acceptable Symptomatic State (PASS) for Constant og ASES score for 
pasienter behandlet for rotatorcuffruptur
Stefan Moosmayer

706 Reversert skulderprotese – risiko og årsaker til revisjon. En studie fra  
Nordic Arthroplasty Register Association (NARA)
Randi Margrete Hole

707 Skulderproteser ved glenohumeral artrose. Resultater fra Nordic Arthroplasty 
Regiser Association (NARA)
Randi Margrete Hole
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Frie foredrag - sesjoner

Protese 1

Onsdag 23. oktober 2019 | 15.30-17.00 
Møterom: Kunst 
Moderatorer: Truls Straume-Næsheim og Yasser Rehmann

501 Elektronisk registrering av Pasientrapporterte data (PROM) i Nasjonalt Register 
for Leddproteser
Eva Dybvik

502 Pasientrapporterte resultatmål etter elektiv kneproteseoperasjon ved  
Stavanger universitetssjukehus
Aksel Paulsen

503 Kneprotese-resultater fra et lokalt kvalitetsregister i en årgang med skifte  
av protesedesign
Tor Kjetil Nerhus

504 Proteseoperasjon etter gjennomført artroseskole
Tone Gifstad

505 Smerter og funksjon hos  kneprotesepasienter under 60 år: en prospektiv  
kohortstudie
Janne Haugland Harkestad

506 Re-revisjoner etter primær totalprotese kne – registerdata for perioden  
1994-2018
Mona Badawy

507 Forebygging av proteseinfeksjoner ved St. Olavs hospital
Tina Strømdal Wik

508 Antibiotika i beinsement ved kneprotesekirurgi for å forebygge leddprotese- 
infeksjon i Norge: En register basert multisenter randomisert kontrollert studie 
(2019–2024) 
Tesfaye H. Leta

509 Reduksjon av infeksjon med S. aureus ved protesekirurgi, lovende tidlige  
resultater
Elisabeth Duvaland
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Frie foredrag - sesjoner

Spinal 1

Onsdag 23. oktober 2019 | 15.30-17.00 
Møterom: Blu Room 
Moderatorer: Ivar Rossvoll og Kjetil Kivle 

801 Arteria mesenterica superior syndrom. En sjelden komplikasjon til skoliosekirurgi
Thomas Natvik

802 Helserelatert livskvalitet og fysisk aktivitet etter multiple operasjonar hjå 
pasientar med tidleg debuterande skoliose
Thomas Kibsgård

803 Helserelatert livskvalitet og fysisk aktivitet ved behandling med magnetisk 
kontrollert vekststaver eller seriegipsing
Ragnhild Susanne Molland

804 Komplikasjoner ved operasjon for idiopatisk skoliose og nevromuskulær skoliose
Ivar Rossvoll

805 Mosjonssegment-besparende korreksjon og fiksasjon av pasienter med  
nevromuskulær skoliose – 3 case reports
Torsten Bräuer

806 To års resultater ved magnetisk kontrollert vekststav
Kjetil Kivle

807 Indication and treatment of adult kyphoscoliosis (INTRAKS) – A retrospective 
cohort study at Oslo university hospital
Nooman Ahmad

808 Indication and Treatment of adult kyphoscoliosis (INTRAKS study)  
– Study protocol 
Vinjar Brenna Hansen

809 Osteoporose og ryggfrakturer ved svangerskap og amming
Shima Rafey
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Frie foredrag - sesjoner

Hånd 1

Onsdag 23. oktober 2019 | 16.00-17.30 
Møterom: Munch 
Moderatorer: Katrin Valen Ek og Øyvind Håberg

301 Etterundersøkelse av trapezectomipasienter etter 7,5 år
Steinar Engvik

302 Høy reoperasjons- og løsningsfrekvens med Remotion håndleddsprotese
Ole Reigstad

303 Klagesaker ved håndlidelser til Norsk pasientskadeerstatning 2007–2017 
Sunniva Martine Kolstad Addison

304 Håndskader i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i perioden 2013–2018
Torstein Husby

305 Obturatorius til femoralis nervetransposisjon, preliminære resultater
Rasmus D. Thorkildsen

306 Å kjenne igjen – eit filmprosjekt om re-læring av sensibilitet etter perifere 
nerveskader i hender
Torunn Nessa

307 Kombinert fraktur i os trapezium og os capitatum – en sjelden duo 
Birger Flønæs

308 Avaskulær nekrose i capitatum
Line Lied

309 Livstruende blødningskomplikasjon etter bruk av venekobler ved fri  
mikrovaskulær lapprekonstruksjon
Johanne Korslund
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Frie foredrag - sesjoner

Artroskopi 1

Torsdag 24. oktober 2019 | 08.00-09.20 
Møterom: Film 
Moderatorer: Eivind Inderhaug og Mette Andersen 

101 Bruk av lokal antibiotika ved rekonstruksjon av fremre korsbånd i Norge 
Monica Sailer

102 Kunnskapen om nye meniskskader etter fremre korsbåndsskade holder ikke  
mål for å kunne styre klinisk praksis
Guri Ranum Ekås

103 Pasientrapportert målsetning for retur til aktivitet etter fremre korsbåndskirurgi 
Anne Gro Heyn Faleide

104 The effect of surgical center volume on outcome following anterior cruciate  
ligament reconstruction
Gilbert Moatshe

105 Tibias helningsvinkel og risiko for revisjon etter fremre korsbåndsrekonstruksjon
Lene Dæhlin

106 Økt revisjonsrisiko med quadricepsgraft etter primær ACL rekonstruksjon 
 – en studie fra Nasjonalt Korsbåndregister
Marek Zegzdryn

107 Klinisk og radiologisk evaluering av pasienter 1–4 år etter fiksering av mediale 
og laterale bakre meniskrot
Ingerid Baksaas Aasen

108 Menisktransplantasjoner ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Steinar Johansen
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Frie foredrag - sesjoner

Hånd 2 / Traume 1

Torsdag 24. oktober 2019 | 08.00-09.00 
Møterom: Munch 
Moderatorer: Trine Ludvigsen og Rasmus D. Thorkildsen

310 10 års etterkontroll etter opererte skafoidfrakturer og pseudartoser
Hallgeir Bratberg

311 Tidlige erfaringer med pasienttilpassede guider ved korrigerende osteotomier  
i underarm
Trygve Holm-Glad

312 Ustabile distale radiusfrakturer hos pasienter over 65 år. RCT konservativ  
behandling vs. operasjon med volar låseplate
Sondre Hassellund

601 Ekstern fiksasjon vs. volar plate ved ustabile distale radiusfrakturer.  
En randomisert studie. 10 års resultater
John H. Williksen

602 Er det korrelasjon mellom funksjonelt resultat og radiologiske målingar hos 
pasientar operert for distal radiusfraktur?
Trine Ludvigsen

603 Essex-Lopresti skaden. Kasuistikk og betraktninger
Hallgeir Bratberg
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Frie foredrag - sesjoner

Traume 2

Torsdag 24. oktober 2019 | 09.10-10.00 
Møterom: Munch 
Moderatorer: Svend Ulstein og Eirik Hesla

604 A silver bullet when all goes wrong in patellar fractures in the elderly
Annette K. B.  Wikerøy

605 Autograft behandlet med flytende nitrogen hos kreftortopedi pasienter  
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Joachim Thorkildsen

606 Langtidsresultater av isolerte bekken vingebrudd
Kevin Dara

607 Molekylære mekanismer bak treningsinduserte helseeffekter
Marie Dahl Stangebye

608 Real time monitoring of screw insertion using acoustic emission can predict 
screw stripping in human cancellous bone
Bryan Wright
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Frie foredrag - sesjoner

Fot/ankel

Torsdag 24. oktober 2019 | 10.00-11.40 
Møterom: Blu Room 
Moderatorer: Fredrik Nilsen og Trude Basso 

401 3D-ganganalyse brukt til å evaluere ortopedisk hjelpemiddel
Grethe Elisabeth Borchgrevink

402 Fibulanagle ved ankelfraktur og kompromittert bløtvev
Martin Greger Gregersen

403 Kasuistikk: Hva gjør vi når alle broer er brent? En kasuistikk om hallux valgus, 
komplikasjoner og en mulig redning
Cecilie Lunden Gundersen

404 Ankelartrodese med retrograd nagle, bengrafting, benmargskonsentrat og  
tantalumbur etter fjerning av ankelproteser
Marianne Lund Eriksen

405 Tibiotalocalcaneal artrodese med retrograd margnagle operert ved  
St. Olavs hospital siste ti år
Trude Basso

406 113 ankelproteser og 22 revisjoner med tibiotalocalcaneal artrodese med  
etrograd margnagle og tantalumbur
Trude Basso

407 Genotype av Gruppe A-streptokokker i invasive bløtvevsinfeksjoner og  
klinisk presentasjon
Aleksander Roaldseth

408 Bilateral heel pressure ulcers with osteomyelitis treated with revisions and 
Surealis flaps in a 74 year old woman
Annette K. B.  Wikerøy

409 Tilheling ved mtp-1-artrodeser med skruefiksasjon. Sammenlikning av  
operasjonsmetoder; planare sagkutt vs. konisk reaming
Jane Bøe Indrevåg

410 Fornøyde pasienter, men varierende PROM-score etter plattfotkirurgi ved  
St. Olavs hospital 
Esten Konstad Haanæs
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Frie foredrag - sesjoner

Protese 2

Torsdag 24. oktober 2019 | 10.00-12.00 
Møterom: Kunst 
Moderatorer: Heinrich Brüggermann og Bernhard Flatøy 

510 70-års overlevelse av Smith-Petersen interposisjonsartroplastikk. En kasuistikk
Vera B. Halvorsen

511 De første pasientrapporterte data fra hofteregisteret
Anne Marie Fenstad

512 Tidlig dislokasjon etter total hofteprotese. Risiko for revisjon og pasientopplevd 
fornøydhet
Einar Andreas Sivertsen

513 Vitamin E infundert versus konvensjonell highly cross-linked polyethylene  
i omvendt hybrid hofteproteser
Peder S. Thoen

514 Corail-stammen; resultater med ulike stammetyper. 51 281 stammer fra  
perioden 1987–2018
Sofie C. D. Haug

515 Dual Mobility kopper i pasienter med artrose og lårhalsbrudd; Resultater fra  
2 NARA-studier
Geir Hallan

516 Feilanalyse av preoperative templating-rutine før primære  
hofteproteseoperasjoner
Heinrich Brüggemann

517 Keramikkfrakturer; en sjelden komplikasjon. Resultater fra Hofteregisteret
Geir Hallan

518 Komponentplassering i direkte lateral tilgang vs. mini-invasiv direkte fremre 
tilgang. Radiologiske funn fra en RCT
Ole-Christian Brun

519 Mekanismer for aseptisk løsning av sementert Spectron EF hoftestamme med 
Reflection kopp – en retrievalstudie
Paul Johan Høl

520 Migrasjon av Corail stamme med og uten krage. En RSA-studie med  
61 pasienter fulgt i 2 år
Benedikt Arni Jonsson
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Frie foredrag - sesjoner

Traume 3

Torsdag 24. oktober 2019 | 10.30-12.00 
Møterom: Munch 
Moderatorer: Pieter Oord og Hendrik F. S. Fuglesang 

609 Covidence – en praktisk gjennomgang av Cochranes review-verktøy
Michael Quan Nguyen

610 Helseøkonomi ved fiksasjon av disloserte midskaftsfrakturer av clavicula;  
basert på RCT av platefiksasjon vs. nagling
Stein Erik Utvåg

611 Hvor lang tid tar det fra primæroperasjon til man reopererer frakturer i lår og 
legg første gang?
Terje Meling

612 Operativ behandling av Weber C fibulafrakturer ved Sykehuset Innlandet Gjøvik  
i perioden 2008–2018
Ola Saatvedt

613 Plate versus nagle versus konservativ behandling av dislosert midtskaft  
claviculafraktur hos ungdom (12–18 år)
Martin Økelsrud Riiser

614 Proksimal hamstrinseneruptur – en 44-årig pasient med akutt bilateral skade  
– forløp og resultater
Maren Gundersen

615 Resultater etter hemiprotese som primærbehandling av distale humerusfrakturer 
ved Ullevål sykehus
Anne-Mari Rosenlund

616 Tibiafrakturer og akutt losjesyndrom ved Ullevål sykehus
Bjørn Bergene

617 Undertriage av fallskader hos pasienter >= 60 år 
Harald Sola
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Frie foredrag - sesjoner

Artroskopi 2

Torsdag 24. oktober 2019 | 13.00-13.50 
Møterom: Film 
Moderatorer: Bjørn Gunnar Kristiansen og Frode Hellum 

109 Kasuistikk: Osteochondritis dissecans i caput humeri hos en 12 år gammel gutt 
behandlet med artroskopisk oppboring
Marek Zegzdryn

110 Langtidsoppfølging (6–13 år) etter hofteartroskopi med PROMS og røntgen funn. 
Pasienter fra Oslo universitetssykehus
Kristian Marstrand Warholm

111 Valgiserende osteotomi for medial kneartrose med rumpert eller intakt ACL  
– en prospektiv studie med 10 års oppfølging
Arne Ekeland

112 Klinisk evaluering av pasienter operert for residiverende patellaluksasjoner med 
MPFL rekonstruksjon over 5 års periode 
Erik Øigarden

113 Patellainstabilitetsregister – noe å bruke tid og ressurser på?
Truls Straume-Næsheim
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Frie foredrag - sesjoner

Barn 1

Torsdag 24. oktober 2019 | 13.00-14.30 
Møterom: Munch 
Moderatorer: Armend Fejzulai og Per Reidar Høiness 

201 Akillesforlengelse ved hjelp av nåleteknikk. Sikkerhet, gjennomførbarhet og 
resultater ved bruk av en lite kjent metode.
Per Reidar Høiness

202 Idiopatiske tågjengere: klinisk intervensjonsstudie for barn mellom 8–18 år
Andreas Knaus

203 Subtalar extra-articulær skrue arthroreisis for behandling av fleksibel plattfot  
hos barn
Armend Fejzulai

204 Characteristics of malpractice claims in pediatric orthopedics in Norway  
between 2012–2018
Joachim Horn

205 Mixed reality som nytt diagnostisk verktøy i ortopedisk kirurgi
Ola Wiig

206 Multimodal postoperativ smertebehandling av barn
Shima Rafey

207 Rekonstruktiv kirurgi etter partielle fyseskader – 16 års erfaring med Taylor 
Spatial Frame behandling
Stefan Huhnstock

208 Røntgen stående beinlengdemåling: Har knekontraktur innvirkning på  
målingene? Kan en måle fra gulvplanet til hofteledd?
Christian Sætersdal

209 Brodie abscess: Ung gutt med knesmerter
Khadija Khalid
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Frie foredrag - sesjoner

Traume 4

Torsdag 24. oktober 2019 | 13.00-14.30 
Møterom: Kunst 
Moderatorer: Jan-Erik Gjertsen og Lukas Månsson 

618 Sykehusegenskaper påvirker overlevelse etter hoftebrudd
Cato Kjærvik

619 Betyr utskrivelsesdag fra sykehus noe for mortaliteten etter hoftebrudd?
Andrea Boutera

620 Et prospektiv randomisert studie av 100 pasienter med Trochanter Støtte Plater; 
er de bryet verdt?
Lars Gunnar Johnsen

621 Helseøkonomi ved udisloserte lårhalsbrudd hos pasienter over 70 år. Basert på 
RCT av skruefiksasjon og hemiprotse
Stein Erik Utvåg

622 Pertrokantære femurfrakturer
Valdemar Karlsson

623 Påvirkning av operasjonstid ved ny margnagle ved hoftebrudd
Andreas Stangeby

624 Sementerte hemiproteser med rett, anatomisk eller kileformet design eller  
usementert hemiprotese ved lårhalsbrudd?
Torbjørn Kristensen

625 Retrospektiv pilotstudie for komplikasjoner ved ustabile trokantære frakturer 
operert med margnagle eller protese
Ane Djuv

626 Universell teknikk for bruk av cerklage etter reponering av alle typer  
pertrokantære frakturer
Hans Fredrik Hannisdal
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Frie foredrag - sesjoner

Protese 3

Torsdag 24. oktober 2019 | 14.20-16.00 
Møterom: Film 
Moderatorer: Harald Omenås og Geir Solberg 

521 Sementeringsteknikk ved primær kneprotese. En kunnskapsoppsummering
Uy Viet Nguyen

522 Sementert vs. usementert fiksasjon av mediale unikondylære kneproteser
Jørgen Jebens Nordskar

523 Korttidsresultater for sementert og usementert Oxford Uni kneprotese fra  
Nasjonalt Register for Leddproteser 2012-2018
Øystein Skåden

524 Patellofemorale proteser – pasientfornøydhet sammenlignet med andre  
protesetyper
Mona Badawy

525 Recidiverende hemarthros etter totalprotese i kne
Tore Heier

526 Manipulasjon under anestesi (MUA) for stivhet etter kneprotese 
Per-Henrik Randsborg

527 Increased risk for revision of medial pivot compared to minimally stabilized 
design in total knee replacement
Frank-David Øhrn

528 Kneprotese etter kneluksasjon
Marianne Westberg

529 Langtidsresultater etter modifisert Spitzy takplastikk for hoftedysplasi,  
Martina Hansens Hospital
Kristin Frydenlund
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BRUK AV LOKAL ANTIBIOTIKA VED REKONSTRUKSJON  
AV FREMRE KORSBÅND I NORGE

Monica Sailer1, Asbjørn Årøen1, Inge Skråmm1, Anne Marie Fenstad2

1. Akershus universitetssykehus. 2 Nasjonalt korsbåndregister

Innledning: Bruk av lokal antibiotika ved rekonstruksjon av fremre korsbånd er økende 
i Skandinavia og Europa ellers. Vi ønsket å kartlegge omfanget av denne praksisen i 
Norge i samarbeid med Nasjonalt Korsbåndregister

Materialer og metoder: Alle 58 offentlige og private institusjoner som utfører fremre korsbånd rekon-
struksjon i Norge fikk tilsendt en e-post våren 2019. E-posten inneholdt spørsmål om bruk av lokal antibiotika 
ved fremre korsbånd kirurgi. De vi ikke fikk svar fra ble forsøkt kontaktet per telefon.

Resultater: I alt 57 institusjoner i Norge utfører korsbåndkirurgi, 32 offentlige og 25 private. Vi fikk svar fra 
30 av 32 offentlige og 12 av 25 private institusjoner. Av de 42 institusjonene som utfører rekonstruksjon av 
fremre korsbånd i Norge og som man har fått respons fra, er det 4 som benytter lokal antibiotika peroperativt. 
Av disse 4 bruker 2 Vancomycin, 1 Rifampicin og 1 Gentamycin.

Konklusjon/relevans: 75 % av forespurte institusjoner svarte på henvendelsen, men kun 48 % av de pri-
vate. Basert på tilbakemeldingene er bruk av lokal antibiotika ved fremre korsbåndkirurgi i Norge ikke vanlig. 
Det foreligger ingen nasjonal anbefaling for bruk av lokal antibiotika ved fremre korsbåndrekonstruksjon. En 
slik praksis er ikke anbefalt i nasjonal retningslinje for antibiotikaprofylakse.

Referanser: 
1.  Alomar, A.Z., S.M. Alfayez and A.M. Somily; Hamstring autografts are associated with a high rate of contamination an anterior cruci-

ate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2018.26(5):p.1357-1361.
2.  Jefferies, J.G.,J.M.S. Athie, and S.J. Spencer, Vancomycin-soaked wrapping of harvested hamstring tendons during anterior cruiate  

ligament reconstruction. A review of the “vancomycin wrap”. Knee, 2019. 
Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus; Helsedirektoratet
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KUNNSKAPEN OM NYE MENISKSKADER ETTER FREMRE  
KORSBÅNDSSKADE HOLDER IKKE MÅL FOR Å KUNNE STYRE  
KLINISK PRAKSIS

Guri Ranum Ekås1, 2, 3, Hege Grindem2, 4, Clare Ardern4, Lars Engebretsen2, 3, 5

1. Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus. 2. Senter for idrettsskadeforskning. 3. Universitetet i Oslo. 4. Karolinska  
Instituttet, Gøteborg. 5. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: Meniskskade i tillegg til fremre korsbåndsskade øker risikoen for å utvikle 
artrose i kneet på sikt. Man må derfor gjøre det man kan for å redde menisken. Risikoen 
for å utvikle nye meniskskader etter korsbåndsskade tas derfor i betraktning og er ofte 
styrende for valg av behandling etter en korsbåndsskade. Et godt estimat for denne 
risikoen er derfor viktig i behandlingsøyemed. Målet med denne studien var derfor å 
undersøke risikoen for nye meniskskader etter behandling for fremre korsbåndsskade.

Materialer og metoder: Studiens design er en systematisk oversikt. Vi søkte systematisk i følgende 
databaser; Embase, Ovid Medline, Cochrane, CINAHL, SPORTDiscus, PEDro and Google Scholar (fra oppstart 
av databasen frem til 3. Mai, 2018). Inklusjonskriterier var (1) studiens populasjon var pasienter med fremre 
korsbåndsskade hvor diagnosen var bekreftet med magnet resonance imaging (MR) og/eller diagnostisk 
artroskopi, (2) studien dokumenterte meniskskader ved tidspunkt for ACL skade eller start av behandling, 
(3) studien beskrev nye meniskskader som oppsto senere. Artikler med færre en 20 pasienter ved oppfølg-
ings tidspunktet og hvor studiepopulasjonen hadde gjennomgått revisjonskirurgi eller multiligament skade 
ble ekskludert. To uavhengige anmeldere gjennomgikk artiklene basert på tittel og abstrakt, inkluderte 
eller ekskluderte artikler, undersøkte for forskningsskjevheter (risk of bias) og hentet ut data fra studiene. 
Vi undersøkte treffsikkerheten til estimatet (nye meniskskader) ved hjelp av metoden utviklet av Grading of 
Recommendations Assessment Development and Evaluation (GRADE) gruppen.

Resultater: Av totalt 75 inkluderte studier i den systematiske oversikten, kunne 54 studier med 9624 
pasienter med tilsammen 501 nye meniskskader vurderes for kvantitativ analyse. Stor heterogenitet blant 
studiene (I2 = 93) forhindret sammenslåing av data (data pooling) til en metaanalyse. Risikoen for nye 
meniskskader sortert på oppfølgingstid var 0-21 % for <2 år, 0-29 % for 2-5 år, 5-52 % for 5-10 år, og 4-31 % 
for >10 år. Andelen studier med høy risiko for seleksjons-, misklassifiserings- og deteksjons-skjevhet var 
henholdsvis 84 %, 69 % og 68 %. Sikkerheten til disse estimatene (certainty of evidence) var imidlertid svært 
lave basert på GRADE.

Konklusjon/relevans: Nye meniskskader oppsto hos 0-52 % av pasienter 0,3-20 år (gjennomsnittlig  
4,9 ± 4,4 år) etter behandling av fremre korsbåndsskade. Sikkerheten til dette estimatet er for lavt til å styre 
klinisk praksis.
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PASIENTRAPPORTERT MÅLSETNING FOR RETUR TIL AKTIVITET  
ETTER FREMRE KORSBÅNDSKIRURGI

Anne Gro Heyn Faleide1, 2, Torbjørn Strand1, Bård Bogen1, 3, Willemijn Vervaat4,  
Eivind Inderhaug2, 4

1. Haraldsplass Diakonale Sykehus. 2. Universitetet i Bergen. 3. Høgskolen på Vestlandet. 4. Haukeland universitetssykehus

Innledning: Suksess etter fremre korsbåndsrekonstruksjon defineres ofte som retur 
til samme idrettsnivå som pasienten deltok på før skade. Dette rapporteres som retur 
til samme type idrett (primæridrett) og samme nivå av idretten (primærnivå). Klinisk 
observerer vi at noen pasienter allerede før kirurgi endrer sine mål; de ønsker retur 
til annen idrett eller på lavere nivå enn før skaden. Formålet med studien var derfor å 
undersøke i hvilken grad det er samsvar mellom det etablerte suksesskriteriet retur til 
primæridrett på primærnivå og retur til pasientens eget uttalte mål før rekonstruksjon.

Materialer og metoder: En kohort av pasienter som gjennomgikk korsbåndsrekonstruksjon fylte ved ni 
måneders kontroll ut vår egenutviklede Faleide Strand Sport Survey (FSSS) der primæridrett og primærnivå 
før skade ble registrert. Pasientene oppga også sin målsetning (på operasjonstidspunktet) for hvilken type ak-
tivitet og hvilket nivå av aktivitet de ønsket å returnere til. Pasientene ble kategorisert som “samsvar idrett” 
(målet var retur til primæridrett) eller “ikke-samsvar idrett” (målet var retur til annen idrett). Pasientene i 
gruppen “samsvar idrett” ble så kategorisert som “samsvar nivå” (målet var retur til samme nivå som før 
skade) eller “ikke-samsvar nivå” (målet var retur til annet nivå). Chi Square test og Student`s t-test ble brukt 
for analyser av forskjeller mellom gruppene.

Resultater: Etthundre og nitti-sju pasienter med gjennomsnittsalder 29 år (SD 9,7) hvorav 54 % menn 
ble inkludert. Ballidrett og alpint var vanligste primæridretter før skade. 13 pasienter (7 %) drev på elitenivå 
før skade, 59 (30 %) på høyt/middels konkurransenivå, 64 (33 %) på lavt konkurransenivå og 61 (31 %) 
på rekreasjons/hobbynivå. Tjuetre pasienter (12 %) hadde før operasjon mål om retur til annen idrett enn 
primæridrett. Åttiåtte prosent av pasientene ønsket retur til primæridrett, men 23 % av disse hadde mål om 
retur til annet nivå enn primærnivå. Pasienter som drev pivoterende idrett ønsket oftere retur til primæridrett 
(“samsvar idrett”) (P<0,05). Størsteparten av pasientene i gruppen “ikke-samsvar idrett” hadde målsetning 
om retur til mindre “kneutfordrende” idrett.

Konklusjon/relevans: Tolv prosent av pasientene hadde allerede før operasjon bestemt seg for å ikke 
returnere til primæridrett. Av de som ønsket retur til primæridrett hadde 23 % bestemt seg for å returnere til 
et annet nivå. Retur til primæridrett er et nyttig utfallsmål, men vi må ta hensyn til at pasientene kan endre 
målsetning for fremtidig aktivitetsnivå etter fremre korsbåndsskade. Det kan derfor være på tide å revurdere 
suksesskriterier for aktivitet etter fremre korsbåndskirurgi.
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THE EFFECT OF SURGICAL CENTER VOLUME ON OUTCOME  
FOLLOWING ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION

R. Kyle Martin1, Andreas Persson2, 3, 4, Gilbert Moatshe5, Anne Marie Fenstad6, 7,  
Lars Engebretsen2, 3, 4, Håvard Visnes6, 7

1. University of Minnesota. 2. Oslo University Hospital. 3. Norwegian School of Sports Science. 4. Oslo Sports Trauma Research Centre. 
5. Folwer Kennedy Sport Medicine Clinic. 6. Norwegian Arthroplasty Register. 7. Haukeland University Hospital

Innledning: Surgery performed in low-volume centers is associated with longer  
operating time, longer hospital stays, lower functional outcome, and higher rates of 
revision surgery, complications, and mortality.1-5 This is reported consistently in the 
arthroplasty literature, but there is a paucity of data regarding the relationship between 
volume and outcome following anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction. The 
purpose of this study was to compare the ACL reconstruction failure rate between  
hospitals performing different annual surgical volumes.

Materialer og metoder: This level-II cohort study included all patients from the Norwegian Knee Liga-
ment Registry that underwent isolated primary autograft ACL reconstruction between 2004 and 2015. 
Hospital volume was divided into quintiles based on the number of ACL reconstructions performed annually, 
defined arbitrarily as: 1-12 (V1), 13-24 (V2), 25-49 (V3), 50-99 (V4), and ≥100 (V5) annual procedures. Kaplan-
Meier survival curves were calculated with revision ACL reconstruction as the end point. Mean change in 
Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) Quality of Life and Sport subsections from pre-operative 
to two-year follow-up were compared using t-test.

Resultater: 17,599 patients met the inclusion criteria and 992 (5.6 %) underwent subsequent revision 
reconstruction. Lower volume hospital patients (V1-3) were more often male (57-59 % vs. 54 % p=<0.001) 
and older (27 years vs. 25 years, p=<0.001) compared with higher volume hospitals (V4-5). Concomitant me-
niscal injuries (47 % vs. 37 %) and participation in pivoting sports (62 % vs. 56 %) were most common in V5 
compared with V1 (p=<0.001). Median operative time decreased as hospital volume increased, ranging from 
90 minutes at V1 hospitals to 57 minutes at V5 hospitals (p=<0.005). 10-year survival with 95 % CI was: V1 
– 95.1 % (93.7–96.5 %), V2 – 94.1 % (93.1–95.1 %), V3 – 94.3 % (93.7–94.9 %), V4 – 92.5 % (91.7–93.3 %), 
and V5 – 91.8 % (90.8–92.8 %). There was no difference in improvement between pre-operative and two-year 
follow-up KOOS scores between volume categories.

Konklusjon/relevans: ACL reconstruction at lower volume hospitals did not have inferior clinical or 
patient reported outcomes, and actually demonstrated a lower revision rate. Complications occurred more 
frequently however, and operative duration was longer. The decreased revision rate is an interesting finding 
that may be partly explained by the fact that patients being treated in these small hospitals may be of lower 
demand as suggested by the increased age and decreased sports participation. In addition, patients with more 
complicated pathology such as meniscal tears were more commonly treated at larger volume hospitals.

Referanser:
1. Badawy et al. (2013)
2. Jain et al. (2005)
3. Katz et al. (2004)
4. Katz et al. (2007)
5. Lavernia et al. (1995)
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TIBIAS HELNINGSVINKEL OG RISIKO FOR REVISJON ETTER  
FREMRE KORSBÅNDSREKONSTRUKSJON

Lene Dæhlin1, Eivind Inderhaug1, 2, 3, Torbjørn Strand3, Anagha P Parkar3, Eirik Solheim1, 3

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

Innledning: I 2017 ble det gjennomført 1860 rekonstruksjoner av fremre korsbånd 
ved norske sykehus, hvorav 8 % var revisjonsinngrep. Tidligere studier har konkludert 
med at en steil bakre tibial helningsvinkel (posterior tibial slope, PTS) utsetter det 
fremre korsbåndet for større strekk, og derved økt risiko for graftruptur og medfølgende 
revisjonsinngrep. De fleste av studiene har imidlertid betydelige svakheter – derunder 
relativt lave pasientantall. Målsettingen med denne studien har derfor vært å kartlegge 
posterior tibial slope (PTS) på en stor gruppe pasienter med fremre korsbåndsskade  
– og undersøke hvorvidt PTS påvirker risikoen for å måtte gjennomgå revisjonskirurgi.

Materialer og metoder: Preoperative røntgenbilder av pasienter som gjennomgikk isolert fremre 
korsbåndsrekonstruksjon ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) i perioden 2002-2010 ble systematisk 
undersøkt. PTS ble målt relativt til den proksimale anatomiske tibiaaksen på sagittale røntgenbilder av både 
skadet og friskt kne. Intra-rater og inter-rater reliabilitet (ICC) ble også undersøkt. Data om operasjonstids- 
punkt, gjennomgått revisjon og revisjonstidspunkt, fremre korsbåndsskade i motsatt kne, samt alder ved 
skade- og operasjonstidspunkt ble hentet fra en intern kvalitetsdatabase. Student t-test og kji2-statistikk ble 
brukt for å sammenligne gruppene.

Resultater: 680 pasienter ble inkludert, hvorav 47 % kvinner. Gjennomsnittsalder var 29 år ved operasjons- 
tidspunkt og gjennomsnittlig tid fra skade til operasjon var 25 måneder. Seksti-syv pasienter (10 %) hadde 
gjennomgått revisjonskirurgi på oppfølgingstidspunktet (9-17 år etter primærrekonstruksjon) og 14 % hadde 
pådratt seg fremre korsbåndsskade i motsatt kne. Det var ingen statistisk signifikante forskjellermellom 
reviderte og ikke-reviderte pasienter med hensyn til kjønn, operert side, fremre korsbåndsskade i motsatt kne, 
eller tid til operasjon. Reviderte pasienter var yngre (23 versus 29 år) enn dem som ikke hadde gjennomgått 
ny kirurgi (P<0,05). PTS i hele materialet var mellom -7,0°og 19,0°, med en gjennomsnittsverdi på 9,5° 
(SD = 3,1). Det var ingen signifikant forskjell i gjennomsnittlig PTS mellom reviderte (9,2°) og ikke-reviderte 
pasienter (9,5°).

Konklusjon/relevans: Resultatene viser at det i vår pasientpopulasjon, i motsetning til andre studier, ikke 
er noen forskjell i PTS hos reviderte og ikke-reviderte pasienter. Dette tyder på at en høy bakre tibiahelning 
ikke er en så viktig negativ prediktor for behov for revisjonskirurgi etter fremre korsbåndsrekonstruksjon som 
tidligere antatt.
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ØKT REVISJONSRISIKO MED QUADRICEPSGRAFT ETTER  
PRIMÆR ACL REKONSTRUKSJON – EN STUDIE FRA NASJONALT 
KORSBÅNDREGISTER

Marek Zegzdryn1, Gilbert Moatshe1, 2, Lars Engebretsen1, 2, Jon Olav Drogset3, Stein Håkon Lygre4, 5, 
Håvard Visnes4, Andreas Persson2, 4

1. Ortopedisk avdeling Ullevål, Oslo universitetssykehus, Oslo. 2. Senter for Idrettsskadeforskning, Seksjon for Idrettsmedisin, Norges 
Idrettshøyskole, Oslo. 3. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim. 4. Nasjonalt Korsbåndregister, Ortopedisk klinikk, Hauke-
land universitetssykehus, Bergen. 5. Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Innledning: Patellærsenegraft (PS) og hamstringssenegraft (HS) er de mest brukte 
graftene til ACL rekonstruksjon i Norge. Quadricepssenegraft (QS) har fått mer opp-
merksomhet i de siste årene. Forutsigbar graft volum og mindre donor morbiditet er 
en potensiell fordel med valg av quadricepsesene graft.Ved hjelp av data fra Nasjonalt 
Korsbåndregister (NKR) ønsket vi å undersøke revisjonsraten og rapportert knefunksjon 
etter 2 år for QS sammenlignet med HS og PS ved primære ACL rekonstruksjoner.

Materialer og metoder: Alle primæroperasjoner med HS, PS og QS registrerte i NKR fra 2004-2018 ble 
inkludert i studien. Pasienter med alder <15 år og med rapportert ledsagende ligamentskader, osteotomi, 
bruskprosedyrer, menisktransplantasjon, ipsilateral fraktur, skade på ekstensorseneapparatet eller nerve/kar, 
ble eksludert. Revisionsrater ble undersøkt med Kaplan-Meier estimat, Cox regresjonsanalyse ble brukt for 
utregning av risikoestimat. Selvrapportert knefunksjon ble undersøkt med Knee Injury Osteoarthritis Outcome 
Score (KOOS).

Resultater: 20493 primæroperasjoner med fremre korsbåndsrekonstruksjon ble registrert i perioden hvorav 
7783 ble operert med PS, 12393 med HS og 317 med QS graft. Gjennomsnittlig alder var 23,3 for QS, 28,8 for 
HS og 27,5 år for PS og majoriteten ble skadet ved pivoterende idrett. Halvparten av pasientene i QS gruppe 
ble operert i løpet av de første 3 månedene etter skaden. Motsvarende andel for PS og HS var 27,5 % og 
20,4 % som oftere var operert >6 måneder etter skaden (PS: 46,5 %, HS: 52,6 %). 2 års overlevelse av QS var 
94,7 %, 97,3 % for HS og 98,6 % for PS. I en regresjonsanalyse med endepunkt revisjon innen 2 år justert for 
alder, kjønn og tid fra skade til operasjon med QS som referanse, hadde PS signifikant lavere revisjonsrisiko 
(HR 0,3, 95 % CI 0,2-0,7), mens risikoestimatet for HS (HR 0,8, 95 % CI 0,4-1,5) ikke var statistisk signifikant. 
Ved 2 års oppfølging var det små forskjeller mellom gruppene i de ulike KOOS kategoriene som ikke er  
sikkert klinisk signifikante.

Konklusjon/relevans: Etter 2 år var revisjonsrisikoen lavere for patellarsenegraft men ingen forskjell ble 
funnet for hamstringssenegraft sammenlignet med quadricepssengraft. Dette samsvarer med en lignende 
studie fra Danmark. Pasientene i de ulike gruppene var ulike med hensyn til inkludert antall, alder og tid 
til operasjon fra skade. Man kan ikke utelukke at resultatene er påvirket av dette, eller av en ikke registrert 
faktor.
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KLINISK OG RADIOLOGISK EVALUERING AV PASIENTER 1-4 ÅR  
ETTER FIKSERING AV MEDIALE OG LATERALE BAKRE MENISKROT

Ingerid Baksaas Aasen1, Cathrine Aga1, Carsten Brocker1, Siri Eliassen1, Melissa Johansen1,  
Nina Jullum Kise1, Tor Kjetil Nerhus1, Stig Heir1

1. Martina Hansens Hospital

Innledning: Formålet med studien var evaluering av kliniske og radiologiske resultater 
etter fiksering av bakre meniskrot hos pasienter operert ved MHH.

Materialer og metoder: Retrospektiv case-serie. Pasienter operert med transtibial meniskrot-fiksasjon fra 
januar 2015 til juni 2018 ble etter samtykke inkludert  til klinisk undersøkelse., røntgen og MR-undersøkelse. 
Vi registrerte KOOS-QoL, Lysholm score, røntgenologisk endring i Kellgren-Lawrence score, MR-endring 
av meniskekstrusjon og MR-tilheling av rotskaden evaluert etter MR-signal og kontinuitet iht. spesifikke 
kriterier.

Resultater: Trettiseks av 41 (88 %) pasienter samtykket til inklusjon. Atten pasienter (50 %) var operert for 
medial meniskrot-skade (11 kvinner) og 18 var operert for lateral meniskrot-skade (10 kvinner).

Gruppen med medial rot-skade: Gjennomsnittsalder 53 år (35-65), gjennomsnitts-BMI 29,1 (22-41). Gj.snitt 
KOOS-QoL ved oppfølgingstidspkt. 53,5 (SD 24,8). Gj.snitt Lysholm 74,4 (SD 18,5). Sytten av de 18 pasient-
ene hadde artrose medialt på operasjonstidspunkt. 8 pasienter hadde endring i K-L med inntil 3 poeng ved 
oppfølgingstidspunkt. MR av 16 pasienter i denne gruppen viste endring i menisk-ekstrusjon fra gj.snitt 
3,1 mm preopr. (SD 1,55) til gj.snitt 4,8 mm postopr. (SD 1,90), (p-verdi = 0,005). Hos 12 av de 16 pasientene 
ble skaden vurdert som MR-messig tilhelet eller partielt tilhelet.

Gruppen med lateral rot-skade: Gjennomsnitts-alder 29 år (18-45) og gjennomsnitts-BMI 25,3 (21-34). Gj.snitt 
KOOS-QoL ved oppfølgingstidspkt. 60,7 (SD 23,7). Gj.snitt Lysholm 79,2 (SD 15,9). Sytten av de 18 pasient-
ene hadde ACL ruptur; 11 ble rot-fiksert ved primær ACL-rekonstruksjon og 6 ved ACL-revisjon. Ni av de 18 
pasientene hadde også ruptur av mediale menisk. Fire pasienter hadde endring i K-L score medialt med ett 
poeng og 2 pasienter hadde endring med ett poeng både medialt og lateralt. MR hos 16 pasienter i denne 
gruppen viste endring i menisk-ekstrusjon fra gj.snitt 2,3 mm preopr. (SD 1,49) til gj.snitt 1,4 mm postopr.  
(SD 1,09), (p-verdi = 0,08). Hos 14 av de 16 ble skaden vurdert som MR-messig tilhelet eller partielt tilhelet.

Konklusjon/relevans: I perioden hadde vi like mange laterale og mediale meniskrot-fiksasjoner. De funk-
sjonelle resultatene viste store variasjoner i begge grupper og ingen sign. forskjell mellom de. De laterale 
skadene viste signifikant bedre MR-tilheling enn de mediale. Pasientgruppene med laterale og mediale 
meniskrotskader var ulike med hensyn på alder og tilleggsskader. Funnene i denne studien er i samsvar med 
tidligere litteratur.
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MENISKTRANSPLANTASJONER VED LOVISENBERG  
DIAKONALE SYKEHUS

Steinar Johansen1, Ingebjørg Strand1

1. Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: En del pasienter som har fått utført meniskreseksjon, har økt risiko for  
å utvikle symptomer i form av smerter og/eller hevelse uten at det nødvendigvis  
foreligger artroseforandringer i kneet. I tillegg vil tap av meniskvev kunne føre til  
(økt) instabilitet hos pasienter med ACL-skade. Hos noen av disse pasientene kan  
menisktransplantasjon være et godt behandlingsalternativ.

Materialer og metoder: Ved Lovisenberg sykehus er det i perioden mars 2014 til august 2019 utført  
41 menisktransplantasjoner med ferskfrosne allograft. 30 mediale og 11 laterale, hvorav én var retrans- 
plantasjon. 19 kvinner og 22 menn under 45 år. Gjennomsnittsalder 31,2 (16-44) år.

Hos 28 pasienter var menisktransplantasjonen den eneste prosedyren mens det hos 13 pasienter også ble 
gjort én eller flere tilleggsprosedyrer; 2 primære ACL-rekonstruksjoner, 9 ACL-revisjoner, 6 rotfiksajoner av 
laterale menisk og hos én pasient kombinert ACL- og PCL rekonstruksjon.

Hos 11 pasienter var det tidligere gjort ACL rekonsruksjon med intakt graft på transplantasjonstidspunktet. 
Hos 2 pasienter var det tidligere gjort proksimal, valgiserende tibiaosteotomi. Én pasient hadde tidligere fått 
rekonstruert både ACL og PCL og én pasient både ACL og LCL. 2 pasienter hadde tidligere blitt behandlet med 
et syntetisk meniskimplantat som hadde sviktet.

Preoperativt hadde pasientene gjennomsnittlig Lysholmscore 53,4 (22-79). Subscore for smerter var 7,7  
(0-20) på en skala 0-25 hvor 25 er smertefrihet.

Én pasient har ikke møtt til postoperative kontroller. Pasienten som ble retransplantert fikk innsatt en lateral 
UNI-protese 22 måneder postoperativt.

Resultater: Vi presenterer ettårs resultater hos 31 pasienter og 2-års resultater hos 16 pasienter. Ett år 
postoperativt hadde pasientene henholdsvis 77,8 (29-100) og 16,1 (0-25) i total Lysholmscore og subscore 
smerter og 2 år postoperativt henholdsvis 79,6 (40-100) og 17,5 (0-25). 7 av 31 pasienter (23 %) hadde Lys- 
holmscore <65 (Poor) etter ett år og 4 av 16 (25 %) etter 2 år. Ingen av pasientene ble forverret av inngrepet, 
og det er ikke registrert alvorlige komplikasjoner.

Konklusjon/relevans: I vårt materiale er menisktransplantasjon en effektiv behandling hos mange 
pasienter under 45 år med symptomer som er forårsaket av følger etter meniskreseksjon. Våre resultater er 
sammenliknbare med andre publiserte resultater. Det er utfordringer når det gjelder utvelgelsen av pasienter 
som vil ha nytte av inngrepet.
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KASUISTIKK: OSTEOCHONDRITIS DISSECANS I CAPUT HUMERI  
HOS EN 12 ÅR GAMMEL GUTT BEHANDLET MED ARTROSKOPISK 
OPPBORING

Marek Zegzdryn1, Ragnhild Øydna Støen1, Sverre Løken1

1. Oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Osteochondritis dissecans (OCD) i caput humeri er en sjelden tilstand. 
Insidensen er estimert til ca. 0,3 per 100000 eller totalt 1,6 % av alle OCD. Artroskopisk 
oppboring av osteochondritt i caput humeri hos barn er en sjelden prosedyre.

Materialer og metoder: En 12 år gammel gutt ble henvist til ortopedisk poliklinikk i mars 2019 med 
smerter i høyre skulder fra november 2018. Han hadde forsøkt aktivitetsreduksjon uten bedring. MR bilder fra 
mars 2019 ga mistanke om osteochodritt dissecans i høyre caput humeri. Kontroll MR fra mai viste økt signal 
under fragmentet som tegn på økende instabilitet.

Resultater: Pasienten ble operert artroskopisk i juni 2019. Det ble påvist myk brusk i det aktuelle om-
rådet, men brusken var ellers intakt og fragmentet var ikke bevegelig. Det ble gjort artroskopisk antegrad 
oppboring av fragmentet. Ukomplisert postoperativt forløp. Han er smertefri og i full aktivitet 2 måneder etter 
operasjon. Radiologisk etterkontroll er foreløpig ikke utført.

Konklusjon/relevans: Osteochondritt dissecans i caput humeri er en sjelden tilstand. Det finnes lite lit-
teratur om det aktuelle tema og de fleste artikler omhandler enkeltpasienter. Vi fant 3 artikler som beskrev 
juvenil OCD i caput humeri hvor 2 pasienter ble behandlet med artroskopisk inngrep (oppboring eller fjerning 
og mikrofrakturering av det affiserte fragmentet) og 1 pasient ble behandlet konservativt. Behandlingen må 
bygge på ensamlet vurdering basert på erfaring fra andre ledd.

Referanser:
1.  Kessler JI, Nikizad H, Shea KG, et al. The demographics and epidemiology of osteochondritis dissecans of the ankle, elbow, foot, and 

shoulder in children.
2.  Edmonds EW, Heyworth BE. Osteochondritis dissecans of the shoulder and hip, Clin Sports Med. 2014 Apr;33(2):285-94
3.  Hamada et al, Osteochondritis Dissecans of the Humeral head. Arthroscopy: The journal of artroscopic and related surgery  

8(1):132-137
4.  Edmonds et al, osteochondritis dissecans of the shoulder and hip, Clin sports med 33 (2014) 285-294
5.  Ishikawa et al, osteochondritis dissecans of the shoulder in a tennis player. The american journal of sports medicine, vol 16, no 5
6.  Jafari et al, osteochondritisdissecans of the humeral head: a case report and review of the literature. Arch bone jt surgery 2017;  

5(1): 66-69
7.  Lunden J, Osteochondritis Dissecans of the Humeral Head. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2012 Wolume: 

42 Issue:10 Pages 886-886.
8.  Ravikumar V.P et al Osteochondritis dissecans of the humeral head in an amateur boxer. J Shoulder Elbow Surg 2002;11:630-2.
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LANGTIDSOPPFØLGING (6-13 ÅR) ETTER HOFTEARTROSKOPI  
MED PROMS OG RØNTGEN FUNN. PASIENTER FRA OSLO  
UNIVERSITETSSYKEHUS

Kristian Marstrand Warholm1, Åsmund Lindvik Råbøl2, Sverre Løken1, Tom Ludvigsen1,  
Rintje Agricola3, Rana Tariq4, Lars Nordsletten1, 5, May-Arna Risberg2, 5

1. Oslo universitetssykehus. 2. Norsk sportsmedisinsk høyskole. 3. Avdeling for ortopedi, Erasmus MC universitet, Rotterdam.  
4. Avdeling for billeddiagnostikk Oslo universitetssykehus. 5. Avdeling for ortopedkirurgisk forskning, Oslo universitetssykehus

Innledning: Artroskopisk behandling av Femoroacetabular Impingement Syndrome 
(FAIS) har globalt hatt progressiv vekst siden starten av 90-tallet. Det eksisterer lite 
forskning på området med langtidsoppfølging av pasientrapporterte utfallsmål (PROMS) 
og radiologiske forandringer. Formålet med denne studien var å undersøke PROMS og 
radiologiske forandringer hos pasienter operert for FAIS mellom 2004 og 2011.

Materialer og metoder: Dette er en retrospektiv studie hvor pasienter mellom 18 og 50 år (gjennom- 
snitt: 34,6, ± 8,7) operert med artroskopisk kirurgi i hofteleddet ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, 
mellom 2004-2011 ble kontaktet (N=182). Hundreogfire (57 %) pasienter returnerte utfylt samtykke og 90 
pasienter (51 %) returnerte pasientrapporterte utfallsmål (IHOT33, HSAS og fysisk aktivitet: HUNT3). Disse 90 
pasientene (61 % kvinner) ble siden kontaktet telefonisk for videre deltagelse med radiologisk undersøkelse. 
Pasientene ble kategorisert basert på om de hadde CAM impingement, Pincer eller begge. Alle tilgjengelige 
pre-operative bilder (n=53), og bilder fra oppfølging (n=75), ble først analysert digitalt med “statistical shape 
modelling (SSM) software” for å evaluere alpha vinkel, og i tillegg ble artroseforandringer evaluert ved bruk 
av OARSI atlaset og Kellgren & Lawrence klassifikasjonen.

Resultater: Data fra 89 pasienter var tilgjengelige for analyse av PROMS data. Gjennomsnittlig iHOT33 
score var 66,6 (± 24), HSAS 3,42 (min 0 - max 8) og HUNT3 spørsmål om fysisk aktivitet var: treningsfrekvens: 
78,4 % trente to eller flere ganger i uken, treningsintensitet: 80,7 % ble anpusten/svett, eller tok seg helt ut, 
og treningsvarighet: 89,8 % trente 30 min pr økt eller mere. Trettifire pasienter (38 %) ble operert for CAM im-
pingement, mens 16 (18 %) hadde kombinert CAM og Pincer. Det var ingen signifikant endring i alpha vinkel 
fra pre operativt til gjennomsnittlig 8,2 (± 2,0) år postoperativt. Tjuefire prosent hadde utviklet radiologisk 
forverring av artrosegrad fra pre operativ til gjennomsnittlig 8,2 (± 2,0) år senere. Fire pasienter hadde fått 
total protese, mens ytterligere fire var under utredning for totalprotese.

Konklusjon/relevans: Materialet viste en heterogen pasient gruppe. Det var meget stor spredning i 
pasientenes egen rapporterte symptomer og funksjon (gjennomsnittlig iHOT33 på 66,6), men med en spred- 
ning varierende fra ufør (11,5) til perfekt fungerende hofte (100). Fysisk aktivitet/idrett viste en spredning fra 
aldri i fysisk aktivitet til elite utøvere. Vi fant ingen signifikante endringer i Alpha vinkel i løpet av oppfølgings- 
tiden. Det var 24 % med en radiologisk forverring av artrose grad, noe som må anses som mange for denne 
unge pasientgruppen.
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VALGISERENDE OSTEOTOMI FOR MEDIAL KNEARTROSE  
MED RUMPERT ELLER INTAKT ACL – EN PROSPEKTIV STUDIE  
MED 10 ÅRS OPPFØLGING

Arne Ekeland1, Tor Kjetil Nerhus1, Sigbjørn Dimmen2, Stig Heir1

1. Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital, Sandvika. 2. Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

Innledning: Valgiserende osteotomi kan lindre symptomer for pasienter med medial 
kneartrose (1). Denne studien sammenligner funksjonelle resultater etter bruk av 
Puddu-plate på proksimale tibiaosteotomier med rumpert eller intakt fremre korsbånd 
(ACL).

Materialer og metoder: 52 proksimale tibiaosteotomier ble utført med opening-wedge teknikk pga. 
medial kneartrose med varus malalignment i perioden 2000-2008. Artrosen var i de fleste tilfeller forårsaket 
av en tidligere meniskekstirpasjon. 18 av pasientene hadde et tidligere rumpert ACL. Gjennomsnittsalder for 
disse var 45 (31-58) år mens den var 49 (34-64) år for de 31 pasientene (34 knær) med intakt ACL. Pasientene 
med rumpert ACL hadde en mean preoperativ tibiofemoral varusvinkel på 0,5° (6° varus - 3° valgus) og de 
med intakt ACL en varusvinkel på 1,3° (7° varus - 3° valgus). Osteotomien ble fiksert med Puddu-plate og 
osteotomispalten ble fylt med ben fra hoftekammen. Pasientene ble evaluert med Knee Injury and Osteo-
arthritis Outcome Score (KOOS) preoperativt, etter 6 måneder, 1-, 2,5- og 10 år postoperativt. Kneartrosen ble 
gradert røntgenologisk ifølge Ahlbäck og Kellgren-Lawrence og artroskopisk med ICRS score preoperativt.

Resultater: Mean vinkelkorreksjon målt på pre- og postoperative røntgenbilder var 7,7° (3°-11°) for 
de med rumpert ACL og 8,2° (5°-15°) for de med intakt ACL. Alle osteotomiene tilhelet unntatt en med 
skruebrudd i en overvektig person. Artrosegraderingen og KOOS preoperativt viste ingen signifikant forskjell 
mellom de to gruppene. Et score på 100 KOOS betyr ingen plager og en økning på 10 har klinisk betydning. 
KOOS økte langt over 10 i begge grupper i løpet av de 2 første årene (P<0,001), og har senere holdt seg på 
dette nivået. Pasienter med ACL ruptur hadde KOOS på omtrent samme nivå som de med intakt ACL i hele 10 
års perioden. Bare 2 av de 18 pasientene med rumpert ACL (11 %) har fått utført ACL rekonstruksjon i 10 års 
perioden. Manuell Lachmanstest for de resterende 16 var mean 1,9+ (0-3+) preoperativt og mean 0,8+ (0-2+) 
ved siste oppfølging (p=0,002). En av 18 knær med ACL ruptur er konvertert til kneprotese 9,5 år postopera-
tivt (6 %) mens 7 av 34 knær (21 %) med intakt ACL har fått kneprotese mean 6,3 (2,0-9,8) år postoperativt 
(NS).

Konklusjon/relevans: Resultatene etter valgiserende opening-wedge osteotomi for medial kneartrose er 
gode, og de fleste pasientene med medial artrose og tidligere ACL ruptur ser ikke ut til trenge en ACL rekon-
struksjon i tillegg til osteotomien.

Referanse: 
1.  Ekeland, A, Nerhus TK, Dimmen S, Thornes E, Heir S. Good functional results following high tibial opening-wedge osteomomy of 

knees with medial osteoarthritis. Knee 2017, 24: 380-389.
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KLINISK EVALUERING AV PASIENTER OPERERT FOR RESIDIVERENDE 
PATELLALUKSASJONER MED MPFL-REKONSTRUKSJON OVER  
5 ÅRS PERIODE

Erik Øigarden1, Siri Eliassen1, Tor Kjetil Nerhus1, Stig Heir1

1. Martina Hansens Hospital

Innledning: Ved Martina Hansens Hospital opereres det i gjennomsnitt mellom 4 og 
5 pasienter årlig med MPFL-rekonstruksjon. Egne resultater er ukjent. Formålet med 
denne studien var å evaluere resultatene hos egne pasienter operert med MPFL- 
rekonstruksjoner i tidsperioden mellom 2012 og 2017.

Materialer og metoder: Retrospektiv level IV study (Quality control). Pasienter operert med MPFL-rekon-
struksjon med modifisert Ochi teknikk (Semitendinosus senegraft) fra september 2012 til november 2017 ble 
kontaktet og etter skriftlig samtykke inkludert i en klinisk etterundersøkelse samt spørsmål skåring.  
Alle pasientene hadde hatt 2 eller flere luksasjoner før operasjon.

Vi registerte KOOS, Lysholm og Kujala score via lenke tilsendt på mail. Klinisk undersøkelse av ortoped med 
påfølgende funksjonstesting av fysioterapeut.

Resultater: Totalt 21 opererte pasienter, 20 pasienter (15 kvinner) samtykket til deltakelse og ble inklud-
ert, gj.snitt alder ved opr. 23,6 år (14-46). Gj.snitt oppfølgingstid var 33,6 måneder (12-60). Alle svarte på 
scorene. Seksten av 20 møtte til undersøkelse, 15 av 20 kunne gjennomføre undersøkelse av fysioterapeut. 
Ant. høyre og venstre knær var likt. Gjennomsnitts KOOS-sport score var 73,3 poeng (SD 26,1), gjennomsnitts 
Lysholm score var 77,3 poeng (SD 21,0) og gjennomsnitts Kujala score var 78,1 poeng (SD 18,4). Tre av 21 
hadde opplevd postoperativ reluksasjon, 2 av 21 var reoperert. Åtte av 16 stolte ikke på det opererte kneet 
ved aktivitet. Én av 16 opplevde sviktfølelse. Ni av 16 hadde vedvarende positiv J-sign, 7 av 16 hadde positiv 
Apprehension test. I gjennomsnitt var det 1,7 cm (0-6) atrofi av lårmusklatur på opererte side. Gjennomsnitts 
quadriceps-styrke målt med dynamometer var 84,3 % (21-118) av styrken til ikke-operert ben. Gjennomsnitts 
lengdehopp med hinketester var 92,6 % (53,9-110,4) av ikke-operert ben. Gjennomsnitts spensthopp i høyde 
var 95,1 % (75-139) av ikke-operert ben.

Konklusjon/relevans: I vårt materiale hadde 3/21 opererte pasienter reluksert, 2/21 var reoperert.  
I litteraturen rapporteres 0-6 % recidiv. Det var stor variasjon i score og kliniske funn i dette materialet, dette 
er også i samsvar med tidl. litteratur. Vi må se på mulige forklaringer til variasjonene og vurdere om vi skal 
fortsette med samme operasjonsteknikk.
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PATELLAINSTABILITETSREGISTER  
– NOE Å BRUKE TID OG RESSURSER PÅ?

Truls Straume-Næsheim1, 2, 3, Andreas Persson3, 4, Asbjørn Årøen2, 3

1. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. 2. Akershus universitetssykehus. 3. Senter for idrettskadeforskning. 4. Nasjonalt 
Korsbåndregister, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus

Innledning: Lateral patellaluksasjon (LPL) er, etter korsbåndskade, en av mest deak-
tivitetsbegrensende kneskadene hos unge. Flere anatomiske risikofaktorer for LPL er 
påvist og disse kan adresseres kirurgisk utfra en “à la carte” tilnærming. Resultatene  
i litteraturen er svært sprikende med reluksasjonsrater fra 2-34 %.

Vi ønsket derfor å se på tilsvarende tall for Ahus, og diskutere om det kan være grunnlag for å opprette et 
patellainstabilitetsregister som kan kartlegge behandlingen for disse pasientene nærmere.

Materialer og metoder: Epidemiologisk undersøkelse av primære og kroniske patellaluksasjoner og be-
handling av disse ved Ahus de siste 10 år. Årlig insidens av registrert diagnose dislokasjon av patella (S83.0), 
kronisk LPL (M22.0) og prosedyrer (i hovedsak NGH72, NGK59) ble undersøkt med hjelp av DIPS.

Resultater: I perioden ble det registrert 711 akutte patellaluksasjoner fordelt på 678 pasienter 
(13,5/100.000/år). I samme periode fikk 578 diagnosen KLPL (M22.0) (10,9/100.000/år) og av disse ble 102 
(17,6 %) operert med patellastabiliserende kirurgi (ca. 10 per år). 17,8 % hadde registrert reluksasjon etter 
isolert MPFL rekonstruksjon. Flere kirurger utførte kombinerte inngrep siste årene, men kun totalt 15 (14,7 %) 
av pasientene fikk utført inngrep som adresserte flere anatomiske risikofaktorer.

Konklusjon/relevans: I vårt materiale fant vi totalt få kombinerte inngrep og for mange pasienter har 
kanskje blitt operert med isolert MPFL-rekonstruksjon. Antallet operasjoner er for få til gjøre fornuftige  
enkeltsenterstudier, men stort nok til at man ved et register kan få et godt datagrunnlag på få år. Et patella- 
instabilitesregister vil kunne ha en oppdragende funksjon i valg av behandling i tillegg til å bedre undersøke 
resultatet av behandlingen av KLPL i en vanlig klinisk hverdag.
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AKILLESFORLENGELSE VED HJELP AV NÅLETEKNIKK.  
SIKKERHET, GJENNOMFØRBARHET OG RESULTATER VED  
BRUK AV EN LITE KJENT METODE

Per Reidar Høiness1, Thomas Hanche-Olsen1, Shima Rafey1, Hans Fredrik Hannisdal1

1 Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus

Innledning: Akillesforlengelser gjøres tradisjonelt ved åpen operasjon og z-forlengelse, 
alternativt med perkutan prosedyre ved hjelp av 2-3 partielle kutt med kniv (Hoke/White).

Hensikten med inngrepet er kontrollert forlengelse av en kort akillessene for å bedre fot-ankel funksjonen. 
Forlengelse kan også utføres ved hjelp av en nål som påfører senen mange små kutt/stikk over hele  
senens lengde som gjør at den gradvis kan tøyes til ønsket lengde. Nåleteknikk er bl.a. brukt på uttøying  
av Dupuytrens kontraktur, men er lite brukt på akillessene. Tidlige resultater har vært lovende.

Hensikten med studien var å undersøke sikkerhet, gjennomførbarhet og effekt av metoden gjennom en 
fortløpende serie.

Materialer og metoder: Samtlige 48 pasienter i alderen 1-39 år (snitt 13,5 år) som fikk utført akilles- 
seneforlengelse med nåleteknikk i løpet av 21 måneder ble inkludert. Av totalt 67 forlengelser ble disse 
utført på 3 tågjengere, 8 barn med klumpføtter og 37 pasienter med nevromuskulære tilstander. Det ble i 
samme periode gjort 8 z-forlengelser.

En rekke nålestikk ble påført senen mellom 1-10 cm proksimalt for innfestingen på calcaneus mens senen 
samtidig ble tøyd inntil man hadde oppnådd ønsket dorsalfleksjon.

Belastning i gips inntil smertegrensen ble tillatt etter en uke, total gipsetid som regel 4 uker. Dorsalfleksjon 
(DF) med bøyd/strakt kne ble registrert pre- og postoperativt og ved kontroller.

Kontinuitet av senen, blødning, komplikasjoner, arr, palpasjonsømhet, osv. ble fortløpende registrert.  
Teknikken ble forløpende vurdert og forbedret.

Resultater: DF før operasjonen var i snitt -8° med strakt kne og -6° med bøyd kne. DF ble i snitt forbedret 
med 22° (SD±12) til 14° under operasjonen. Ved siste kontroll (5,2 måneder postop) var DF 14,8° (SD±11) 
bedre enn utgangspunktet. Det var ingen perioperative komplikasjoner eller tegn på ruptur eller overforleng- 
else ved siste kontroll (maks 25°).

Det tilkom ingen arrdannelser, smerteproblemer, infeksjoner, ømhet eller manglende kontinuitet. Hos enkelte 
kunne man palpere en fortykkelse av hælsenen.

Pasientenes kraftprestasjoner før og etter operasjon ble ikke testet.

Konklusjon/relevans: Akillesseneforlengelse med nåleteknikk var i vår studie enkel, forutsigbar, effektiv 
og trygg. Teknikken er enkel og har kort læringskurve. Det er viktig å spre mikrotenotomiene over hele  
senens lengde. Vi vil fortsette å benytte teknikken.

Referanser:
1.  Minkowitz et al: Percutaneous tendo-achilles lengthening with a large-gauge needle: A modification of the Ponseti technique for 

correction of idiopathic clubfoot. The Journal of Foot and Ankle Surgery, Vol 43, 2004.
2.  Hsieh et al: Percutaneous soft tissue release performed using a blunt cannula in rabbits with chronic collagenase-induced Achilles 

tendinopathy. Foot and Ankle Surgery, Vol 25, 2019.
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IDIOPATISKE TÅGJENGERE: KLINISK INTERVENSJONSSTUDIE FOR 
BARN MELLOM 8–18 ÅR

Andreas Knaus1, Marie Johannson1, Lærke Lindskov2, Ivan Hvid1

1. Oslo universitetssykehus , Universitetet i Oslo, 2. Sophies Minde AS

Innledning: Idiopatiske tågjengere betegner barn som går på tå uten genetisk,  
nevrologisk eller ortopedisk etiologi. Diagnosen har i litteraturen vært koblet til  
smerter, feilstillinger og kompensatoriske gangavvik, men det finnes ingen klinisk  
konsensus for behandlingspraksis på nåværende tidspunkt.

På Oslo universitetssykehus er nye retningslinjer under utarbeidelse. Disse innebærer at pasienten går med 
avstivet såle integrert i høy spesialsko med henblikk på å stimulere til hælbelastning ved å begrense tågange 
biomekanisk. Kliniske intervensjonsstudier har vist at dette har en gunstig effekt vurdert i klinikken, men 
påpeker at forskning på gangfunksjonen til barna i eget miljø og over tid fortsatt mangler

Formålet med prosjektet er å undersøke om konservativ, ortopediteknisk behandling med avstivet såle i kom-
binasjon med høy spesialsko er assosiert med endringer i gangfunksjonen til barn med idiopatisk tågange 
vurdert i eget miljø på både kort og lang sikt.

Materialer og metoder: Prosjektet planlegges som en prospektiv, repetisjonsstudie med en kon-
trollgruppe av friske barn til validering av metoden. Rekruttering skjer igjennom barneortopedisk poliklinikk 
ved Oslo universitetssykehus på Rikshospitalet hvortil det er ønskelig at aktuelle kandidater henvises fra 
hele landet. Det rekrutteres til en intervensjonsgruppe på 20 barn med vedvarende idiopatisk tågang som 
er mellom 8-18 år og bruker skostørrelse 31-46. Eksklusjonskriterier er rigide ankelkontrakturer, behandling 
med seriegipsing eller ankelfotortoser de siste 12 måneder samt akillesseneforlengelse eller andre operative 
inngrep i underekstremitetene.

Trykkmålende innlegg såler skal brukes til kartlegging av trykkforhold og belastningsmønstre i analyse av 
gangfunksjonen i hverdagen. Data fra de trykkmålende innlegg såler samles inn i tre perioder á 2 uker før, 
under og etter behandlingsforløpet. Den primære måleparameteren er en sammenligning av skritt med hæl 
belastning mellom måleperiodene. Sekundære måleparametere vil ta utgangspunkt i klinisk undersøkelse, 
tredimensjonal databasert ganganalyse, pedobarografi og aktivitetsmålinger som utføres før intervensjon og  
1 år etter avsluttet behandling.

Resultater: Prosjektet er i planleggingsfase. Resultatene publiseres senere.

Konklusjon/relevans: Det er ingen/lav evidens for andre behandlingstiltak som på nåværende tidspunkt 
brukes i behandlingen av barn med idiopatisk tågang, herunder seriegipsing, operasjon eller botulinumtoksin-
a injeksjoner. Denne studien vil tilføre ny klinisk kunnskap ved å belyse hvordan barn med idiopatisk tågange 
overveiende går i eget miljø før, under og etter behandling med en konservativ og tidsavgrenset intervensjon. 
Dette er ikke tidligere utforsket i litteraturen og kan bidra til et kvalitetsikret kunnskapsbasert behandlings- 
opplegg i den tverrfaglige klinikken.
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SUBTALAR EXTRA-ARTICULÆR SKRUE ARTHROREISIS FOR  
BEHANDLING AV FLEKSIBEL PLATTFOT HOS BARN

Armend Fejzulai1, Stefan Huhnstock1, Anders Wensaas1, Anne Breen1, Andreas Knaus1,  
Joachim Horn1

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

Innledning: Arthroreisis er en kirugisk behandlingsmetode for fleksibel plattfot (FPF) 
hos barn som er relativ ny og som har vist gode resultater i flere studier. FPF er en 
fysiologisk tilstand som normalt vil bedre seg spontant frem til 6-7 års alder og den 
typiske FPF trenger ingen behandling. Symptomatisk FPF behandles ofte med fotsenger  
eller ortoser uten at det finnes god dokumentasjon for at denne behandlingen er effektiv.  
Kirurgisk behandling av FPF hos barn over 7 år kan overveies i særskilte tilfeller med 
langvarige store plager uten at konservativ behandling har gitt bedring. Vi presenterer 
her våre resultater med skrue arthroreisis for symptomatisk FPF fra 2017 til 2019.

Materialer og metoder: Vi har operert 15 pasienter (23 føtter) med skrue arthroreisis (7 jenter) og under-
søkt disse med retrospektiv gjennomgang av journal og røntgenbilder. Gjennomsnittsalder ved kirurgi var 10 
(7-14) år. Operasjonen ble utført som beskrevet av Richter og Zech (2013). Samtidig gastrocnemiusglidning 
ble utført hvis dorsalfleksjonen var mindre enn 5 grader etter innsetting av skruen. Utfallsmål var smerte- 
anamnese og endring i talo-1. metatarsal indeks (TMT indeks) mellom preoperativt og 3 måneders kontroll, 
målt på røntgen av foten med full belastning.

Resultater: Det var ukomplisert per og postoperativt forløp i 20 av 23 føtter, mens 3 pasienter rapporterte 
smerter ved 3 måneders kontroll. 1 pasient fikk fjernet skruen pga. smerter etter 6 måneders TMT indeks 
bedret seg fra gjennomsnittlig 43 (22-76) grader preoperativt til 18 (5-40) grader ved 3 måneders kontroll.

Konklusjon/relevans: Metoden betraktes som minimal invasiv med kort rekonvalesenstid og resultatene 
indikerer at skrue arthroreisis kan være en aktuell behandlingsmetode for utvalgte pasienter med symptoma-
tisk FPF. Imidlertid skal det anmerkes at undersøkelsen er retrospektiv med svært kort observasjonstid.

Vår seksjon planlegger å gjøre en prospektiv studie hvor man inkluderer flere utfallsmål som pedobarografi 
og pasienttilfredshet score.

Referanse: 
1.  Richter and Zech. Arthroreisis with calcaneostop screw in children corrects Talo-1stMetatarsal-Index (TMT-Index). Foot Ankle Surg. 

2013 Jun;19(2):91-5
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CHARACTERISTICS OF MALPRACTICE CLAIMS IN PEDIATRIC  
ORTHOPEDICS IN NORWAY BETWEEN 2012-2018

Joachim Horn1, Ida Rashida Khan Bukholm2, 3, Olav Røise4, Terje Terjesen1

1. Section of Children’s Orthopedics and Reconstructive Surgery, Oslo University Hospital. 2. The Norwegian System of Patient Injury 
Compensation. 3. Norwegian University of Life Science. 4. Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Innledning: In Norway, all compensation claims based on health care services  
(public and private) are handled by a government agency (NPE). Orthopedic surgery is 
of especially high risk for claims. For the claims to be eligible for compensation there 
must have been inadequate diagnostics, treatment or follow-up. Compensation can 
also be granted when either infection or another serious complication occurred, which 
cannot be attributed to any malpractice (exceptional rule). Knowledge of the details 
of malpractice claims would help the pediatric orthopedic surgeon to improve patient 
safety and quality of care.

Materialer og metoder: All compensation claims handled by NPE from 2012-2018 within the field of or-
thopedic surgery in patients from 0-17 years were reviewed. Data were analyzed with regard to epidemiologi-
cal numbers, including patient demographics, diagnoses, causes of complaints, causes of granted compensa-
tion, type of injury, type of treatment, level of care and total pay-outs.

Resultater: From 2012-2018 NPE handled 487 compensation claims within orthopedic surgery in patients 
from 0-17 years at time of treatment. The claims refer to possible malpractice injuries which occurred 
between 1967-2017; patients submitted their claims at mean 6 (0-49) years after injury. Mean age at time of 
injury was 12 (0-17) years (259 girls, 228 boys). 150 out of 487 claims resulted in compensation, whereas 79 
compensations were granted for inadequate treatment, 58 for inadequate diagnostics, 12 for infections and 1 
based on the exceptional rule. Total pay-outs were 73.000.000.- NOK. The most common primary diagnoses 
according to ICD-10 classification were: acute injuries in the upper extremity (118) acute injuries in the lower 
extremity (110), spine deformities (53), congenital malformations and deformities in the extremities including 
DDH (53), disorders affecting peripheral joints including cruciate ligament and meniscus injuries (46) and 
chondropathies including Perthes and SCFE (30).

Konklusjon/relevans: Most claims were submitted and granted for management of fractures in the  
upper and lower extremity, management of spine deformities and hip dysplasia. Knowledge of the details of 
malpractice claims should assist pediatric orthopedic surgeons to develop and implement guidelines and to 
improve patient safety and quality of care.
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MIXED REALITY SOM NYTT DIAGNOSTISK VERKTØY  
I ORTOPEDISK KIRURGI

Andrea Teatini1, Rahul Prasanna Kumar1, Ole Jacob Elle1, Ola Wiig2

1. Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Ulike former for bildefremstillinger av patologisk anatomi er en forut- 
setning for god diagnostikk i ortopedisk kirurgi. Vi presenterer en ny dynamisk bilde  
diagnostisk modalitet for ortopedisk kirurgi basert på hologramteknologi i en mixed  
reality setting. Mixed reality er en type utvidet virkelighet der computerskapte  
elementer vises på en brille og interagerer direkte med virkeligheten slik at brukeren 
opplever en sømløs blanding av virtuelle objekter og virkeligheten. Vi har brukt  
Microsoft HoloLens 1® og tredimensjonale hologrammer av en skjelettmodell kom-
binert ned et nytt navigasjonssystem som gir brukeren en følelse av å ha røntgensyn. 
Denne studien har evaluert nøyaktigheten av dette navigasjonssystemet.

Materialer og metoder: Vi har brukt en høyoppløselig CT av en helkropps skjelettmodell (Kyoto Kagaku 
Co®) av bekken og hofteledd og genererte et 3D hologram av dette gjennom en manuell segmenterings- 
prosess. Dette hologrammet ble visualisert på HoloLens. Polaris Spectra NDI ble brukt for å tracke skjelettet 
(OTS, optical tracking system), og optiske sensorer ble festet til HoloLens og modellen. Vi gjennomførte to 
fantomstudier: den første på en custom-made optisk verifikasjonsmodell, den andre på en helkropps skjelett-
modell. Studiene sammenliknet fem og tre brukere, to ganger pr modell. Et pekeinstrument ble rettet mot  
28 spesifikke punkter på verifikasjonsmodellen, og 23 punkter på skjelettmodellen. Nøyaktigheten ble  
definert som brukerens evne til å peke mot tilsvarende punkter på modellenes holografiske ekvivalent i  
millimeter offset.

Resultater: Nøyaktigheten ga 8.22 ± 2.27 (range 4.26-14.84) mm offset på verifikasjonsmodellen, og 
10.89 ± 3.78 (range 7.34-16.04) mm offset på helkropps skjelettmodellen. Kvalitativt ga modellen en fin 
oversikt over benet anatomi i tre dimensjoner og ga mulighet for dynamisk testing av hofteleddet i sanntid.

Konklusjon/relevans: OTS står for 1.5-2 mm offset, hånd-øye kalibrering 1-2 mm, kalibrering av holo-
grammer mot modell står for 0.8 mm offset. Andre feilkilder var OTS lokalisasjon, og IPD (inter pupilary 
distance) kalibrering. Det var store forskjeller mellom brukerne, og en kan ikke utelukke at interindividuelle 
ulikheter i visus og visualiseringsevne og den enkeltes erfaring med bruk av HoloLens spiller en rolle. En 
nøyaktighet på 8-10 mm vil være tilstrekkelig for bruk i diagnostikk. Bedret nøyaktighet er nødvendig for 
bruk under kirurgiske prosedyrer, der man vil kreve en nøyaktighet på mindre enn 5 mm. Det arbeides med 
forbedringer av software og hardware i form av HoloLens 2 som forventes å ha bedre kalibreringssystemer, 
nøyaktighet, større synsfelt og brukervennlighet. Det planlegges kliniske studier som vil evaluere nytten av 
denne nye visualiseringsmodaliteten i ortopedisk kirurgi.
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MULTIMODAL POSTOPERATIV SMERTEBEHANDLING AV BARN

Shima Rafey1, Fredrik Høien2, Tore Kollevold2, Thomas Hanche-Olsen1, Per Reidar Høiness1

1. Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Vestre Viken, Drammen sykehus. 2. Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, Vestre Viken, 
Drammen sykehus

Innledning: Barn opplever akutte smerter i forbindelse med skade, sykdom og medisin-
ske prosedyrer. Smerteopplevelsen er ofte assosiert med økt angst, somatisering og kan 
medføre psykiske senskader.1 Adekvat smertebehandling er en viktig oppgave i behan-
dlingen av barn i sykehus. Barn skal ikke oppleve ukontrollert smerte i forbindelse med 
sin sykdom, utredning og behandling. Det er dessverre noen barrierer for behandling 
av smerte hos barn som: mangel på vurdering og revurdering av smerten postoperativt, 
mangel på verktøy hvor man kan kvantifisere smerteopplevelsen, manglende kunnskap 
om smertebehandling og frykt for bivirkninger av smertestillende medisiner. For å  
imøtekomme optimal smertelindring bør barn og foreldre få tilstrekkelig informasjon 
om hva de kan forvente av smerte og hva som er planlagt av postoperativ smertebe-
handling. Behandlingsmetoden skal være multimodal og tilfredsstille barnets behov.1,2

Vi har innført multimodal smertelindring ved vår avdeling. Vi opplever at dette er en god behandling for post-
operative smerter hos våre pasienter. Vi ønsker å presentere den eksisterende praksis ved Drammen sykehus, 
diskusjon rundt dette tema og forslag til forbedring.

Materialer og metoder: Vi har gjennomgått oversiktsartikler, pediatriveilederen, og anbefalinger fra flere 
fagmiljøer og i samarbeid med anestesiavdelingen utarbeidet en veileder for multimodal postoperativ smerte-
stilling for barn under 16 år. Multimodal smertelindring ved større inngrep består av forskjellige tiltak.

Resultater: Vårt multimodale smerteregime ved større inngrep presenteres. I tillegg til regionale blokader 
gis pre-, peri- og postoperative medikamenter i tilpassede doser. Det benyttes blant annet paracetamol, 
NSAIDS, gabapentin, klonidin, deksametason, ketamin, lokalanestetika, langtidsvirkende morfin og spas-
medempende medikamenter spastikere. Smerter og andre plager observeres fortløpende, og medikasjonen 
justeres tilsvarende. Ved engstelse, uro eller kvalme gis benzodiazepiner og/eller antiemetika.2

Konklusjon/relevans: Målet er å kontrollere smertene så raskt som mulig etter operasjon. Det er vist i 
flere i studier at multimodal smertebehandling fører til mindre bruk av opiater, færre bivirkninger, raskere 
mobilisering og rehabilitering.1 Dette er i samsvar med vår erfaring. Startdosen bør være optimalisert etter 
barnets vekt, alder og type inngrep. Dosen bør titreres avhengig av pasientens respons.

Et hovedmål med smertebehandling er å eliminere smerteassosiert lidelse. Multimodal smertebehandling 
synes å gi effektiv smertelindring etter inngrep hos barn.2 Det er igangsatt systematisk evaluering og registre-
ring av vår praksis og resultatene vil bli presentert ved en senere anledning.

Referanser:
1.  American Academy of Pediatrics., The assessment and management of acute pain in infants, children, and adolescents. Pediatrics, 

2001. 108(3): p. 793-7.
2.  Riktlinjer för smärtebehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
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REKONSTRUKTIV KIRURGI ETTER PARTIELLE FYSESKADER  
– 16 ÅRS ERFARING MED TAYLOR SPATIAL FRAME BEHANDLING

Stefan Huhnstock1, Jann Mertens2, Harald Steen1, Joachim Horn1

1. Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. 2. Medisinsk 
Fakultet, Heinrich Heine Universität, Düsseldorf, Tyskland

Innledning: Partielle fyseskader i underekstremiteten kan føre til skjevvekst og ben-
lengdeforskjell. Deformitetene etter fyseskade kan være utfordrende fordi de ofte er 
svært sammensatte (multiplanar), det kan være gjenværende vekst i den affiserte fysen 
og CORA (center of rotation angulation) ligger nær epifysen. Taylor Spatial Frame (TSF) 
er en hexapod ringfiksatør som tillater korreksjon av komplekse feilstillinger samtidig 
med forlengelse. Ved bruk av ekstern fiksatør kan osteotomien legges svært nær CORA. 
Målet med den aktuelle retrospektive undersøkelsen er å se om TSF er et egnet verktøy 
for å korrigere komplekse deformiteter som følge av fyseskade.

Materialer og metoder: Vi inkluderte alle partielle fyseskader som ble behandlet med TSF i perioden 
2003-2019. Deformitetene ble analysert med malalignment og malorientation test som beskrevet av Paley 
(1992) før operasjon og etter avsluttet behandling. Utfallsmål er presisjon av korreksjon (restfeilstilling) og 
komplikasjoner.

Resultater: Vi behandlet 24 pasienter for partielle fyseskader (7 femur, 8 proksimale tibia, 9 distale tibia). 
Alder ved skadetidspunkt var 9 (0-14) år og ved operasjon 17 (12-63) år. 6 pasienter hadde gjenværende vekst 
da de ble operert og gjenværende del av den skadete fysen ble operert med epifysiodese for å unngå videre 
skjevvekst. Follow-up etter ramme fjerning er 23 (1-85) måneder. Preoperativt hadde alle pasienter en forkort-
ning 34 mm (11-65 mm) i femur, 23 mm (13-32 mm) i proximale tibia, 22 mm (7-48 mm) i distale tibia. 
Deformiteten var biplanar i 16 pasienter og triplanar i 8 pasienter.

Ved korreksjon rundt kneet hadde 12 av 15 pasienter ved siste follow-up en anisomeli < 1 cm og en normal 
mekanisk akse. Gjennomsnittstid i ramme var 172 dager (112-225; femur) og 213 dager (112-388; tibia).  
6 pasienter ble operert for komplikasjoner (1-6 inngrep per pasient).

Ved korreksjon i distale tibia var restanisomeli 7 mm (3-11 mm) og 7 av 9 pasienter hadde en normal ankel-
stilling. Gjennomsnittstid i ramme var 154 dager (112-194). 4 pasienter måtte opereres for komplikasjoner 
(1-3 inngrep per pasient).

Konklusjon/relevans: Behandling med TSF er en pålitelig metode for å rekonstruere komplekse feil- 
stillinger og benlengdeforskjeller som har oppstått som følge av fyseskade. Bruk av hexapod/Ilizarov kan 
ansees som første valg for korreksjon av leddnære komplekse feilstillinger, spesielt når det også foreligger 
anisomeli. Behandlingen er langvarig og kan være forbundet med ekstra kirurgi grunnet komplikasjoner.

Referanse:
1.  Paley D, Tetsworth K. Mechanical axis deviation of the lower limbs. Preoperative planning of uniapical angular deformities of the 

tibia or femur. Clin Orthop Relat Res 1992; (280): 48-64.
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RØNTGEN STÅENDE BEINLENGDEMÅLING: HAR KNEKONTRAKTUR 
INNVIRKNING PÅ MÅLINGENE? KAN EN MÅLE FRA GULVPLANET  
TIL HOFTELEDD?

Christian Sætersdal1, Jonas Fevang1

1 Haukeland universitetssjukehus

Innledning: Røntgen stående beinlengdemåling brukes i utredning ved anisomeli,  
og er et viktig preoperativt hjelpemiddel forut for operasjoner som vekststopp, for- 
lengelsesosteotomier, forkortningsosteotomier, deformitetskirurgi og kneproteser.  
Enkelte pasienter som utredes med slike lange aksebilder kan ha knekontraktur.  
Noen kan få forbigående knekontraktur under forlengelse. Vi ønsket å undersøke  
hvor mye knekontraktur affiserer beinlengdemål. Tradisjonelt måler en lengden på 
underekstremitetene fra hofteledd til kneledd. Vi ønsket å undersøke om det er mulig  
å inkludere fotens høyde i målingene og måle fra gulvplanet til hofteledd.

Materialer og metoder: 5 friske voksne uten kjent eller symptomgivende anisomeli ble undersøkt med 3 
avbildninger røntgen stående beinlengdemåling. Undersøkelse 1 var stående bilde uten oppbygg med strake 
knær. Undersøkelse 2 var med 1 cm oppbygg under høyre fot og 10 grader fleksjon i høyre kneledd. Under-
søkelse 3 var med 2 cm oppbygg under høyre fot og 20 grader fleksjon i høyre kneledd. Direkte under føttene 
var en glassplate med en Kirchner pinne limt til platen som markør rett under foten.

Resultater: Ved undersøkelse 1 (vanlig stående beinlengdemåling) ble gjennomsnittlig anisomeli målt  
til 0,4 cm. Ved undersøkelse 2 (10 grader “kontraktur” i kneledd høyre side) ble gjennomsnittlig anisomeli 
målt til 0,5 cm. Ved undersøkelse 3 (20 grader “kontraktur” i høyre kneledd) ble gjennomsnittlig anisomeli 
målt til 1,4 cm. Det var små avvik i anisomeli når en sammenlignet måling fra hofte til ankel med måling fra 
hofte til gulvplan. På alle bortsett fra ett bilde var det mulig å måle lengden fra hofteledd til Kirchner pinne  
under foten.

Konklusjon/relevans: 10 grader kontraktur i kneet ser ikke ut til å gi relevant avvik i anisomeli målt 
på røntgen. Ved 20 grader kontraktur i kneleddet bør dette tas hensyn til ved måling på røntgenbilder. Ved 
klinisk mistanke om ulik høyde i fot, bør en vurdere å gjøre røntgenmålinger mellom hofteledd og gulvplan.
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BRODIE ABSCESS: UNG GUTT MED KNESMERTER

Khadija Khalid1, Håvard Furunes1

1 Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Innledning: Brodies abscess er en intraossøs abscess som først ble beskrevet i 1832,  
og er en sjelden tilstand i den utviklede delen av verden.

Materialer og metoder: En 18 år gammel somalisk gutt oppsøkte lege med unilaterale knesmerter av 
omtrent èn måneds varighet og forverring etter et fall. Videre undersøkelser med røntgen, MR og benbiopsi 
viste en intraossøs abscess med oppvekst av gule stafylokokker sensitive for Cloxacillin og Vancomycin, 
resistent for Penicillin G.

Resultater: Abscessen ble sanert kirurgisk etter konferering med sarkomgruppa ved DNR. Han ble be-
handlet med intravenøs Vancomycin og Diclocil i 4 dager etter anbefaling fra infeksjonsmedisiner. Deretter 
fikk han per os Dikloxacillin i 6 uker. Han ble fulgt opp på poliklinikken med ukentlige kontroller og kort 
tid senere var han helt symptomfri og tilbake i normal aktivitet. Gjennomgang av pasientens sykehistorie 
avdekket flere risikofaktorer (oppvekst i flyktningeleir, tidligere gjennomgått malaria, tyfoidfeber og hissige 
gastroenteritter.)

Konklusjon/relevans: Brodies abscess oppstår hyppigst hos barn og tenåringer, og kan forårsakes av 
ulike mikrober. Kjente risikofaktorer er prematur fødsel, immunsvikt, fattigdom og gjentatte infeksjoner i 
barneårene, og det er en mulig sammenheng mellom hemoglobinopatier og forekomsten av Brodies abscess. 
Forekomsten er økende i USA, og dette settes i sammenheng med økt forekomst av MRSA.Det foreligger ingen  
konsensus rundt behandling av tilstanden. Behandlingen er i stor grad avhengig av det infeksiøse agens. 
Tidligere ble mange amputert, men nå er kirurgisk sanering ofte tilstrekkelig. Det foreligger heller ingen kon-
sensus rundt postoperativ antibiotikabehandling og lengden av denne. Med økende antall flyktninger, vil man 
kunne forvente å se flere slike tilstander. Behandlingen som vår pasient fikk var vellykket, men vi vil påpeke 
viktigheten av tverrfaglig samarbeid.

Referanser:
1.  Krogstad et al. Hematogenous osteomyelitis in children: Clinical features and complications, UpToDate, topic 6064 version 24.0.
2.  Krogstad et al. Hemtogenous ostemyelitis in children: Epidemiology, pathogenesis ad microbiology. UpToDate, topic 6063,  

version 21.0
3.  Gregory D. Dabov: Osteomyelitis. Campbell´s Operative Orthopaedics, ClinicalKey.com by Esevier May 18 2019.
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10 ÅRS ERFARING MED “SAN DIEGO-OPERASJON”  
HOS PASIENTER MED ALVORLIG CEREBRAL PARESE OG  
SUBLUKSERTE/LUKSERTE HOFTER

Christian Sætersdal1, Jonas Fevang1

1. Haukeland universitetssjukehus

Innledning: Barn med alvorlig Cerebral Parese får ofte problemer med lateralisering 
og evt. luksering av en eller begge hofter. Det er anbefalt å bevare hoftene i ledd ved 
spastisitet, også hos barn med lavt funksjonsnivå. Mubarak et al. har beskrevet  
“San Diego-operasjon” utførlig og har rapportert gode resultater med denne metoden.

Materialer og metoder: Siden 2008 har vi operert 22 barn med 25 hofter ad modum San Diego. Alle 
hadde alvorlig Cerebral Parese, sublukserte eller lukserte hofter og samtidig dysplastisk acetabulum. Alder 
ved operasjon var 7 år og 6 måneder. 21 hofter hadde migrasjonsprosent over 50 ved preoperative røntgen-
bilder, og gjennomsnittlig preoperativ acetabular indeks var 32 grader.

Resultater: Gjennomsnittlig oppfølgingstid til siste kontroll var 3 år og 9 måneder, og ved denne kontroll 
var acetabular indeks 19 grader og migrasjonsprosent 16. Tre av 25 hofter lukserte i løpet av oppfølgingstiden 
og ble operert med San Diego reoperasjon, proksimal femurreseksjon eller takplastikk. Hos kun to av pasient-
ene der hofte stod i ledd, ble det rapportert smerter fra aktuell hofteregion.

Konklusjon/relevans: Operasjon ad modum San Diego er omfattende kirurgi på svake barn. Operasjonen  
kan likevel forsvares da man vanligvis klarer å bevare hofte i ledd. Oppfølgingstiden for noen av våre 
pasienter er fremdeles kort.
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BEHANDLINGSRESULTATER VED SENDIAGNOSTISERT  
HOFTELUKSASJON: 49 BARN UNDER 3 ÅR MED OPPFØLGING  
TIL VEKSTSLUTT

Terje Terjesen1, Joachim Horn1

1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: Det er ingen enighet om behandlingen av sendiagnostisert hofteluksasjon 
(DDH) hos barn under 3 år. Vi har evaluert resultatene ved vekstslutt av et konsept 
bestående av kortvarig strekkbehandling etterfulgt av forsøk på lukket reposisjon, uten 
samtidig femur- eller bekkenosteotomi.

Materialer og metoder: I perioden 1996 - 2005 ble 49 pasienter (52 hofter), 47 jenter og 2 gutter, behan-
dlet for sendiagnostisert hofteluksasjon. Primærbehandling var strekk i gj.sn. 11.4 (0-27) dager og forsøk på 
lukket reposisjon. Gj.snittlig alder ved reposisjon var 13.3 (3-33) måneder. Utviklingen av hoftene ble fulgt 
med røntgenbilder 1 og 3 år etter reposisjon, ved pasientalder 8-10 år og ved skjelettmodning. Indikasjon for 
ekstra operasjoner for å korrigere gjenværende acetabulær dysplasi/subluksasjon var lav caputdekning. En 
modifikasjon av Severins inndeling ble anvendt for å klassifisere behandlingsresultatet ved vekstslutt som 
godt eller utilfredsstillende. Alder ved siste kontroll var 15.1 (11.8-21.7) år.

Resultater: Lukket reposisjon ble oppnådd hos 42 hofter, men tidlig reluksasjon inntrådte i 6, som ble 
rereponert med åpen reposisjon. Således var lukket reposisjon vellykket hos 36 hofter (69 %). Åpen reposisjon 
var oftere nødvendig hos pasienter ≥ 12 måneder enn hos yngre pasienter (p=0.026). I oppfølgingsperioden 
viste 17 hofter (33 %) manglende normalisering av acetabulær dysplasi. Sekundære operasjoner (oftest bek-
kenosteotomi kombinert med femurosteotomi) for å korrigere dysplasi/subluksasjon ble foretatt hos 8 hofter 
(15 %) ved gj.sn. alder 7 (3 - 14) år. Ved vekstslutt var det røntgenologiske resultat tilfredsstillende (Severin 
gruppe I/II) hos 42 hofter (81 %). Risikofaktorer for utilfredsstillende resultat var gjenværende dysplasi/
subluksasjon og mangel på korreksjon av slike deformiteter. Hverken strekktid, alder ved reposisjon eller 
reposisjonstype var assosiert med kvaliteten av behandlingsresultatet.

Konklusjon/relevans: Strekkbehandling før reposisjon hadde ingen sikre positive effekter og er således 
neppe indisert. Vi anbefaler forsøk på skånsom, lukket reposisjon hos barn under 3 år. Hvis reposisjon ikke 
oppnås eller det er tvil om stabiliteten, bør det gjøres åpen reposisjon i samme narkose. Det var ingen 
signifikant forskjell på utviklingen av acetabulum mellom barn under og over 18 måneder ved reposisjon. 
Primær bekkenosteotomi er derfor ikke indisert, fordi acetabulum har en betydelig kapasitet til spontan 
normalisering.
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EKSTRAARTIKULÆR HOFTEREKONSTRUKSJON ETTER  
GJENNOMGÅTT BARNEHOFTESYKDOM

Stefan Huhnstock1, Giovanni Carlisi2, Anders Wensaas1, Ola Wiig1

1. Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.  
2. Medisinsk Fakultet, Universitet i Catania, Italia

Innledning: Flere barnehoftesykommer kan føre til vekstforstyrrelser i øvre femurende. 
Vekstforstyrrelsen fører oftest til coxa brevis og trokanterovervekst som kan gi plager 
og redusert funksjon i ung voksen alder. Morscher prosedyren gjenoppretter hoftens 
anatomi og formålet er økt funksjon og mindre plager i symptomatiske pasienter.

Materialer og metoder: Morscher prosedyre er en trippelosteotomi i øvre femurende som gir en relativ 
forlengelse av collum femoris og nedhenting av trokanter major. Vi har inkludert alle pasienter som har blitt 
rekonstruert siden innføring av prosedyren ved Rikshospitalet. Radiologiske endepunkter var femur offset og 
høydeforskjell mellom trokanter og caput femoris (Articular trochanteric distance, ATD). Kliniske endepunkter 
var gluteal muskelstyrke og Trendelenburgs test. Alle pasienter besvarte pre og postoperativ et hoftespør-
reskjema (Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score, HOOS).

Resultater: Vi behandlet 13 pasienter (8 gutter, 5 jenter) med gjennomsnittlig alder på19 år (15-38år). 
Utløsende barnehoftesykdom var Calvé-Legg-Perthes sykdom (n=9), hofteleddsdysplasi (n=3) og subtrokanter 
hoftebrudd (n=1). Alle pasientene haltet og hadde en positiv Tendelenburg test preoperativt. Det var trokanter 
høystand [-8 mm (SD 10,1) vs. 22 mm (SD 8,3) uaffisert side] og redusert femur offset (32 mm vs. 46 mm 
uaffisert hofte). 7 pasienter har blitt fulgt opp minst 2 år og 1 pasient har blitt fulgt opp minst 1 år postopera-
tiv. Alle osteotomiene var tilhelet innen 3 måneder. En pasient hadde en overfladisk sårinfeksjon som ikke 
krevde kirurgisk behandling. Ingen av pasientene haltet ved siste kontroll og 7/8 pasienter hadde en negativ 
Trendelenburg test. Postoperativtvar det normalisert femur offset [40 mm (SD 9,7)] og ATD [15 mm (SD 5,6)]. 
Pasienten hadde en signifikant forbedring i alle 5 HOOS kategorier (smerter, øvrige symtpomer, funksjon i 
hverdagen, fritidsaktivitet, livskvalitet).

Konklusjon/relevans: Våre resultater viser at alle pasientene opplevde en betydelig klinisk forbedring 
med mindre plager, økt funksjon og livskvalitet. Det var ingen alvorlige komplikasjoner. Det er foreløpig få 
pasienter som er inkludert i studien, men resultatene motiverer til videre inklusjon.
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GENETISKE RISIKOFAKTORER FOR HOFTELEDDSDYSPLASI

Kaya K. Jacobsen1, Lene B. Laborie2, 3, Hege Kristiansen4, 5, Tetyana Zayats6, 7, Karen Rosendahl2, 8, 9

1. Ortopedisk avdeling, Helse Førde. 2. Radiologisk avdeling, Helse Bergen. 3. Helse Vest. 4. Barneavdelingen, Helse Førde.  
5. Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen. 6. Massachusetts General Hospital, Boston. 7. Stanley Center for Psychiatric Research, 
Broad Institute, Harvard/MIT, Boston. 8. Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.  
9. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Innledning: Hofteleddsdysplasi er en medfødt tilstand som rammer 2-3 % av alle  
nyfødte og er mest vanlig hos jenter. I skjelettmoden alder er prevalensen 3-19 %.1  
På tross av nasjonale screeningprogram forekommer sent oppdagede tilfeller som 
forhindrer tidlig, ikke-invasiv behandling av tilstanden. Hofteleddsdysplasi øker risikoen 
for artrose, og er årsaken til 30 % av alle totalproteser hos personer under 40 år.2  
Det er et stort behov for økt forståelse av risikofaktorer for å kunne gi spesifikk, effektiv 
diagnostikk og mindre invasiv behandling. Som en del av vårt arbeid med å kartlegge 
genetiske risikofaktorer for hofteleddsdysplasi i Norge, har vi gjennomført en litteratur- 
gjennomgang for å sammenfatte arbeidet som hittil er gjort.

Materialer og metoder: Vi utførte et strukturert PubMed-søk, supplert med artikler fra egne arkiv. Totalt 
66 artikler ble inkludert for detaljert fulltekstgjennomgang.

Resultater: Gjennomgangen viser at selv om det er få solide studier, har man funnet en liten håndfull 
gener som er involvert. Mange av studiene er gjort i asiatiske pasientgrupper, ofte små kandidatgenstudier 
med begrenset statistisk styrke. Det sterkeste funnet er GDF5, som er implikert både gjennom kandidat- 
genstudier, genomvide assosiasjonsstudier (GWAS) og funksjonelle studier som viser at endret ekspresjon 
av GDF5 fører til dysmorfe hofteledd.3-4 Hofteleddsdysplasi har en SNP-basert heritabilitet på omlag 55 % og 
total heritabilitet på mellom 74 og 93 %. Av dette forklarer de sterkeste funnene mindre enn 2 prosentpoeng, 
noe som viser behovet for ytterligere studier.3

Konklusjon/relevans: En arvelig komponent har vært kjent i årtier og danner deler av grunnlaget for det 
nasjonale screeningprogrammet for hofteleddsdysplasi, likevel vet man lite om den genetiske bakgrunnen.  
Vi har som mål å kalkulere heritabiliteten i Norge gjennom Tvillingregisteret, samt å undersøke genetiske  
risikofaktorer i to norske kohortstudier, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Mor-barn-under- 
søkelsen (MoBa). Dette er store studier sammenlignet med tidligere undersøkelser av genetikk ved 
hofteleddsdysplasi, og vil bidra til å øke kunnskapen om risikofaktorene og årsakene til hofteleddsdysplasi.

Referanser: 
1.  Engesæter, I. et al, (2013). Prevalence of radiographic findings associated with hip dysplasia in a population-based cohort of 2081 

19-year-old Norwegians The Bone & Joint Journal 95-B(2), 279-285
2.  Engesæter, I. et. (2011). Total hip replacement in young adults with hip dysplasia Acta Orthopaedica 82(2), 149-154.
3.  Hatzikotoulas, K. et al (2018). Genome-wide association study of developmental dysplasia of the hip identifies an association with 

GDF5 Communications Biology 1(1), 56-56
4.  Kiapour, A et al (2018). The role of Gdf5 regulatory regions in development of hip morphology PLOS ONE 13(11)
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GIR MEDFØDTE FEILSTILLINGER I FØTTENE EN ØKT RISIKO FOR 
HOFTELEDDSDYSPLASI (DDH)?

Øyvind Håberg1, 2, Olav A. Foss2, 3, Øystein B. Lian1, 2, Ketil J. Holen2, 3

1. Ortopedisk avdeling, Kristiansund sykehus. 2. NTNU Trondheim. 3. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

Innledning: Seteleie og DDH i nær familie er de viktigste risikofaktorene for DDH. Det 
foreligger imidlertid ingen konsensus om medfødte fotfeil også er en risikofaktor. Flere 
studier har stilt spørsmål ved dette, og bl.a. vist at klumpfot ikke gir økt risiko for DDH. 
Ved St. Olavs hospital har fotfeil blitt vurdert til å gi en økt risiko for DDH. Denne  
studien har som mål å undersøke om medfødte fotfeil gir økt risiko for DDH.

De siste årene har det blitt økende fokus på om “packing disorders”, at det er trangt for fosteret i livmoren, 
også er en risiko for DDH. Som et sekundært mål har vi undersøkt om det er holdepunkter for dette i vår 
studiepopulasjon.

Materialer og metoder: Materialet i studien er fra “Lokalt Kvalitetsregister for Barn med Hofteledds-
dysplasi” ved St. Olavs hospital. Mellom 1996 og 2012 ble det født 60844 barn i Sør-Trøndelag. Alle barn 
med kjente risikofaktorer for DDH ble tilbudt ultralydundersøkelse av hofteleddene. 8721 (14 %) nyfødte ble 
undersøkt med UL, 1101 pga. medfødte fotfeil. Følgende fotfeil ble registrert: PEV (klumpfot), pes adductus og 
pes calcaneovalgus.

Ved analyser på “packing disorders” så har vi valgt å ekskludere klumpfot i gruppen med fotfeil. Dette fordi 
klumpfot er en tilstand som kan påvises på UL før fosteret blir så stort at man kan forvente et plassproblem  
i livmoren.

Resultater: 490 (0,8 %) barn i hele populasjonen hadde DDH. Blant de som hadde DDH i nær familie had-
de 131 (3,2 %) DDH, hos de i seteleie 120 (4,7 %), og blant de 1101 med medfødte fotfeil hadde 48 (4,4 %) 
DDH. Vi undersøkte så undergruppene med fotfeil, og hos de 598 barna med pes calcaneovalgus hadde 39 
(6,5 %) DDH. Klumpfot viste også en økt risiko der 3,6 % av barna hadde DDH.

Med tanke på “packing disorders” så hadde barn med fotdeformiteter (uten klumpfot) en forholdsvis lik  
fødselsvekt, lengde og gestasjonsalder som alle undersøkte. Barn med fotdeformiteter og DDH var derimot 
både tyngre, lengre og hadde høyere gestasjonsalder.

Konklusjon/relevans: Denne studien viser at barn med medfødte fotfeil har ca. 5 ganger økt risiko  
for DDH sammenlignet med befolkningen ellers. Pes calcaneovalgus og klumpfot utgjør majoriteten.  
Ved St. Olavs hospital vil fotfeilstillinger fortsatt bli sett på som en risikofaktor for DDH, og rutinemessig  
undersøkt med UL av hoftene.

“Packing disorders” kan være vanskelig å måle. Likevel får vi et inntrykk at barn med DDH er generelt større, 
noe som igjen kan være et indirekte tegn på at “packing” foreligger.
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AKUTTE AKSEKORREKSJONER VED UTTALT GENU VARUM  
ELLER GENU VALGUM

Anne Breen1, Stefan Huhnstock1, Ivan Hvid1, Joachim Horn1

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

Innledning: Deformiteter i underekstremitetene i form av valgus eller varus feilstilling 
rundt kneet kan gi smerter og gangvansker og er vist å øke risikoen for senere degen-
erative kneledds lidelser. Akutt aksekorreksjon ved bruk av åpen eller lukket kileoste-
otomi er vist å være en effektiv metode. Vi ønsket å evaluere egne resultater i forhold 
til presisjon av korreksjon, tilheling og komplikasjoner.

Materialer og metoder: Vi utførte 59 akutte aksekorreksjoner rundt kneet i 45 pasienter (14 gutter, 31 
jenter) i perioden 2007- 2019. 27 valgus og 32 varus feilstillinger ble operert med lukket (n=29) eller åpen 
(n=31) kileosteotomi for å oppnå korreksjon (femur n=29, tibia n=29 eller begge n=1). Gjennomsnittsalder 
ved operasjon var 22.3 (6.2-70) år. Alle pasienter ble utredet med lange aksebilder, det foreligger postopera-
tive aksebilder på 40 ekstremiteter. Aksen ble evaluert ved måling av den mekaniske aksedeviasjonen (MAD) 
i mm fra kneets midtpunkt. Vi har definert MAD på 0-10 mm som normal, 11-20 mm som mild, 21-40 mm 
som moderat og > 40 mm som alvorlig aksefeilstilling. Det enkelte knokkelsegment ble analysert ved måling 
av den mekaniske laterale distale femurvinkelen (mLDFA) og den mediale proksimale tibiavinkelen (MPTA). 
Tid til tilheling er satt lik tidspunkt for tillatt fullbelastning.

Resultater: Gjennomsnittlig MAD preoperativt var 55 (14-121) mm. Det var 1 pasient med mild, 14 
pasienter med moderat og 25 pasienter med alvorlig aksefeilstilling. 23 pasienter ble fullkorrigert (MAD 0 -10 
mm), 11 pasienter hadde en mild residual deformitet (10-20 mm). 5 pasienter hadde MAD mellom 20-30 mm, 
av disse hadde 2 feilstilling på bakgrunn av rakitt, 2 Blounts og 1 achondroplasi. 1 pasient med diagnosen 
idiopatisk genu varum hadde MAD > 30 mm.

Ved åpen kileosteotomi var gjennomsnittlig vinkelkorreksjon i hvert segment 10° (6°-29°). Ved lukket kile-
osteotomi ble det oppnådd en gjennomsnittlig vinkelkorreksjon på 15° (8°-25°). Gjennomsnittlig tid til full 
belastning var 14.3 uker.

Komplikasjoner: 1 kompartmentsyndrom, 1 osteomyelitt, 1 reoperasjon grunnet residiv av deformitet.

Konklusjon/relevans: Akutt aksekorreksjon med vinkelstabile implantater er en effektiv og trygg behand- 
ling av deformiteter rundt kneet. Det er viktig med god preoperativ planlegging og intraoperativ kontroll av 
aksekorreksjonen.
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ETTERUNDERSØKELSE AV TRAPEZECTOMIPASIENTER  
ETTER 7,5 ÅR

Steinar Engvik1, Line Lied1, Mona Nysted1, Thomas Finsen2, Vilhjalmur Finsen3

1. Ortopedisk avdeling, St.Olavs Hospital. 2. Radiologisk avdeling, St.Olavs Hospital. 3. Institutt for nevromedisin og  
bevegelsesvitenskap, NTNU

Innledning: Det er beskrevet en rekke forskjellige operasjoner for artrose i første  
carpo-metacarpalledd. I 2010 gikk vi over fra Sigfussons interposisjons-artroplastikk 
(trapezectomi med samtidig interposisjon av deler av senen til abductor pollicis  
longus) til kun enkel trapezectomi.

I 2014 ble 45 pasienter (49 opererte tomler) operert mellom 2010 og 2012 med enkel trapezectomi etter-
undersøkt. Resultatene var på linje med dem vi hadde funnet for Sigfussonplastikk. Vi ønsker nå å etter-
undersøke disse pasientene på nytt for å se om resultatene holder seg på sikt.

Materialer og metoder: Alle pasientene fra 2014 ble innkalt til undersøkelse. Til nå har 38 (41 opererte 
tomler) møtt til røntgen og klinisk undersøkelse.

Visuell analog skala ble brukt til å vurdere smerter og generell fornøydhet med resultatet. I tillegg til Quick-
Dash og PRWHE ble pasientene spurt om de ville latt seg operere på nytt.

Resultater: Gjennomsnittlig Quick Dash score var 22 i 2014 og 23 i 2019. For PRWHE var gjennomsnittet 
21 i 2014 og 20 i 2019.

Husket VAS for smerte før operasjon var i gjennomsnitt 80. VAS for smerte nå var 12 mot 17 i 2014 (n.s.). VAS 
verdi for generell fornøydhet var bedret til 12 mot 20 i 2014 (p=0,026)

Kraftgrep på operert side hadde et fall på gjennomsnittlig 12 % (p=0,04) og motsatt side et fall på 34 %  
(p=0,02). Nøkkelgrep operert side var relativt uendret med en økning på 4 % (n.s.). På motsatt side fant vi et 
fall på 23 % (p < 0,01).

15 av 30 spurte rapporterte klossethet i operert hånd i 2014. Nå var antallet økt til 21. Grad av klossethet på 
VAS skala var i 2014 66 og nå 43 (p<0,01).

I frontalprojeksjon var avstanden mellom scafoid og metacarpen 12 mm før operasjon, 4 mm i 2014 og 3 mm nå.

På spørsmål om de ville ha latt seg operere om de hadde visst utfallet på forhånd svarte nå 33 pasienter av 
38 ja mot 30 ja i 2014.

Konklusjon/relevans: De gode resultatene etter enkel trapezectomi fra 2014 synes å vedvare på  
mellomlang sikt.

Referanser:
1.  Elvebakk K, Johnsen I, Wold CB, Finsen T, Russwurm H, Finsen V. SIMPLE TRAPEZIECTOMY FOR ARTHROSIS OF THE BASAL JOINT OF 

THE THUMB: 49 THUMBS REVIEWED AFTER TWO YEARS. Hand Surgery 2015; 20: 435-439
2.  Lied L, Bjørnstad K, Woje AKN, Finsen V. ABDUCTOR POLLICIS LONGUS TENDON INTERPOSITION FOR ARTHROSIS OF THE FIRST 

CARPOMETACARPAL JOINT. Long-term results. BMC Musculoskeletal Disorders.2016, 17:50
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HØY REOPERASJONS- OG LØSNINGSFREKVENS MED REMOTION 
HÅNDLEDDSPROTESE

Ole Reigstad1, Trygve Holm-Glad1, Siri Roness2, Bjørg Bolstad2, Johanne Korslund1,  
Rasmus D. Thorkildsen1, Magne Røkkum1

1. Hånd- og Mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, OUS. 2. Seksjon for ortopedisk rehabilitering, Ortopedisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus 

Innledning: Innsetting av håndlddsproteser øker i verden, og indikasjon har skiftet  
fra inflammatoriske leddlidelser til posttraumatiske og ikke-inflammatoriske tilstander. 
Flere forskjellige proteser er i bruk, og nye lanseres årlig. Vi har brukt ReMotion hånd- 
leddsprotese siden 2013, og inkludert alle pasientene i en prospektiv oppfølgingsstudie.

Materialer og metoder: 13 pasienter (8 kvinner, 9 dominante håndledd), 68 (44-85) år med ødelagte hånd- 
ledd pga. SLAC (8), SNAC (3) og lunatum malaci (2) ble operert. 5 pasienter var tidligere operert i håndleddet 
(scafoid pseudartrose (2), 4CF (2), ganglion (1), CTS (1)). Preoperativt ble aktiv bevegelse (AROM) i håndledd 
samt gripe- og nøkkelgrepsstyrke målt, og pasientene fylte ut QDASH, PRWHE og VAS-smerte score. Dette 
ble gjentatt ved kontroller årlig. Røntgen og CT av aktuelle håndledd ble tatt preoperativt. Røntgen ble gjen-
tatt ved hver kontroll, samt CT ved behov for ytterligere kartlegging

Resultater: 2 pasienter har revidert protesene pga. smerte og løsning (1) eller massive osteolyser (1). 
En pasient gjorde artrolyse, Darrachs prosedyre og fjernet 2 distale skruer (og byttet insert) pga. smerter i 
CMC-leddene. En fjernet radial beinpåleiring pga. smertefull impingement. En pasient fikk refleksdystrofi, 
men var smertefri og hadde tilfredsstillende bevegelighet etter 2 år. Etter 5 (2-7) år er det klinisk og statistisk 
signifikant reduksjon av PRWHE (69 til 36) og VAS-smerte i hvile (35 til 22) og aktivitet (66 til 36) hos de 
ikke-reviderte pasientene. Økning i gripestyrke (11 til 14) og AROM (109 til 112°), og reduksjon i QDASH (49 
til 29) var ikke signifikant. Radiologisk er 4 andre proteser løse (begge komponenter 2, proksimale kompo-
nent 1, distale komponent 1). 2 av disse er søkt til revisjon, mens 2 avventer. Resterende 7 proteser er vel 
fiksert til bein, men 2 har asymptomatiske osteolyser.

Konklusjon/relevans: Pasientene har oppnådd tilfredsstillende håndleddsfunksjon, med reduksjon av 
smerte, og god bevegelighet og kraft. Med Remotion håndleddsprotese ble det tidlig dokumentert gode klini-
ske resultater ved både inflammatoriske og ikke-inflammatoriske håndleddslidelser, men det er beskrevet 
osteolyser hos mange pasienter etter lengere observasjonstid.1,2 Det siste sannsynligvis pga. slitasje fra den 
ovoide konkave plastartikulasjonen. Vi fant flere løsninger og mer osteolyse tidligere enn forventet, og det 
er bekymringsfullt med tanke på langtidsoverlevelse av implantatet. Håndleddsprotesekirurgi er komplisert 
kirurgi. Ved innsetting av Remotion håndleddsprotese bør pasientene informeres om osteolyse og løsnings-
fare etter mellomlang observasjonstid.

Referanser:
1.  Favorable results after total wrist arthroplasty. Boeckstyn, Herzberg, Merser. Acta Orthop. 2013 Aug;84(4):415-9
2.  Wear particles and osteolysis with total wrist arthroplasty. Boeckstyns, Toxvaerd, Bansal, Vadstrup. J Hand Surg Am. 2014 

Dec;39(12):2396-404
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KLAGESAKER VED HÅNDLIDELSER TIL  
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 2007-2017

Sunniva Martine Kolstad Addison1, Lisa Sofie Albrigtsen1, Hebe Desirée Kvernmo1, 2, Sølvi Flåten3, 
Ida Rashida Khan Bukholm3

1. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. 2. Universitetssykehuset i Nord-Norge. 3. Norsk pasientskadeerstatning

Innledning: Håndlidelser utgjør et stort volum behandlinger, og spenner fra enkle til 
mer komplekse prosedyrer. Økende grad av kompleksitet gir økt krav til håndkirurgisk 
kompetanse. Vi ønsket å studere hvilke diagnoser som oftest resulterer i pasientskader 
analysert ut fra meldte saker til NPE, årsak til skadene, hvilket nivå i helsetjenesten 
skadene skjer, og om andelen medhold for klagesaker vedrørende håndlidelser skiller 
seg fra de øvrige kirurgiske fagområdene. Ingen av disse forhold er tidligere undersøkt 
på nasjonalt nivå i Norge.

Materialer og metoder: Fra NPEs database ble vedtak om medhold og avslag for perioden 01.01.2007 til 
30.06.2017 innenfor fagområdet håndlidelser, definert ut fra spesifikke koder, søkt opp og hentet ut. Sakene 
ble bedømt ut fra variabler som kjønn, alder, diagnose, skadetype, skadelokalisering, erstatningsbeløp og 
tekster som beskriver behandling og skade. Det ble brukt deskriptiv statistikk i form av mean og standard- 
avvik, samt signifikanttesting med kjikvadrattest.

Resultater: I 2007- 1. halvår 2017 fattet NPE 1321 vedtak vedrørende håndlidelser definert ut fra de 
angitte ICD-10 kodene. Skadesaker og elektive saker var likt fordelt. 532 saker fikk medhold (40,3 %), med 
signifikant flere medhold for skadesakene enn for de elektive sakene (45,5 % mot 34,2 %, p <0,05). Hånd-
frakturer og mononevropatier var de vanligste diagnosene. Lokalsykehus hadde flest saker med 61,9 % av 
totalmaterialet. Den vanligste årsaken til medhold var “behandlingssvikt” med 63,9 %. Av pasientene som 
fikk medhold var det 20 % som også fikk menerstatning.

Konklusjon/relevans: Håndkirurgi definert ut fra vårt materiale hadde samme andel medhold som for 
ortopedisk kirurgi, og 13 % høyere andel medhold enn de ni største andre medisinske fagfeltene i Norge. 
Det var en større andel medhold for skadesaker enn for elektive saker, men de elektive sakene hadde flere 
medhold menerstatning.

Referanser:
1.  Larsen CF, Mulder S, Johansen AM, Stam C. The epidemiology of hand injuries in The Netherlands and Denmark. Eur J Epidemiol. 

2004;19(4):323-7.
2.  En komparativ analyse av spesialist- helsetjenesten i Finland, Sverige, Danmark og Norge: Aktivitet, ressursbruk og produktivitet 

2005-2007. https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/okt/pdf- filer/sintef_rapport_a12200-analyse_speshelsetjenesten_
finland-sverige-danmark-norge.pdf(02.05.19)

3.  Statistikk for regionale helseforetak 2008-2012; Norsk pasientskadeerstatning 2012
4.  Statistikk for regionale helseforetak 2013-2017; Norsk pasientskadeerstatning 2017
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HÅNDSKADER I NORSK PASIENTSKADEERSTATNING  
(NPE) I PERIODEN 2013-2018

Torstein Husby1

1. Norsk Pasientskadeerstatning

Innledning: Ortopediske saker utgjør ca. 30 % av alle NPE saker og håndskader utgjør 
ca. 16 % av disse. Antall klagesaker holder seg ganske stabilt.

Materialer og metoder: Relevante diagnoser og behandlinger for håndskader i perioden 2013-2018 er 
hentet ut av databasen for NPE og bearbeidet.

Resultater: Det foreligger 1087 innmeldte håndsaker i perioden. De vanligste klagene gjelder smerter 
(27 %), forsinket diagnostikk (15 %), funksjonsforstyrrelse (13 %), mangelfull behandling/oppfølging (12 %) 
og nerveskade (12 %). 705 saker har fått avslag (65 %) og 382 medhold (35 %). 70 % fikk medhold på grunn 
av behandlingssvikt, 20 % på grunn av svikt i diagnostikken. Infeksjon gir automatisk medhold (3 %). Andre 
årsaker til medhold var utilstrekkelig informasjon eller teknisk svikt. Unntaksbestemmelsen (uventet og 
svært dårlig resultat) ble anvendt i 3 saker. 609 kvinner klaget (56 %, gjennomsnittsalder 49 år), 478 menn 
(44 %, gjennomsnittsalder 45 år). Kvinnene hadde en medholdsprosent på 33, menn på 38. Av diagnosegrup-
per gjelder de hyppigste sakene håndleddsbrudd (26 %), CTS (10 %), skafoideum frakturer (6 %), seneskader 
(5 %), tommel- og fingerbrudd (5 %), metakarpfrakturer (4 %), CMC I artrose (4 %), dupuytrens kontraktur 
(3 %), ganglion 2 %, nerveskader (2 %), ulnar entrapment (2 %). Dominerende årsaker til medhold er feil 
behandlingsteknikk (30 %), burde vært operert tidligere (10 %), ufullstendig/ikke igangsatt behandling (8 %), 
dårlig oppfølging (8 %), feil utstyr/feil plassering (7 %), burde vært operert tidligere (7 %), ikke rekvirert 
undersøkelse (5 %) og feiltolkning av prøvesvar (4 %). Angående klageprofil dominerer kvinner når det gjelder 
CTS, CMC I artrose og håndleddsbrudd, menn dominerer når det gjelder traumebehandling generelt, spesielt 
skafoideum-/metakarp frakturer og seneskader. De hyppige diagnose gruppene håndleddsbrudd, CTS og ska-
foideum frakturer har henholdsvis 31 %, 32 % og 43 % medhold. Aldersgruppen 50-59 år klager mest (26 %) 
med gruppen 40-49 år på andreplass (22 %). Helseregion Sørøst hadde innmeldt 500 saker (32 % medhold), 
Helse Vest 152 (41 % medhold), Helse Midt Norge 130 (42 % medhold) og Helse Nord 110 (43 % medhold).

Konklusjon/relevans: Svært mange saker omhandler smerteproblematikk og forsinket diagnostikk hvor 
henholdsvis håndleddsbrudd og skafoideum frakturer er de store leverandørene. Utilstrekkelig diagnostikk/
behandling er fortsatt et problem. Gode og disiplinerte rutiner for diagnostikk, behandling og informasjon bør 
innskjerpes og kompetent behandlingsnivå sikres.

Referanse: 
Medvirkende: Mette Thomsen, statistiker, NPE

OBS! Avventer avklaring!

Siste frist torsdag 26.09.19.
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OBTURATORIUS TIL FEMORALIS NERVETRANSPOSISJON,  
PRELIMINÆRE RESULTATER

Rasmus D Thorkildsen1, Lars-Eldar Myrseth1, Magne Røkkum1, 2

1. Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. 2. Oslo Universitet

Innledning: Store defekter i nervus femoralis har tradisjonelt blitt behandlet med 
nervegraft, men ved lengere defekter innebærer dette en vanskelig disseksjon i bekke-
net og ofte skuffende resultater. De siste 10 årene er det beskrevet nervetransposi-
sjoner der man benytter nervus obturatorius som donor. Vi har benyttet teknikken hos 
tre pasienter og presenterer metoden samt preliminære resultater

Materialer og metoder: Tre pasienter er operert ved Rikshospitalet siden 2016. To kvinner alder 50 og 
67 år hadde utfall etter reseksjon av henholdsvis et stort, venstre sidig intraabdominalt schwannom og en 
cøkum cancer med innvekst mot strukturer i bekkenet (laterale bekkenvegg og psoas muskulaturen). En ung 
mann på 17 år med cerebral parese fikk et komplett utfall etter en høyre sidig psoas tenotomi (“over the 
brim” teknikk). Samtlige ble undersøkt nevrofysiologisk der man bekreftet komplett dennervering av quadri-
ceps, samt bevart funksjon i adduktor muskulaturen (innervert av nervus obturatorius). Pasientene ble operert 
hhv. 1.3, 1 og 12.4 måneder etter nerveskaden. En fremre tilgang fra lyskebåndet og distalt ble benyttet. 
Nervegrener fra nervus femoralis og fremre del av nervus obturatorius ble fremstilt. Sistnevnte ble avdelt 
distalt ved inngangen til adduktor longus- og gracilismuskulaturen. Deretter gjorde vi en direkte anastomose 
mot grener til quadriceps. Postoperativt unngikk pasientene knefleksjon forbi 90 grader de første tre ukene. 
Etter dette ingen restriksjoner. Postoperativ trening inkluderte aktivering av donormuskulaturen (adduktor-
gruppen) veiledet av fysioterapeut.

Resultater: Kvinnene er fulgt opp i drøye 2 år. Begge har gjenvunnet quadricepsfunksjon og går uten 
ortose eller støtte. Pasient 1 kunne strekke kneet mot tyngdekraften, men manglet 20 grader på full strekk. 
Pasient 2 hadde full strekk med kraft grad 4. Begge pasienter var meget fornøyd med resultatet og merket 
ikke tap av adduktorstyrke. Pasient tre kommer til 6 måneders kontroll i september. Ingen av pasientene 
hadde komplikasjoner relatert til inngrepet.

Konklusjon/relevans: Metoden virker lovende og er et godt alternativ for rekonstruksjon av større femo-
ralisnerveskader eller skader der man ønsker å unngå en intraabdominal tilgang. All disseksjon foregår uten-
for bekkenet. Foreløpig er det kun et fåtall slike transposisjoner beskrevet i litteraturen. Det er ikke beskrevet 
problemer med donormorbiditet og vi har heller ikke sett dette hos våre pasienter.

Referanse: 
1.  Goubier et al, Microsurgery 2012 Sep;32(6):463-5. Transfer of two motor branches of the anterior obturator nerve to the motor por-

tion of the femoral nerve: an anatomical feasibility study
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Å KJENNE IGJEN – EIT FILMPROSJEKT OM RE-LÆRING AV  
SENSIBILITET ETTER PERIFERE NERVESKADER I HENDER

Torunn Nessa1

1. Universitetssjukehuset i Stavanger, plastikk og handkirurgisk avdeling, ergoterapi

Innledning: Prosjektet er støtta av innovasjonsmidler frå Helse Vest, og omfattar 
produksjon av filmmateriale i samarbeid med biletkunstnar, to dansarar og filmfotograf 
til bruk for pasientar og behandlarar i opptrening etter perifere nerveskader i hender. 
Nyare kunnskap om den plastiske hjernen og kortikal omorganisering ved relæring av 
sensibilitetsfunksjon ligg til grunn for prosjektet.1

Tydinga av å fokusere på andre sansar, som til dømes hørsla og lyden av berøring av ulike materialer, er vist  
i studier.2

Eit fokus på å gjenvinne funksjon ved trening i ein naturleg og meiningsfull kontekst i daglege aktiviteter 
er ein sentral del av eit ergoterapifagleg fokus, samt vert anbefala ut frå forskning knytta til opptrening av 
sensibilitet etter nerveskader.3

Å relære sensibilitet i daglege aktiviteter er både mål og middel for å gjenvinne best mogleg handfunksjon.

Materialer og metoder: Brukarmedverknad frå både pasientar og kollegaer. Prosjektet har omfatta produk-
sjon av ein prøvefilm på ca. 15 minutter som vart vist ei gruppe pasientar med kuttskade på N. Medianus og/ 
eller N. Ulnaris. I ein gruppesamtale ba eg om tilbakemelding frå deltakarane på ein del aspekter ved filmen. 
Desse brukte eg vidare i produksjon av nye filmar. I tillegg viste eg filmane til håndterapeut-kollegaer på det 
årlege seminaret, og fekk også nyttige tilbakemeldingar.

Resultater: Deltakarane i pasient-utvalet uttalte mellom anna dette: “ Eg skulle ønskje at eg såg denne 
filmen då eg nyleg hadde skada meg”.

Ein annan sa: “Filmen formidlar ei slags glede ved berøring”.

Ein kollega påpeikte: “Eg trur filmen kan nå inn til dei pasientane som me slit litt med å nå inn til”.

Konklusjon/relevans: Ut frå tilbakemeldingane på prøvefilmen hadde me nye filmopptak og har ialt  
ein introduksjons-film med tale og 5 filmar kun med lyden av berøring i daglege aktiviteter. Relevansen  
av filmane brukt i opptrening gjenstår å undersøkje meir systematisk. Filmane er tilgjengelege på sus.no  
å kjenne igjen.

Referanser: 
1. G. Lundborg ; Nerve injury and repair regeneration reconstruction and cortical remodeling 2e
2.  Lundborg, G. & Rosen, B. 2003. Enhanced sensory recovery after median nerve repair: Effects of early postoperative artificial  

sensibility using the sensor glove system. J Hand Surg [Am] 28 Suppl 1, 38-39.
3.  Vikström, P, Rosen, B, Carlsson, I, Björkman,A ; The effect of early relearning on sensory recovery 4 to 9 years after nerve repair:  

a report of a randomized controlled study.
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KOMBINERT FRAKTUR I OS TRAPEZIUM OG OS CAPITATUM  
– EN SJELDEN DUO

Birger Flønæs1, Hebe Desirée Kvernmo1

1. Håndkirurgisk enhet, Ortopedisk avdeling, UNN

Innledning: Håndrotsfrakturer domineres i insidens av frakturer i os skafoid  
og os triquetrum. Fraktur i os trapezium eller os capitatum sees i kun 5 %,1,2 og  
sjeldent forekommer de samtidig. I denne kasuistikken presenterer vi et tilfelle  
av høyenergiskade som førte til akkurat dette sjeldne frakturmønsteret.

Materialer og metoder: Pasienten var en tidligere frisk 25 år gammel mann som kom til skade under 
motorcross og ukjent skademekanisme. Ved undersøkelse hadde han stor hevelse, smerter og hematom over 
venstre håndledd, nedsatt ROM i håndledd og CMC-1. Nevrovaskulær status var normal. Røntgen og CT viste 
frakturdislokasjon av os capitatum, med proksimale del stikkende inn i karpaltunnellen. I tillegg var det en 
fraktur gjennom corpus av os trapezium. Carpus var forkortet. Ved operasjon åpnet vi først volart, spaltet 
karpalligamentet, og fikk direkte tilgang til den volare delen av capitatum og sikret oss at ikke noe kom i 
klem ved reposisjonen. Dernest åpnet vi dorsalt, og via axialt drag og direkte trykk fra volart mot proximale 
fragmentet fikk reponert frakturen i os capitatum og fiksert denne. Frakturen i os trapezium ble likeledes 
åpent reponert og fiksert. Avslutningsvis anla vi en bred radiuslaske, og immobilisert.

Resultater: Pasienten er fortsatt gipsimmobilisert.

Konklusjon/relevans: Frakturer i os trapezium og os capitatum er høyenergiskader2,4 som sees sjeldent 
og som gjør at vi ønsker å dele vår erfaring. Disloserte frakturer behandles med åpen reponering og fiksasjon 
med kompresjonsskruer eller plate for os capitatum.3 I vårt tilfelle spaltet vi karpalligamentet pga. risikoen 
for impingement av volare strukturer og for avlastning av medianusnerven ved stor ødemutvikling. Vi valgte 
plate på os capitatum fremfor kompresjonsskruer pga. frakturmønsteret. Etter fiksasjon av frakturen i os 
trapezium testet vi CMC-1 som stabilt og så ikke behov for midlertidig fiksasjon med K-pinne mellom første 
og andre metakarp.

Referanser:
1.  DeWeber, K. (31.10.2018) Trapezium fractures. Hentet fra https://www.uptodate.com/contents/trapezium-

fractures?search=trapezium %20fractures&source=search_result&selectedTitle=1~10&usage_type=default&display_rank=1
2.  Cohen, M., Green, D., Hotchkiss, R., Kozin, S., Pederson, W. and Wolfe, S. Green’s Operative hand surgery. 7th ed. pp.626-629.
3.  Kohyama, S. (21.02.2018) Trapezium fracture associated with thumb carpometacarpal joint dislocation. Hentet fra https://www.ncbi.

nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5841103/
4.  Cohen, M., Green, D., Hotchkiss, R., Kozin, S., Pederson, W. and Wolfe, S. Green’s Operative hand surgery. 7th ed. pp. 629-631
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AVASKULÆR NEKROSE I CAPITATUM

Line Lied, Heike Zeitlmann1

1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim

Innledning: Avaskulære nekroser er beskrevet i flere lokalisasjoner i hånden, og 
 mest vanlig forekommer det i lunatum (Morbus Kienböck). Behandlingen avhenger  
av grad av sykdommen; avlastning med gips eller ortose, trykkavlastende prosedyrer, 
revaskulariserende prosedyrer og salvage prosedyrer i form av partiell eller total  
artrodese eller proteser. Avaskulær nekrose i capitatum ble første gang beskrevet av 
Jönsson i 1942,1 det er siden publisert rapporter om knapt 50 tilfeller.2,3 I løpet av det 
siste året har vi diagnostisert og behandlet 2 pasienter ved St. Olavs hospital.

Materialer og metoder: Pasient 1: 27 år gammel kvinne som fikk akutt innsettende smerter i venstre 
håndledd uten forutgående traume. Gravid på dette tidspunktet, ellers frisk. På grunn av vedvarende smerter 
ble det tatt røntgen i mai -17, som ble beskrevet som negativt til tross for flektert stilling av scafoid. Smer-
tene ga seg ikke, og august -18 ble det tatt MR som viste avasculær nekrose i capitatum og begynnende 
sammenfall av capitatum og redusert carpal høyde, og hun ble henvist ortopedisk avdeling. Hun hadde ikke 
effekt av avlastning med ortose. Ble operert mars -19 med utskraping av nekrosen, 4-hjørners artrodese og 
beintransplantasjon.

Pasient 2: 38 år gammel kvinne med akutte smerter i høyre håndledd etter vridningstraume april -18. Henvist 
ortopedisk avd november -18 pga. vedvarende smerter sentralt i håndleddet. CT og MR viste avaskulær 
nekrose i capitatum med bevart høyde på capitatum og tegn til revaskularisering. Det ble anlagt gips for 
avlasting i 2 måneder, og deretter ortosebehandling etter hvert lett fysioterapi. Gjentatte MR undersøkelser 
har vist uforandret funn, sist 19.08.19.

Resultater: Pasient 1: Avtagende smerter og 60 grader fleksjon/ekstensjon i håndleddet. Pasient 2: MR i 
august viste fortsatt uforandrede forhold. Fortsetter med ortose og lett fysioterapi. Ny CT er bestilt.

Konklusjon/relevans: Avaskulær nekrose i capitatum er sannsynligvis ikke så sjeldent som man skulle tro 
ut i fra litteraturen. Behandlingsprinsippene er de samme som ved andre avaskulære nekroser.

Referanser:
1.  Jonsson G. Aseptic bone necrosis of the Os Capitatum (Os magnum). Acta Radiol. 1942;23:562-4.
2.  Buziashvili D, Zeri RS, Reisler T. Avascular Necrosis of the Capitatum. Eplasty. 2017;17:ic13.
3.  Peters SJ, Degreef I, De Smet L. Avascular necrosis of the capitate<. Report of six cases and review of the literature. J Hand Surg E. 

2015, Vol. 40E(5) 520-525.
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LIVSTRUENDE BLØDNINGSKOMPLIKASJON ETTER BRUK AV  
VENEKOBLER VED FRI MIKROVASKULÆR LAPPREKONSTRUKSJON

Johanne Korslund1, Ole Reigstad1, Lars-Eldar Myrseth1, Magne Røkkum1

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

Innledning: Ved større defekter i bløtvev og hud er det ofte behov for frie lapper. 
Tradisjonelt har man suturert både arterier og vener med mikrokirurgisk teknikk. Bruk 
av venekoblere forkorter anastomose- og operasjonstid, har gitt reduksjon i komplika- 
sjoner/reoperasjoner, og er svært utbredt i lappekirurgi. Siden 2014 har venekoblere 
vært i bruk ved vår avdeling.

Materialer og metoder: Kasus: 70 år gammel tidligere frisk mann fikk resesert et 8 x 9 x 14 cm stort 
pleomorføst sarkom i venstre gluteus maximus, og defekten ble dekket med en stilket anterolateral lårlapp. 
3. postoperative dag utviklet det seg et hematom som kompromitterte venøs sirkulasjon. Hematomet ble 
evakuert, men lappen gikk i nekrose. Området ble dekket med en fri myokutan latissimus dorsi lapp anasto-
mosert til decenderende gren av a. femorialis circumflexus med Prolene 9.0. Venen ble anastomosert til den 
største femorale pedikkel-venen med 7 cm interponert venegraft fra v. saphena magna, og henholdsvis 3,5 og 
3,0 mm venekoblere (Synovis Microvascular Anastomotic Coupler).

Resultater: Det postoperative forløpet var ukomplisert. 8. postoperative dag gikk pasienten i hemodyna-
misk sjokk grunnet pulserende massiv blødning fra distal ende av lappen. Pasienten ble tatt opp på opera-
sjonsstua og operasjonsområdet eksplorert. Den distale venekobleren hadde erodert en 5 mm langsgående 
defekt i arterien. Arteriepedikkelen ble inspisert uten tegn til ytterligere defekter eller erosjoner, og venen, 
inkludert de to venekoblerne, var intakt.

Den skadde delen av arterien ble resessert, og resuturert, Arteriell sirkulasjon til lappen ble gjenopprettet og 
venen drenerte lappen uten lekkasje. For å forhindre kontakt mellom vene og arterie ble det dandert bløtvev 
og en matte med matriks til vevslim (TachoSil) rundt venekobleren.

Pasienten ble stabilisert hemodynamisk under operasjonen, estimert blodtap var 4 liter. Lappen tok fint, og 
såret grodde etter to mindre sårrevisjoner av kanten mot rima internates. Pasienten ble utskrevet 6 uker 
postoperativt.

Konklusjon/relevans: Venekobler er et godt hjelpemiddel i lappekirurgi, men den stive plastkontruk-
sjonen kan gnage hull i nærliggende vev om det er bevegelse. Ved bruk av venekobler bør kar og anasta-
moser ligge fra hverandre. Om dette er vanskelig anbefaler vi å dandere bløtvev rundt venekobleren slik at 
erosjon på omliggende vitale strukturer ikke oppstår.
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10 ÅRS ETTERKONTROLL ETTER OPERERTE SKAFOIDFRAKTURER  
OG PSEUDARTOSER

Hallgeir Bratberg

1. Oslo universitetssykehus

Innledning: Udisloserte skafoidfrakaturer blir med hell behandla konservativt med gips. 
Hos oss opereres akutt kun de disloserte (>1 mm dislokasjon) samt de som går over  
3 uker ubehandla. I tillegg kommer pseudartrosene.

Skafoidfrakturer kan opereres percutant, skopisk assistert eller åpent. Pseudartroser opererer vi vanligvis med 
tricorticalt beingraft i pseudartrosespalten. Fiksasjonsmetodene er enten kirchnerpinner, HCS-skrue eller en 
kombinasjon av disse.

Argumentene mot å operere akutte skafoidfrakturer er hovedsakelig at vi går gjennom ledd (ST- eller 
håndledd) for å sette fiksasjonsmaterialet, og dette kan medføre risiko for artroseutvikling. I tillegg kommer 
generelle operasjonsrici.

Vi har kontaktet alle pasienter operert for skafoidfraktur og skafoidpseudartrose for ti år siden (2009) til 
klinisk og radiologisk etterkontroll. Hovedbeveggrunnen for dette var i utgangspunktet å se om skruefiksasjon 
av akutt opererte skafoidfrakturer medfører artroseutvikling etter ti år. Vi har imidlertid innkalt alle opererte 
skafoider fra 2009 og således får vi også et bilde av hvordan det går med de opererte pseudartrosene.

Materialer og metoder: Manuelt søk i operasjonsprotokoll ga funn av 27 opererte skafoider ved opera-
sjonsstuene i Storgata i løpet av 2009. Av disse var 6 ferske frakturer, 4 operert med retrograd Headless 
Compression Screw (HCS), 2 med anterograd HCS. 3 er vurdert som forsinka tilhelet hvorav to operert med 
retrograd HCS og èn med anterograd HCS. 18 pseudartroser er operert, hvorav 14 med retrograd HCS, 2 ante-
rograd HCS og 2 med kirchnerpinner, alle disse har fått lagt inn tricorticalt cristagraft i pseudartrosespalten.

22 pasienter har møtt eller er innkalt til rtg og klinisk kontroll. To pasienter har vi ikke fått tak i. Tre pasienter 
ville ikke komme.

Resultater: Vi har målt bevegelighet håndledd og tommel, smerte (VAS), funksjonshemming (VAS), styrke 
(Key Pinch og Jamar) og funksjonsscore (PRWHE). Videre har vi vurdert artroseutvikling radiocarpalt og i STT-
ledd, samt vurdert tilheling på røntgen.

Kontrollene er ikke ferdig gjennomført ved innsendelse av abstrakt, men vil bli presentert.

Konklusjon/relevans: Tiårsresultatene etter opererte skafoider er relevant i forhold til vurderinga om en 
fraktur skal opereres eller ei. Det er særlig interessant i forhold til om vi skal tilby operativ behandling for 
flere pasientgrupper.
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TIDLIGE ERFARINGER MED PASIENTTILPASSEDE GUIDER  
VED KORRIGERENDE OSTEOTOMIER I UNDERARM

Trygve Holm-Glad1, Magne Røkkum1, Ole Reigstad1

1 Håndkirurgisk seksjon OUS-Rikshospitalet

Innledning: Komplekse underarmsbrudd som har tilhelet med rotasjonsfeil er vanske- 
lige å korrigere siden røntgen og CT gir lite informasjon om rotasjon i frakturen. Ved 
hjelp av dataanimasjon, hvor CT-bilder av skadet arm sammenlignes med speilbilde 
av frisk arm, kan rotasjonsfeil kartlegges og osteotomi utføres med spesialtilpassede 
guider, slik at nær normal anatomi kan gjenopprettes.

Materialer og metoder: Vi presenterer tidlige (3-15 måneder) resultater etter korrigerende osteotomi 
med spesialtilpassede 3D-printede kutte- og boreblokker fra Materialise® hos fire pasienter (18-42 år) med 
håndleddssmerter og redusert underarmsrotasjon.

Resultater: Pasient 1: 20 år gammel mann med oversett midtskaft radiusfraktur tilhelet med 90° 
rotasjonsfeil. 15 måneder etter korrigerende osteotomi på radius og ulna var supinasjon bedret (10 vs. 80°), 
pronasjon noe redusert (80 vs. 60°), mens bevegelighet ellers i håndleddet var uendret. Pasienten hadde 
mindre smerter.

Pasient 2: 42 år gammel mann med konservativt behandlet fraktur i radiusskaftet tilhelet i fleksjons- og 
rotasjonsfeilstilling. 11 måneder etter korrigerende radiusosteotomi med cristagraft var supinasjon bedret  
(20 vs. 70°), mens pronasjon (90 vs. 80°), ekstensjon (80 vs. 65°) og fleksjon (70 vs. 60°) var noe redusert. 
Pasienten hadde mindre smerter.

Pasient 3: 17 år gammel mann med metafysær radiusfraktur som ble pinnet, og endte opp med volar feil- 
stilling og minimal rotasjonsfeilstilling. Vi gjorde radius- og ulnaosteotomi. Grunnet mistanke om compart-
mentsyndrom ble det gjort underarmsfasciotomi første postoperative dag. Etter ni måneder var supinasjonen 
noe bedret (30 vs. 45°), pronasjon uendret (80°), mens ekstensjon (60 vs. 75°) og fleksjon (35 vs. 50°) var noe 
bedret. Pasienten var smertefri. Han har ingen sequele etter underarmsfasciotomien.

Pasient 4: 21 år gammel kvinne med epifysiolysefraktur i distale radius som 12-åring. Grunnet tidlig fyse- 
luk-ning fikk hun en Madelungaktig stilling på håndleddet med forkortet og volarbikket radiusleddflate samt 
økt radial inklinasjon. Det ble gjort radiusosteotomi med cristagraft. Carpaltunnelen ble spaltet og nervus 
medianus eksplorert etter 1 uke pga. nerveutfall. Etter 3 måneder var supinasjon (30°), pronasjon (70°), samt 
håndleddsbevegeligheten ellers uendret. Hun hadde mindre smerter, og nervefunksjonen var normal.

Alle osteotomiene tilhelet, og pasientene opplevde smertelindring etter inngrepet. Underarmsrotasjonen økte 
hos tre pasienter, mens det foreløpig ikke er noen endring etter tre måneder hos den fjerde. Ingen av pasient-
ene jobbet før inngrepet. To er tilbake i jobb.

Konklusjon/relevans: Korrigerende osteotomi i underarm med pasienttilpassede guider ser ut til å gi et 
forutsigbart og tilfredsstillende resultat. Inngrepet er omfattende, og det er viktig å intervenere tidlig ved 
mistanke om kompartmentsyndrom eller nerveutfall, slik at pasienten unngår sequele.
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USTABILE DISTALE RADIUSFRAKTURER HOS PASIENTER OVER  
65 ÅR. RCT KONSERVATIV BEHANDLING VS. OPERASJON MED 
VOLAR LÅSEPLATE

Sondre Hassellund1, John Williksen1, Øyvind Karlsen1, Carina Rosales1, Marit Mjelde2,  
Torstein Husby1, Frede Frihagen1

1. Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 2. Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus

Innledning: Det er i Norge vanlig å operere eldre pasienter med ustabil eller dislosert 
radiusfraktur, de fleste med volar låseplate. Imidlertid er det liten dokumentasjon på  
at dette gir bedre funksjonelle resultater. Målet med studien var å sammenligne gips- 
behandling med volar låseplate.

Materialer og metoder: Det ble inkludert 100 pasienter over 65 år i en randomisert kontrollert studie 
mellom konservativ behandling med gips og operasjon med volar låseplate. Hjemmeboende pasienter med 
AO A- og C-frakturer med feilstilling (>10 grader dorsal tilt, 3mm radial forkortning eller 2 mm step i ledd-
flaten) ble søkt inkludert. Primærendepunktet for studien var Quick-DASH etter 12 måneder, og studien er en 
non-inferioritystudie med terskelverdi på 8 poeng i Quick-DASH.

Resultater: 89 kvinner og 11 menn ble inkludert, gjennomsnittsalder i konservativ gruppe var 73.9 (range 
65-88) og 73.4 (65-91) år i operasjonsgruppen. Etter 12 måneder var Quick-Dash i konservativ gruppe 8 og i 
operert gruppe 7 gjennomsnittlig forskjell 1 (95 % konfidensintervall -4.0 til 5.7; p=0.73), Pasient rated wrist 
and hand evaluation (PRWHE) var etter 12 måneder var 7 vs. 5, gjennomsnittlig forskjell 2 (95 % konfidens-
intervall -2.5 til 6.0; p=0.43). “Fornøydhet med håndfunksjon” etter 12 måneder var 8 vs. 9 (skala 0-10, 10 
best), gjennomsnittlig forskjell -1 (95 % konfidensintervall -1.49 til -0.46; p<0.01).

Gripestyrke etter ett år var i konservativ gruppe 17.4 og 19.6 i operasjonsgruppen, gjennomsnittlig forskjell 
-2.2 (95 % konfidensintervall -4.7 til 0.38); p=0.09).

Samlet bevegelighet (fleksjon/ekstensjon, pronasjon/supinasjon og ulnar/radial deviasjon) i skadet håndledd 
i konservativ gruppe etter 12 måneder var totalt 315 grader mot 331 hos de opererte, gjennomsnittlig for-
skjell 16 (95 % konfidensintervall 5.2 til 27.6; p<0.01).

Ved røntgenkontroll etter 12 måneder fant vi i konservativ gruppe gjennomsnittlig 19.8 grader dorsal  
vinkling mot -0.8 grader i operasjonsgruppen, gjennomsnittlig forskjell 21 (95 % konfidensintervall 16.8 til 
24.4, p<0.01), radial forkortning 4.8 mm mot 1.8 mm, gjennomsnittlig forskjell 3 (95 % konfidensintervall  
2.2 til 3.7, p<0.01), 0.5 mm step i leddet mot 0.1, gjennomsnittlig forskjell på 0.3 (95 % konfidensintervall 
0.02 til 0.68, p<0.01).

Konklusjon/relevans: Begge grupper har gode, sammenlignbare resultater etter 12 måneder tross store 
radiologiske forskjeller. De opererte pasientene er dog mest fornøyd med håndfunksjonen.

Vi har tidligere vist at de opererte pasientene kom seg raskere, men forskjellen mellom gruppene var 
beskjeden etter 6 måneder. Basert på Quick-Dash var konservativ behandling non-inferior til operasjon.

Referanse:
1.  Hassellund et al. Distale radiusfrakturer hos pasienter over 65 år. RCT mellom konservativ behandling og operasjon. Foreløpige  

resultater. Norsk ortopedisk høstmøte 2018, Abstrakt 303, presentert 24/10-18.
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3D-GANGANALYSE BRUKT TIL Å EVALUERE ORTOPEDISK 
HJELPEMIDDEL

Grethe Elisabeth Borchgrevink1, Tobias Goihl2, 3, Per Bendik Wik2, Olav A. Foss1, 2,  
Kjerstin Øverlid Selvig3

1. St. Olavs hospital, Universitetessykhuset i Trondheim. 2. NTNU. 3. Trøndelag Ortopediske Verksted

Innledning: Vi ønsket å vurdere om Lycra-ortose reduserer Trendelenburg gange med 
kvantitativ vitenskapelig metode. Produsenten lover at ortosen øker propriosepsjon, 
holdning og stabilitet, men effekten er ikke dokumentert.

Materialer og metoder: Målemetode: 3D-ganganalyse med kinematikk og spatio-temorale data. Målet var 
å rekruttere 10 pasienter som var sine egne kontroller. Pasientene ble rekruttert via Trøndelag Ortopediske 
Verksted. Inklusjon: Pasienter > 18 år med nevromuskulær sykdom og positiv Trendelenburg test. Eksklusjon: 
Pasienter med språkproblemer. Produsenten oppgir at Lycra-ortosen må brukes minst 6 uker og 7 timer hver 
dag for å gi effekt og pasientene ble derfor kontrollert 6 uker etter at Lycra-ortosen ble tilpasset. Oppmøte 
ved ganglabben: Pasientene møtte første gang til ganglabben i det de fikk Lycra-ortosen (pre) og siste gang 
minimum 6 uker senere (post). De gikk i 3D-gangbane med og uten Lycra-ortose hver gang. Pasienter ble 
rekruttert i perioden fra januar til november 2018. Det var fem kvinner og fem menn. Gjennomsnittsalder ved 
rekruttering var 54,4 (SD+/- 17,4) år. Pasientene hadde diagnosene MS, CP, Charcot-Marie-Tooth, Sequele 
etter hjerneblødning, Menigomyelocele og Slowly progressive spastic para-paresis.

Resultater: Statistikk: Mixed model m/Bonferroni. Data fra første oppmøte ved ganglabben uten Lycra ble 
sammenliknet med data fra siste ganglab 6 uker senere, med Lycra.

Kinematikk med vinkelmål for bekkenbevegelsen
Postdata minus predata  Gjennomsnittlige forskjeller p-verdi
Sagittalplan Mean Anterior Tilt -3,450 ,008*
 Max Anterior tilt -3,417 ,013*
Frontalplan Mean Oblique -,197 1,000
 Max Oblique -1,009 ,046
Transversalplan Mean Rotation 1,668 ,378
 Max Rotation -,029 1,000

Noen variabler for bekkenbevegelse viste signifikante forskjeller. I sagittal-planet ble anteriore tiltingen 
mindre etter bruk av Lycra-ortose. Verdier ved første oppmøte i ganglabben viste Mean Anterior Tilt 10,556° 
og Max Anterior Tilt 14,602°. I et normalmateriale fra ganglab i aldersgruppen 40-60 år var verdiene for Mean 
Anterior Tilt 8,99° og Max Anterior Tilt 9,36°.

Spatial-Temporale data: Fot-plassering og tid
Postdata minus predata  Gjennomsnittlige forskjeller p-verdi
Spatielle data (sin – dext) Single support % -,861 ,283
 Steg-lengde m ,011 ,264
Temporale data Cadence (sin + dext) /2 steg/min ,799 ,993
 Hastighet (sin + dext) /2 m/sec ,016 ,930

Spatio-temporale data viste ingen statistisk signifikante forskjeller.

Konklusjon/relevans: Det er en liten studie, men for noen variabler for bevegelse i bekkenet var det statistisk 
signifikante forskjeller som indikerer at Lycra-ortose kan redusere patologisk anterior tilting i bekkenet hos 
pasienter. Studien var en pilot og det bør forskes videre på effekten av Lycra-ortose med et større materiale. Stu-
dien viser også at 3D-ganganalyse kan være et viktig verktøy for å evaluere effekt av ortopediske hjelpemidler.
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FIBULANAGLE VED ANKELFRAKTUR OG KOMPROMITTERT BLØTVEV

Ingrid Kvello Stake1, Martin Greger Gregersen1, Marius Molund1, Bengt Östman1

1. Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold HF

Innledning: Standard operasjonsmetode for ankelfrakturer i dag er åpen reposisjon  
og fiksasjon med plate og skruer. Ved denne operasjonsmetoden ser vi av og til  
komplikasjoner som forsinket sårtilheling, infeksjon og plager relatert til metallet.1 
Pasienter med komorbiditeter, høy alder og dårlige hudforhold har en høyere risiko  
for komplikasjoner.2,3 Intramedullær fibulanagle kan potensielt redusere risikoen  
for komplikasjoner ettersom den krever en mindre insisjon, gir bedre stabilitet i  
kompromittert ben og resulterer i mindre prominerende metall.4,5 Ved Sykehuset  
Østfold har vi valgt operasjon med intramedullær fibulanagle hos pasienter med  
kompromittert bløtvev. Vi presenterer våre resultater ved denne operasjonsmetoden.

Materialer og metoder: Pasienter med ankelfraktur operert med intramedullær fibulanagle ved Sykehuset 
Østfold frem til juni 2016 ble inkludert. Pasientenes journaler ble gjennomgått og informasjon vedrørende 
ankelskaden, risikofaktorer for komplikasjoner, valg av kirurgi og behandlingsforløpet ble registrert. Røntgen- 
bilder ved skadetidspunktet og ved 6 ukers kontroll ble vurdert. Primært endepunktet var postoperative 
sårkomplikasjoner og sekundære endepunkter var andre komplikasjoner, malunion og reoperasjoner.

Resultater: Totalt ble 71 pasienter med 72 ankelfrakturer operert med intramedullær fibulanagle. Av disse 
var 10 % åpne frakturer. Gjennomsnittsalder var 77 år (min 45, maks 95). Alle pasientene ble operert med 
intramedullær fibulanagle på grunn av dårlige hudforhold, komorbiditeter eller høy alder. Ingen pasienter fikk 
overflatisk infeksjon, mens 2 pasienter fikk dyp infeksjon postoperativt. Disse fikk fjernet alt metall, hvor den 
ene pasienten også hadde havari av osteosyntesen som endte med trippelartrodese. Ytterligere 2 pasienter 
fikk havari av osteosyntesen og måtte reopereres. 6 pasienter fikk fibulanaglen helt eller delvis fjernet på 
grunn av smerter.

Konklusjon/relevans: Forekomsten av postoperative sårkomplikasjoner var lav sammenliknet med fore-
komsten ved plate og skruefiksasjon i litteraturen. Også andelen av pasienter med mekaniske komplikasjoner 
var lav. Våre data viser at operasjon med intramedullær fibulanagle er et trygt alternativ til plate og skrue- 
fiksasjon ved ankelfraktur og kompromitterte bløtvev.

Referanser:
1.  Ovaska M. Complications in ankle fracture surgery. Acta Orthop Suppl 2015;86(358):1-32.
2.  Flynn JM,et al. Closed ankle fractures in the diabetic patient. Foot Ankle Int 2000;21(4):311-9.
3.  Miller AG, et al. Risk factors for wound complications after ankle fracture surgery. J Bone Joint Surg Am 2012;94(22):2047-52.
4.  Bugler KE, et al. The treatment of unstable fractures of the ankle using the Acumed fibular nail: development of a technique. J Bone 

Joint Surg Br 2012;94(8):1107-12.
5.  Smith G, et al. Biomechanical Comparison of Intramedullary Fibular Nail Versus Plate and Screw Fixation. Foot Ankle Int 

2017;38(12):1394-9.
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KASUISTIKK: HVA GJØR VI NÅR ALLE BROER ER BRENT?  
EN KASUISTIKK OM HALLUX VALGUS, KOMPLIKASJONER OG  
EN MULIG REDNING

Cecilie Lunden Gundersen1, Kjetil H. Hvaal2, 3

1. Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus HF, Arendal. 2. Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 3. Nasjonal kompetansetjeneste 
for fot- og ankelkirurgi, Oslo universitetssykehus

Innledning: I følge Helsenorge.no, ble det utført 1871 operasjoner for hallux valgus i 
2018. Antakelig er tallet mellom 2000 og 2500 pga. underrapportering. NPE rapporterer 
164 klager på operasjoner pga. hallux valgus siste 5 år, noe som er er stor gruppe.  
I NOP 1-2016 “Erstatningssaker og ortopedi”, kan vi lese: “Operasjon for hallux valgus 
skiller seg ut med 50 % medhold.” Det er ikke alltid resultatet blir som forventet, og 
når det meste allerede er forsøkt, kan det være lurt å ringe en venn.

Materialer og metoder: Pasienten er en 57 år gammel kvinne med psoriasisartritt som i 2012 oppsøkte 
sitt lokalsykehus pga. uttalt hallux valgus. IM-vinkel 20 gr bilateralt. Hun ble i nov. 2012 operert høyre side 
med Scarf-osteotomi som tilhelet fint, med dessverre ble det ganske raskt residiv. I okt. 2013 ble det så 
gjort en bunionektomi og lateral release, hvilket ga økende IM-vinkel og pronasjon. I mai 2015 ble skruene 
fjernet i tillegg til ytterligere bunionektomi og lateral release. Operasjonen beskrives som vellykket, og man 
planlegger så Scarf-osteotomi på ve fot. Pasienten kommer da til SSA for operasjon, og vi velger da å gjøre 
en artrodese i MTP1 ve. Operasjonen er vellykket. Problemet er fremdeles hø fot. Bilder og kasuistikk blir 
med på flere fotmøter, uten at vi kommer til noen god løsning. Vi konfererer med vårt referansesykehus, Oslo 
universitetssykehus, Ullevål, og i okt. 2018 blir hun operert med artrodese i MTP1 og mini-tightrope mellom 
MT 1 og 2. Det var svært lite igjen av adduktorapparaet til første metatars, hvorfor man fant det nødvendig å 
støtte rebalanseringen med kunstgraftet, ikke ulikt filosofien ved syndesmoseinsuffeciens.

Resultater: Pasienten er nå, drøye 10 måneder postoperativt, fornøyd med resultatet, både funksjonelt og 
kosmetisk. Hun opplevde en stramhetsfølelse i ca. ½ år, men det gikk over.

Konklusjon/relevans: Det er mange fallgruver i hallux valgus-kirurgi. Det er derfor viktig å kunne kon-
ferere med kolleger på et referansesykehus. Når sekveler etter tidligere kirurgi gjør at man ikke kan komme i 
mål med lapidus eller artrodese i MTP alene, kan uvanlige metoder, som mini tightrope være nyttig adjuvans. 
Vi kjenner ikke langtidseffekten. Komplikasjoner kan være brudd i graftet eller stressfraktur i MT2.

Referanse: 
1.  Kayiaros S1, Blankenhorn BD, Dehaven J, Van Lancker H, Sardella P, PascalidesJT, Digiovanni CW.Correction of metatarsus primus 

varus associated with hallux valgus deformity using the arthrex mini tightrope: a report of 44 cases. 
Foot Ankle Spec. 2011 Aug;4(4):212-7
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ANKELARTRODESE MED RETROGRAD NAGLE,  
BENGRAFTING, BENMARGSKONSENTRAT OG TANTALUMBUR  
ETTER FJERNING AV ANKELPROTESER

Marianne Lund Eriksen1, Kari Helene Eikvar2, Mads Sundet1

1. Diakonhjemmet Sykehus, Ortopedisk seksjon. 2. Den norske legeforening

Innledning: Ankelproteser har en 10-årsoverlevelse på ca. 80 % i registerstudier,1 og 
ved vår institusjon er det ofte nødvendig å gjøre revisjonskirurgi med artrodese. Dette 
inngrepet er i litteraturen kjent som en prosedyre med stor komplikasjons- og pseud- 
artroserate, med 19 % pseudartose i en metaanalyse.2 Vi innførte i 2016 en metode 
med fjerning av protese, retrograd sperrenagling, bengrafting og bruk av benmargs- 
konsentrat, samt at defekten ble fylt med et tantalumbur. Denne studien undersøker 
våre resultater etter denne prosedyren.

Materialer og metoder: 30 pasienter ble operert i 31 ankler fra januar 2016 til februar 2019. Pasientene 
har vært fulgt opp med røntgen og evt supplerende CT-undersøkelser for å verifisere tilheling, telefonin-
tervjuer og utfylling av Manchester-Oxford Foot and Ankle Score (MOxFQ) postoperativt, hos enkelte pasienter 
også preoperativt.

Resultater: 11 menn og 19 kvinner ble operert, 1 kvinne bilateralt. 28 artrodeser tilhelte både talocruralt 
og subtalart (90.3 %), mens 2 hadde usikker tilheling og 1 hadde en sikker subtalar pseudartrose. Det var 
1 overflatisk infeksjon, 1 stressfraktur som ble konservativt behandlet samt 5 nerveskader. 1 pasient måtte 
amputere leggen 1 år etter inngrepet på grunn av en infeksjon som ble oppfattet til ikke å være relatert til 
inngrepet.

29 pasienter oppga å være “svært fornøyd” eller “nokså fornøyd” med inngrepet, kun en pasient var “nokså 
misfornøyd”.

Gjennomsnittlig MOxFQ postoperativt var 33.4. Ni pasienter hadde også en preoperativ MOxFQ tilgjengelig, 
som falt fra 72.9 til 36.2 (p=0.002).

Konklusjon/relevans: Ankelartrodese etter ankelprotese er kjent som et inngrep med høy komplikasjons- 
rate. Med denne spesifikke metoden har vi oppnådd gode resultater, både med tanke på tilheling og pasient-
tilfredshet. Foredraget vil også gjennomgå operasjonsmetoden.

Referanser:
1.  Bartel AFP, Roukis TS. Total Ankle Replacement Survival Rates Based on Kaplan-Meier Survival Analysis of National Joint Registry 

Data. Clin Podiatr Med Surg [Internet]. 2015 Oct [cited 2019 Apr 10];32(4):483–94.
2.  Gross C, Erickson BJ, Adams SB, Parekh SG. Ankle Arthrodesis After Failed Total Ankle Replacement: A Systematic Review of the 

Literature. Foot and Ankle Specialist 2015.
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TIBIOTALOCALCANEAL ARTRODESE MED RETROGRAD  
MARGNAGLE OPERERT VED ST. OLAVS HOSPITAL SISTE TI ÅR

Trude Basso1, Aleksander Roaldseth1, Saulius Lapinskas2, Trine Fresvig1, Vegard Osland1,  
Eivind Witsø1

1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital. 2. Aleris Rosenborgklinikken

Innledning: Tibiotalocalcaneal artrodese med destruksjon av leddbrusk i begge ledd, 
med og uten aksekorreksjon, fikseres ved vår avdeling med retrograd margnagle, eller 
med skruer og kramper etter individuell vurdering. Retrograd margnagling utføres både 
som primært inngrep ved artroser, feilstillinger og nevropatisk kollaps og som reope-
rasjon ved revisjon av ankelproteser og pseudartroser/ non-union. Vi ønsket å ettergå 
resultatene av egen behandlingspraksis siste ti år.

Materialer og metoder: Pasienter operert ved St. Olavs hospital, Trondheim (Øya) og Orkdal, ble identifis-
ert gjennom elektronisk operasjonsplanlegger etter søk på prosedyrekoder. Gjennom journal ble alder, kjønn, 
indikasjon for operasjon, komplikasjoner og reoperasjoner kartlagt. Postoperativ infeksjon, pseudartrose, 
iskemi /dyp nekrose og fraktur defineres her som alvorlig komplikasjon.

Resultater: Åttiåtte tibiotalocalcaneale artrodeser fiksert med margnagle ble identifisert. Tjuetre naglinger 
med samtidig innsetting av tantalumbur etter havarert ankelprotese ble ekskludert. Sekstifem naglinger hos 
60 pasienter (24 kvinner) i alderen 29 til 82 (gj.sn 60) år ble inkludert. Ni pasienter har kortere enn ett års 
oppfølging (4 til 11 mnd). Indikasjoner for artrodese var primær artrose (n=22), posttraumatisk artrose (n=18), 
feilstillinger (n=14, hvorav tre Charcotfot) og sequele etter septisk artritt (n=1) og reoperasjon etter tidligere 
artrodese (n=10). Ingen av pasientene som ble operert på indikasjon “reoperasjon etter tidligere artrodese” 
var operert på mer enn en side.

Ingen av pasientene som var bilateralt operert fikk komplikasjoner på mer enn en side. Trettiåtte av 65 tibio-
talocalcaneale artrodeser (58 %) hadde komplikasjonsfrie forløp. Alvorlige komplikasjoner oppsto etter 13/65 
artrodeser (20 %) hvorav tre pasienter ble crusamputert.

Pseudartrose oppsto hos tre av ti pasienter der naglingen var en reoperasjon etter tidligere artrodese. I de 
resterende 55 artrodesene oppsto sikker pseudartrose etter to primæroperasjoner og to pasienter er fortsatt 
under oppfølging for mulig pseudartrose (4/55, 7 %). Totalt fem av 65 tibiotalocalcaneale artrodeser (8 %) er 
per i dag reoperert pga. pseudartrose. Fire av 65 (6 %) tibiotalocalcaneale artrodeser er reoperert for infeksjon 
og to for hhv fraktur og nekrose/iskemi. Syv av 65 pasienter (11 %) er reoperert pga. smertefullt implantat. 
Tre pasienter hadde forbigående sårproblematikk pga. gips. Fire pasienter har vedvarende smerter uten sikker 
årsak.

Konklusjon/relevans: Tibiotalocalcaneal artrodese er omfattende kirurgi. I vår kohort førte en av fem 
artrodeser til alvorlige komplikasjoner og tre pasienter ble til slutt crusamputert. Pseudartrose oppsto hyp-
pigere hos pasienter som ble naglet etter tidligere artrodeseoperasjoner i samme ledd sammenlignet med 
pasienter operert på andre indikasjoner. Heldigvis kom majoriteten av pasientene seg fra operasjonen helt 
komplikasjonsfritt.
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113 ANKELPROTESER OG 22 REVISJONER MED  
TIBIOTALOCALCANEAL ARTRODESE MED RETROGRAD  
MARGNAGLE OG TANTALUMBUR

Trude Basso1, Aleksander Roaldseth1, Otto Schnell-Husby1, 2, Saulius Lapinskas3, Trine Fresvig1, 
Vegard Osland1, Eivind Witsø1

1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital. 2. Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. 3. Aleris Rosenborgklinikken

Innledning: St. Olavs hospital utførte frem til april 2018 implantasjon av ankelproteser. 
Etter dette er pasientene henvist Diakonhjemmet sykehus. Som ledd i evaluering av 
komplikasjoner etter retrograd margnagle for tibiotalocalcaneale artrodeser gjorde vi 
en enkel gjennomgang av “husets ankelproteser” med fokus på pasienter revidert med 
retrograd margnagle og tantalumbur.

Materialer og metoder: Pasienter operert med ankelproteser ved Ortopedisk avdeling St. Olavs hospital 
Trondheim (Øya), Orkdal og Røros ble identifisert gjennom operasjonsplanleggeren med data fra 2005. 
Gjennom journal ble alder, kjønn og revisjoner etter proteseoperasjon evaluert. For revisjoner med retrograd 
margnagle med tantalumbur ble type komplikasjoner kartlagt. Infeksjon og pseudartrose ble her definert som 
alvorlig komplikasjon.

Resultater: Hundreogtretten ankelproteser i 110 pasienter (67 menn) ble identifisert. Gjennomsnitt/ 
median alder ved protesekirurgi var 56/ 57 år med yngste pasient 22 år og eldste 82 år.

Totalt 39 proteser (35 %) er senere revidert: I 20 ankler er det utført tibiotalocalcaneal artrodese med retro-
grad margnagle og tantalumbur. I åtte ankler er det gjort artrodese med plate og skruer, i fem ankler er det 
satt inn revisjonsprotese, i fem er det gjort debridement og bytte av liner og en pasient ble reoperert med 
Ilizarovramme pga. infeksjon. Ytterligere en pasient er søkt inn for bytte av liner, mens en er søkt inn for 
artrodese. Gjennomsnittsalderen for pasienter som ble hhv revidert og ikke revidert var 54 og 56 år. Tjuefire 
av 67 proteser i menn (36 %) ble revidert.

Tjueto pasienter operert med tibiotalocalcaneal artrodese med retrograd margnagle og tantalumbur etter 
havarert ankelprotese ble identifisert. Tyve proteser var satt inn ved eget sykehus. Av disse 22 pasientene 
oppsto det alvorlige komplikasjoner ved reoperasjonen hos åtte (36 %): To pasienter fikk dyp infeksjon og ble 
behandlet med Ilizarovramme og senere med hhv reartrodese og crusamputasjon. En pasient fikk sårinfeksjon 
etter skruepenetrasjon og ble behandlet med fjerning av skrue og mindre revisjon. Sikker pseudartrose oppsto 
etter fire operasjoner (18 %). Seks pasienter er operert for smertefullt implantat hvorav to pasienter har 
vedvarende smerter og er uavklart. En pasient har innestående implantat og vedvarende betydelige smerter.

Konklusjon/relevans: Det var ingen forskjell i kjønn og alder hos pasienter som fikk komplikasjoner etter 
primære ankelproteseoperasjoner sammenholdt pasienter uten komplikasjoner. En revisjonsrate på 35 %  
etter primære proteser er bekymringsfullt og understøtter at pasienter i vår helseregion nå henvises Diakon-
hjemmet. Majoriteten ble revidert med artrodese fiksert med retrograd nagle og tantalumbur. Komplikasjons- 
raten etter dette inngrepet (≥ 35 %) er også langt høyere enn ønskelig.
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GENOTYPE AV GRUPPE A-STREPTOKOKKER I INVASIVE  
BLØTVEVSINFEKSJONER OG KLINISK PRESENTASJON

Aleksander Roaldseth1, Trude Basso1, Kjersti Wik Larssen2, Trine Fresvig1, Vegard Osland1,  
Eivind Witsø1

1. Seksjon for fot, ankel og rekonstruktiv ortopedi, Ortopedisk avdeling - St. Olavs hospital.  
2. Avdeling for medisinsk mikrobiologi - St. Olavs hospital

Innledning: 21. januar 2019 utsendte smittevernoverlegen i Trondheim brev om økt 
forekomst av invasive gruppe A Streptokokk (GAS) infeksjoner i vår region. GAS kan 
gi alvorlige bløtvevsinfeksjoner med høy mortalitet. I januar og februar 2019 ble GAS 
stammer fra 12 pasienter sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) fra St. Olavs hospital. 
Ortopedisk avdeling var i samme periode behandlingsansvarlig for åtte pasienter med 
alvorlige bløtvevsinfeksjoner og assisterte andre kirurgiske avdelinger ved inngrep for 
invasive GAS-infeksjoner. Det kliniske bildet varierte sterkt. Vi undersøkte også  
sammenhengen mellom genetiske varianter av bakterien og klinisk presentasjon.

Materialer og metoder: Alle innsendte GAS stammer ble genotypet med Multilokus sekvenstyping 
(MLST) og emm-typing (M Protein) ved FHI. Klinisk presentasjon ble sammenholdt med resultatene fra 
genotypingsanalysene.

Resultater: Av de åtte pasientene fylte en pasient tre SIRS-kriterier, og tre pasienter fire SIRS-kriterier 
ved innleggelse. Median [min, maks] tid fra ankomst sykehus til første revisjon var 4.3t [2.75t, 41t]. Empirisk 
behandling før og/eller etter revisjon inkluderte åtte ulike antibiotika. Etter dyrkningssvar ble alle behandlet 
med kombinasjon penicillin og clindamycin.

Kun to pasienter hadde identisk MLST og emm-type. Begge hadde prodromalfase med influensalignende syk-
dom, nekrotiserende fasciit/myociit og fire SIRS-kriterier ved innleggelse. Tre pasienter hadde identisk MLST, 
men ulik emm-type. Av disse hadde en pasient nekrotiserende fasciit, en hadde akutt lokal infeksjon i kronisk 
leggsår, og den siste hadde en nekrotiserende infeksjon i finger. Ingen av de resterende fem pasientene 
hadde felles MLST eller emm-type og ingen av disse hadde nekrotiserende bløtdelsinfeksjon. Alle pasientene 
overlevde.

Konklusjon/relevans: Det var en betydelig variasjon i klinisk presentasjon hos våre åtte pasienter med 
GAS-infeksjon i januar og februar 2019. To pasienter med GAS med sammenfallende genotype og emm-type 
hadde prodromalfase med influensalignende symptomer, nekrotiserende fasciit og fire SIRS-kriterier ved 
innleggelse. Tre pasienter hadde samme MLST, men ulike emm-subtyper og ulik klinisk presentasjon. Basert 
på genotyping synes det som om opphopningen av GAS-infeksjoner i vår region i januar og februar 2019  
var tilfeldig.
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BILATERAL HEEL PRESSURE ULCERS WITH OSTEOMYELITIS TREATED 
WITH REVISIONS AND SUREALIS FLAPS IN A 74 YEAR OLD WOMAN

Annette K. B. Wikerøy1, Hendrik F. S. Fuglesang1, Alexander Vigen2

1. Akershus University Hospital, Bruddseksjonen. 2. Akershus University Hospital, Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling

Innledning: We believe this case can be of interest for fellow ortopaedic surgeons. 
A 74 year old active woman with no previous diseases represented to Ahus with a 
pneumococcus sepsis, complicated with kidney failure in need of haemodialysis, DIC, 
pulmonal heart failure and atrial fibrillation. The real doctors got her heart, kidney and 
lung function normalized, leaving her embolized toes and bilateral pressure ulcers  
with exposed calcanei to the orthopedics. Bilateral amputation was discussed.

Materialer og metoder: We decided to try revisions, bilateral fasciocutaneous flap tissue coverage. MRI 
showed bony infarctions in both calcanei.

Surgery was done parallel/bilaterally. In addition to soft tissue coverage, excision of soft bone with cancel-
lous bone transplantation was done on the right side. A bilateral eksternal fiksation to protect the flaps was 
put on. Postoperativ venous congestion prompted use of leeches bilateral. 3 days postoperative an infection 
developed on the left side. A quite big amount of the bone from the calcaneus was dug out and small vanco-
mycin cement balls deposited in the defect.

After the 3rd revision of the defect in calcaneus, cancellous autograft from crista iliaca mixed with balls of 
Cerement with vancomycin was deposited and the flap closed down. Small revisions to the skin and flap was 
done bedside while admitted in the hospital. The ex-fix was removed after 3 weeks.

Resultater: The patient was followed at the out-patient clinic. She has custom made shoes, but can walk 
quite long walks. This nice old lady is talking of doing liposuction of the flaps so she can wear high heals  
and skirts.

Konklusjon/relevans: Flap cowerage of pressure ulcers of the heel can be considered in the right patients. 
In our case it required a lot of energy and resources.

Referanser:
1.  Herlin C, Bertheuil N, Bekara F, Boissiere F, Sinna R, Chaput B. Leech therapy in flap salvage: Systematic review and practical recom-

mendations. Annales de chirurgie plastique et esthetique. 2017;62(2):e1-e13.
2.  Mojallal A, Wong C, Shipkov C, Bailey S, Rohrich RJ, Saint-Cyr M, et al. Vascular supply of the distally based superficial sural artery 

flap: surgical safe zones based on component analysis using three-dimensional computed tomographic angiography. Plastic and 
reconstructive surgery. 2010;126(4):1240-52.

3.  Chen SL, Chen TM, Chou TD, Chang SC, Wang HJ. Distally based sural fasciomusculocutaneous flap for chronic calcaneal osteomyeli-
tis in diabetic patients. Annals of plastic surgery. 2005;54(1):44-8.

4.  Chen SL, Chen TM, Wang HJ. The distally based sural fasciomusculocutaneous flap for foot reconstruction. Journal of plastic, recon-
structive & aesthetic surgery : JPRAS. 2006;59(8):846-55.
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TILHELING VED MTP-1-ARTRODESER MED SKRUEFIKSASJON.  
SAMMENLIKNING AV OPERASJONSMETODER; PLANARE SAGKUTT 
VS. KONISK REAMING

Jane Bøe Indrevåg1, Faisal Butt1, Geir Hjorthaug1

1. Martina Hansens Hospital

Innledning: Artrodese er en etablert og god kirurgisk behandling for mtp-1-artrose. 
Pseudartrose er en fryktet komplikasjon, og rapportert forekomst i litteraturen varierer  
fra 0 til 12 %.1 Vi ønsket å vurdere våre resultater og sammenlikne forekomst av 
pseudartrose ved bruk av to forskjellige metoder, planare sagkutt og konisk reaming.

Materialer og metoder: Retrospektiv journalgjennomgang av alle mtp-1-artrodeser med skruefiksasjon 
utført ved MHH i en periode på 12 måneder. Vi endret operasjonsmetode høsten 2017 fra planare sagkutt 
til konisk reaming, og inkluderte pasienter fra første halvår i 2017 og første halvår i 2018. Opplysninger om 
tilheling, risikofaktorer og komplikasjoner ble hentet fra journal og røntgenarkiv, og pasientene ble fulgt opp 
telefonisk for opplysninger om eventuelle seinkomplikasjoner og reoperasjoner foretatt andre steder.

Resultater: Ila 12 måneder ble det utført 116 artrodeser på 111 pasienter, 78 kvinner og 33 menn. 37 
artrodeser ble fiksert med VLP-plate og skruer, dermed ekskludert fra studien. 79 artrodeser ble fiksert med 
skruer, sagkuttmetoden ble brukt i 35 tilfeller og reaming i 44 tilfeller.

74 (94 %) av artrodesene oppnådde sikker tilheling og pasientene uttrykte stor fornøydhet. 5 (6 %) utviklet 
sikker pseudartrose og er blitt reoperert. Av de 5 var 2 primært operert med sagkutt og 3 med reaming. 2 
(6 %) av 35 operert med sagkutt utviklet pseudartrose. 3 (7 %) av 44 operert med reaming utviklet pseud- 
artrose. For de som utviklet pseudartrose etter primæroperasjon var operasjonstiden gjennomsnittlig 67 
minutter, mens den var 49 minutter for de som tilhelte. Hos de som ble operert med mtp-1-artrodese uten 
tilleggsprosedyrer var gjennomsnittstiden ved bruk av sagkuttmetoden 41 min og ved bruk av reaming- 
metoden 52 min.

1 av 5 med pseudartrose røyket, 5 av 74 med tilheling røyket. 15 pasienter (19 %) hadde plager fra skruer ved 
telefonkontroll og 18 (23 %) hadde allerede fjernet skruer, altså tilsammen 42 % hadde plager fra skruer.  
3 fikk overflatisk infeksjon (4 %) og 1 fikk CRPS (1 %). 2 (2,5 %) oppgav misnøye med stortåas stilling.

Konklusjon/relevans: I vår retrospektive studie finner vi ingen signifikant forskjell på tilhelingsrate 
mellom sagkutt- og reamingmetoden, men studien bekrefter at begge operasjonsmetoder er god og trygg be-
handling med få komplikasjoner og stor pasienttilfredshet. Studien viser økt tidsbruk med reamingmetoden. 
Vårt materiale viser en insidens av pseudartrose som stemmer med litteraturen. Større studier og prospektive 
randomiserte studier vil være nødvendig for å kunne gi en sikker konklusjon.

Referanse:
1.  Korim, Mahadevan, Ghosh, Mangwani(2017) Effect of joint pathology, surface preparation and fixation methods on union frequency 

after first metatarsophalangeal joint arthrodesis: A systematic review of the English literature. FootAnkleSurg 23
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FORNØYDE PASIENTER, MEN VARIERENDE PROM-SCORE ETTER 
PLATTFOTKIRURGI VED ST. OLAVS HOSPITAL

Esten Konstad Haanæs1, 2, Saulius Lapinskas2, 3, Olav A. Foss2, 4, Eivind Witsø2, Knut Stavem5,  
Kjetil H. Hvaal6

1. Nordlandssykehuset Bodø. 2. St. Olavs hospital. 3. Aleris Rosenborgklinikken. 4. Ortopedisk forskningssenter St. Olavs hospital.  
5. Lungeavdelingen. Oslo universitetssykehus, Ahus. 6. Fot- og ankelseksjonen, Oslo universitetssykehus, Ullevål og ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for kirurgi ved fot- og ankeldeformiteter

Innledning: Vi ønsket å oppsummere leddsparende inngrep for plattfot ved St. Olavs 
hospital over en 7-års periode. Behandling av plattfot med symptomer er i utgangs- 
punktet konservativ. Utkommet av leddsparende kirurgi med osteotomier i bakfot og 
mellomfot og bløtdelsplastikker har i en rapport fra Ekås et al og publikasjoner fra 
utlandet vist seg å være uforutsigbart.

Materialer og metoder: Inklusjonskriterier var variserende calcaneusosteotomi hos pasienter med intakt 
subtalar bevegelighet. Pasienter ble identifisert gjennom prosedyresøk på NCSP-kode i operasjonsplanlegger 
(NHK55) og ytterligere opplysninger hentet fra journal og røntgenbilder. Eksklusjonskriterier; tarsal koalisjon, 
klumpfot, ankelprotese, artrose ≥Kellgren-Lawrence grad 3 i ankelleddet eller trippelkomplekset, sekvele 
etter fraktur i nevnte ledd eller midtfot. Eget spørreskjema og PROMs ble sendt pasientene. Fjorten pasienter 
med 15 opererte føtter oppfylte inklusjonskriteriene. Foreløpig har 9 svart og 8 samtykket for videre oppfølg-
ing ut over spørreskjemaet. Median oppfølgingstid var 33 måneder (19-75).

Resultater: Ni av 9 var fornøyd med operasjonen og ville latt seg operere på nytt. Fem av 9 brukte ortope-
diske hjelpemidler postoperativt, kun 5 av 9 preoperativt. Det har ikke vært komplikasjoner med infeksjon,  
1 har fått fjernet calcaneusskruen og 1 venter på fjerning av plate etter lateral søyleforlengelse am Evans.

Ulike PROMs viste som følger (*laveste score er best unntatt for EFAS og SF-36):

VAS (0-100)* variasjonsbredde 3-55, median 15 og gjennomsnitt 19 
SEFAS (12-60)* 13-33, 22 og 21 
EFAS (0-24) 12-23, 19 og 18 
EFAS sport (0-16) 0-13, 9,5 og 8,5 
MOxFQ (0-100)* 0-58, 18 og 22

SF-36 viste enkelte lave verdier for role-physical, pain og vitality, med gjennomsnitt innafor normal- 
variasjonen i alle 8 dimensjoner.

Konklusjon/relevans: Utvalget er lite. Pasientene var fornøyde med inngrepet. Postoperativ score var 
varierende men på nivå med etter ankelartrodese eller bedre. En av 5 pasienter som oppfylte inklusjonskrit-
eriene men ikke har svart, gjennomgikk trippelartrodese innen 2 år etter primærinngrepet. Dette gjelder også 
noen av de få pasienter som ble ekskludert på grunn av artrose på preoperative bilder. Gradering av artrose ut 
ifra røntgenbilder hos pasienter med calcaneovalgus er utfordrende, spesielt i subtalarleddet, og klassifisering 
etter Kellgren-Lawrence viste stor (systematisk) variasjon mellom 2 observatører. Halvparten av pasientene 
har behov for ortopediske hjelpemidler også etter operasjon og rehabilitering.

Referanser: 
1.  Ekås et al: Leddbevarende kirurgi ved ervervet plattfot -kvalitetsoppfølging av 15 pasienter fra OUS Ullevål. Høstmøteboka 2014. 

Nof; 2014:173.
2.  Garratt et al: Evaluation of three patient reported outcome measures following operative fixation of closed ankle fractures. BMC 

Musculoskelet Disord. 2018 May 2;19(1):134
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ELEKTRONISK REGISTRERING AV PASIENTRAPPORTERTE DATA 
(PROM) I NASJONALT REGISTER FOR LEDDPROTESER

Eva Dybvik1, Mikal Solberg1, Anne Marie Fenstad1, Geir Hallan1, 2, 3, Jan-Erik Gjertsen1, 2, 3,  
Marianne Warholm4, Ove Furnes1, 2, 3

1. Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. 2. Ortopedisk avdeling, Haukeland. universitetssjukehus.  
3. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. 4. Helse Vest IKT

Innledning: Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) har til nå brukt revisjon/reopera- 
sjon og død som endepunkt for proteser og pasienter. Pasientrapporterte data (Patient 
Reported Outcome Measures (PROM)) har kun blitt samlet inn retrospektivt i enkelt- 
studier. Med tanke på antall proteser som opereres i hele landet hvert år har registeret 
ventet på en digital løsning for innhenting av PROM. Vi har nå startet innsamling av pre 
og postoperative data.

Materialer og metoder: Hemit (Helse Midt-Norges totalleverandør av IT-systemer) er leverandør av 
Medisinsk registreringssystem (MRS) som kvalitetsregisterplattform og dette systemet brukes for å samle inn 
PROM. Helsepersonell må ha tilgang til Helsenett for å kunne registrere pasientene. Alle elektive pasienter 
bør registreres når de er til konsultasjon i forkant av operasjon, men ikke mer enn en måned før planlagt 
operasjon. Både ved primære og revisjonsoperasjoner ønsker vi PROM. Pasientene kan bruke et nettbrett, en 
mobiltelefon eller en datamaskin med nettilgang for å svare.

Spørreskjema besvares 1, 6 og 10 år etter operasjon også. For å oppnå høyest mulig svarprosent er det ønske- 
lig at spørreskjemaet besvares i forbindelse med kontroll. Dersom pasientene ikke kalles inn på kontroll på 
disse tidspunktene, vil det bli sendt ut spørreskjema til pasienten via Digipost eller helsenorge.no.

Det er spørsmål om utdannelse, boforhold, arbeidssituasjon, alkoholbruk, røykestatus, høyde, vekt, University 
of California at Los Angeles (UCLA) aktivitetsscore, Charnleyscore og EQ-5D-5L. I tillegg brukes validerte  
spørreskjemaer der det spørres om funksjon og smerter ved de ulike leddene. For hofte brukes HOOS (Hip 
disability and Osteoarthritis Outcome Score) og for kne brukes KOOS (Knee injury and Osteoartritis Outcome 
Score).

På spørreskjemaene etter operasjon spørres det i tillegg om smerte i aktuelle ledd, fornøydhet med opera- 
sjonen og noen ankerspørsmål relatert til HOOS/KOOS.

Resultater: Bruksanvisning for innlogging og bruk er laget. Helsepersonell bruker 1-2 minutter å registrere 
en pasient i MRS og logge inn på nettbrettet. Pasienten får utlevert nettbrettet og bruker 10-15 minutter på 
å besvare spørsmålene. Stasjonær PC eller mobil kan også brukes. Tilbakemeldingen fra de sykehusene som 
allerede har innført PROM registreringen er at pasientene stort sett er positive til å besvare spørreskjemaet. 
Egen konsulent er ansatt i deltidsstilling for å rekruttere og lære opp superbrukere ved sykehusene. 15 
sykehus har starter preoperativ registrering av hofteproteser. To sykehus har også hatt pasienter inne til 1 års 
kontroll. Preoperativ PROM for kneproteser startet i april 2019.

Konklusjon/relevans: Målet er at alle sykehus og pasienter skal registrere PROM data preoperativt og 
postoperativt.
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PASIENTRAPPORTERTE RESULTATMÅL ETTER ELEKTIV KNEPROTESE-
OPERASJON VED STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS

Aksel Paulsen1, 2, Lars Fosse1, 2, Knut Harboe1, 2, Ingvild Dalen2, 3

1. Ortopedkirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. 2. Frakturregisteret i Helse Vest (FReHV), Helse Vest RHF.  
3. Seksjon for biostatistikk, Forskningsavdelingen, Stavanger universitetssjukehus

Innledning: Pasientrapporterte resultatmål (PROM) blir brukt i økende grad i ortoped- 
kirurgisk forskning og klinisk praksis, og er viktige resultatmål i ortopedkirurgisk  
behandling.1 Fra Nasjonalt Register for Leddproteser ble PROM registrering for kne- 
proteser startet opp i 2019.2 Ortopedkirurgisk avdeling ved Stavanger universitets- 
sjukehus har innført PROM oppfølgning preoperativt og 6-8 uker postoperativ for  
elektive kneproteser i 2014, 1 år postoperativ oppfølgning ble innført i 2017.  
Preliminære data fra oppstart til 02.10.18 foreligger nå.

Materialer og metoder: Pasientene besvarer både generisk (EQ-5D-5L)3 og spesifikt PROM; Knee injury 
and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS).4 KOOS gir informasjon om symptomer/stivhet, smerter, daglige 
aktiviteter, sport/fritid og livskvalitet med en verdi fra 0 (verst) til 100 (best). EQ-5D-5L har fokus på gange, 
personlig stell, vanlige gjøremål, smerter/ubehag og angst/depresjon, og gir to verdier for generell helse. 
EQ-5D Index er en vektet totalverdi for generell helserelatert livskvalitet, som representerer pasientens 
beskrivelse av egen tilstand og hvordan denne oppfattes av en bakgrunnspopulasjon fra -0.28 (verst) til 1 
(best). EQ-VAS beskriver aktuell generell helse fra 0 (verst) til 100 (best). Sykepleiere og helsesekretærer tar 
seg av PROM innsamlingen. Papirskjemaene skannes med automatisk skjematolkning.

Resultater: 761 elektive kneproteser ble operert i perioden. PROM data foreligger på 598 pasienter (79 %).

PROM Preoperativt* 6-8 uker postoperativt* 1 år postoperativt*
KOOS symptomer/stivhet 38 (25-47) 69 (53-83) 92 (78-100)
KOOS smerter 50 (36-60) 75 (61-82) 89 (79-96)
KOOS daglige aktiviteter 41 (31-51) 75 (59-88) 91 (74-97)
KOOS sport/fritid 6 (0-19) 30 (15-50) 50 (29-75)
KOOS livskvalitet 19 (6-25) 63 (44-75) 81 (56-94)
EQ-5D Index 0.66 (0.46-0.80) 0.87 (0.79-0.94) 0.92 (0.80-1.00)
EQ-VAS 60 (49-70) 75 (65-86) 80 (60-90)
*median (interkvartilbredde)

Konklusjon/relevans: PROM resultatene etter elektiv kneproteseoperasjon ved Stavanger universitets- 
sjukehus er meget gode, og på linje med andre skandinaviske publiserte data.5 Pasientene oppnår akseptabel 
generell helse 1 år postoperativt.6

Referanser:
1.  Gagnier, J.J., Patient reported outcomes in orthopaedics. J Orthop Res, 2017. 35(10): p. 2098-2108.
2.  Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Rapport Juni 2019. 2019, Nasjonalt Register for Leddproteser.
3.  Devlin, N.J., et al., Valuing health-related quality of life: An EQ-5D-5L value set for England. 2016.
4.  Roos, E., et al., Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)—Development of a Self-Administered Outcome Measure. 

Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 1998. 28(2): p. 88-96.
5.  Svenska knäprotesregistret, Årsrapport 2018. 2018.
6.  Naal, F.D., et al., Clinical improvement and satisfaction after total joint replacement: a prospective 12-month evaluation on the 

patients’ perspective. 2015. 24(12): p. 2917-2925.
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KNEPROTESE-RESULTATER FRA ET LOKALT KVALITETSREGISTER  
I EN ÅRGANG MED SKIFTE AV PROTESEDESIGN

Tor Kjetil Nerhus1, Stig Heir1

1. Martina Hansens Hospital

Innledning: Siden 2013 har kneprotesepasienter ved Martina Hansens Hospital (MHH) 
blitt registrert med scoringer etc. i et lokalt elektronisk kvalitetsregister. I løpet av året 
2018 ble ett total kneprotesedesign (LCS) faset ut, og et nytt kneprotesedesign (Attune) 
innført. Vi har ved å studere data fra kvalitetsregisteret ønsket å evaluere om dette 
skiftet av protesedesign har påvirket våre resultater etter kneproteseoperasjon i positiv 
eller negativ retning.

Materialer og metoder: Alle pasienter som skal opereres med kneprotese ved MHH søkes inkludert i 
det lokale kvalitetsregisteret. Ved innleggelse fyller pasientene ut blant annet KOOS elektronisk ved hjelp 
av nettbrett. Etter 3 måneder følges pasientene opp med kontroll hos sykepleier med ny KOOS scoring, og 
en sykepleierdel med blant annet måling av bevegelighet og registrering av komplikasjoner. Etter ett år 
får pasientene via en lenke i en epost fått tilsendt nytt elektronisk scoringskjema med blant annet KOOS. 
Endring i KOOS fra preop til henholdsvis 3 og 12 måneder er sammenlignet mellom Attuneprotesen og  
LCS-protesen. Forskjellene ble beregnet på utvalg av pasienter som hadde komplette data.

Resultater: I 2018 ble det operert totalt 515 kneproteser ved Martina Hansens Hospital. 439 av disse var 
totalproteser, 11 var revisjoner og 65 var delproteser (medial uni/patellofemorale). Av 439 totale kneproteser 
var 341 Attune, 83 LCS, 9 Legion og 6 Journey. 272 pasienter (62 %) fylte ut preoperativ score, 277 pasienter 
(63 %) fylte ut KOOS til 3 mnd, 388 pasienter (88 %) ble registrert i sykepleierdel til 3 måneder, og ut august 
2019 hadde 160/305 mulige (52 %) fylt ut ett års score.

Gj.snitt differanse mellom Attune og LCS på endring fra preop til 3 måneder varierte fra 1,1 poeng (KOOS-
sport) til 7,0 poeng (KOOS-qol), alle i favør av Attune. Gj.snitt differanse mellom Attune og LCS på endring fra 
preop til 12 måneder varierte fra 2,5 poeng (KOOS-sport) til 2,8 poeng (KOOS-qol), i varierende favør av de  
to protesene.

Konklusjon/relevans: Alle gjennomsnittsforskjeller i KOOS mellom protesedesign er lavere enn antatt 
MCID for denne pasientgruppen. Det bemerkes at resultatene for Attune inneholder læringskurven ved inn-
føring av nytt implantat. Basert på foreliggende data fra vårt kvalitetsregister ser skifte av kneprotese fra LCS 
til Attune ikke ut til å ha gitt dårligere resultater for denne pasientgruppen.
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PROTESEOPERASJON ETTER GJENNOMFØRT ARTROSESKOLE

Tone Gifstad1, Anne Marie Fenstad2, Olav A. Foss3

1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim. 2. Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk klinikk,  
Haukeland universitetssykehus, Bergen. 3. Ortopedisk forskningssenter, St. Olavs hospital, Trondheim

Innledning: I 2017 fikk utvalgte artrosepasienter henvist til ortopedisk poliklinikk ved 
St. Olavs hospital tilbud om å delta på artroseskole i stedet for ordinær poliklinisk time. 
Pasientene ble valgt ut etter følgende kriterier: Alder > 60 år, lette til moderate plager, 
radiologisk verifisert artrose i hofte/ kne og lite/ ingen informasjon om konservative 
behandlingsforsøk beskrevet i henvisningen. Skolen besto av to timer tverrfaglig under-
visning fra fysioterapeut, farmasøyt og ortoped. Pasientfornøydhet med undervisningen 
rapportert på en skala fra 0 til 10 med 10 som beste score er presentert tidligere med 
gjennomsnitt 8,2 (standardavvik 1,6). Hensikten med denne studien har vært å se på 
hvor mange av disse pasientene som i tiden etter skoledeltagelse har gjennomgått 
proteseoperasjon i hofte eller kne.

Materialer og metoder: Informasjon om senere proteseoperasjon innen utgangen av februar 2019 ble 
innhentet fra både lokalt kvalitetsregister og fra Nasjonalt Register for Leddproteser. Pasientrapporterte data 
(Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score – Physical function Shortform (HOOS-PS) eller Knee injury 
and Osteoarthritis Outcome Score – Physical function Shortform (KOOS-PS) avhengig av artrose i hofte eller 
kne, verdi null indikerer ingen symptomer) registrert i forkant og 4 måneder etter skoledeltagelse og pre- 
operativt for pasienter operert på St. Olavs hospital ble også analysert.

Resultater: Totalt 280 pasienter deltok på artroseskole i 2017. Gjennomsnittlig alder var 69 år og forde-
lingen mellom hofteartrose og kneartrose som hovedproblem var 40 % vs. 60 %. Totalt 78 av 280 pasienter 
(28 %) har gjennomgått proteseoperasjon siden skoledeltagelse, fire av disse har gjennomgått bilaterale 
prosedyrer. Totalt 39 % av pasientene som anga hoftesmerter ved skoledeltagelse er operert sammenlignet 
med 16 % i knesmertegruppen. Gjennomsnittlig tid fra skole til operasjon var 7,4 måneder (standardavvik  
4,8 mnd, spredning 1-18 mnd). Seks av pasientene ble operert ved annet sykehus, resten ved eget sykehus. 
Gjennomsnittlig HOOS-PS verdi med standardavvik hadde følgende utvikling fra før artroseskole, 4 måneder 
etter artroseskole til preoperativt: 41,9 (18,8) - 37,1 (17,5) - 43,9 (17,2). Tilsvarende for KOOS-PS: 44,7  
(16,6) - 40,6 (17,0) - 43,9 (17,2).

Konklusjon/relevans: Selv om en god del av pasientene som deltok på artroseskole senere har gjennom- 
gått protesekirurgi mener vi at tilbudet om artroseskole er fornuftig og nyttig. Enkelte ganger har henvis- 
ningen vært mangelfull og pasienten har hatt mer uttalte symptomer enn det som kom frem, andre ganger 
har det skjedd en naturlig progresjon av sykdommen og operasjonsindikasjon har tilkommet. Vi mener at 
skoletilbudet sikrer godt informerte pasienter og at beslutningen om operasjon kan gjøres på et mer  
solid grunnlag.
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SMERTER OG FUNKSJON HOS KNEPROTESEPASIENTER UNDER 60 
ÅR: EN PROSPEKTIV KOHORTSTUDIE

Janne Haugland Harkestad1, Bård Erik Bogen2, 3, Mona Badawy1

1. Helse Bergen, Kysthospitalet i Hagevik. 2. Høgskulen på Vestlandet. 3. Haraldsplass Diakonale Sykehus

Innledning: Det er en pågående diskusjon om hvorvidt uniprotese kne gir bedre  
funksjon og fornøydhet eller ikke sammenlignet med totalprotese kne. Målet med 
denne studien var å sammenligne smerter og funksjon før operasjon og ett år etter  
operasjon hos pasienter under 60 år som fikk total kneprotese (TKR) eller medial 
unikondylær kneprotese (UKR).

Materialer og metoder: 82 pasienter med TKR og 47 pasienter med UKR ble inkludert fra et lokalt 
kvalitetsregister ved vårt sykehus. Oxford Knee Score (OKS) og Knee Society Score (KSS) ble fylt ut av alle 
pasienter 2-3 uker før operasjon og ett år etter operasjon. I tillegg ble det tatt mål av bevegelighet (ROM) i 
kneet. Preoperativ og ett års postoperativ funksjon, smerte og bevegelighet ble sammenlignet innad i grup-
pene. Pre- og postoperative resultater, samt endring i resultater, ble sammenlignet mellom gruppene.

Resultater: Det var ingen forskjell i pasientrapportert funksjon, spesifikk knefunksjon, ROM, eller smerte 
mellom de to gruppene preoperativt. Ett år etter operasjon hadde begge gruppene signifikant bedring i 
funksjon, knefunksjon og smertereduksjon (p<0.001) men det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom 
gruppene. UKR-gruppen hadde etter ett år økt ROM i kneet med 6 grader (95 % CI: 2.8-10.0, p=0.001) mens 
TKR-gruppen ikke opplevde økt ROM (95 % CI: -3.3-3.2, p=1.0). Økningen i ROM var signifikant bedre for 
UKR-gruppen (p=0.01). Det var ingen forskjell mellom gruppene når det kom til fornøydhet etter operasjon 
(P=1.0).

Konklusjon/relevans: Vi fant ingen forskjell i pre- og postoperativ selvrapportert funksjon og smerte da vi 
sammenlignet en gruppe pasienter under 60 år som fikk totalproteser eller uniprotese i kneet. Det var heller 
ingen forskjell i fornøydhet ett år etter operasjon. Uniprotese-pasientene hadde bedre postoperativ ROM enn 
de som fikk totalprotese. Dette kan tyde på at når kneet oppnår en viss grad av fleksjon, har det ikke lenger 
innvirkning på pasientens oppfatning av funksjon eller fornøydhet.
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RE-REVISJONER ETTER PRIMÆR TOTALPROTESE KNE  
– REGISTERDATA FOR PERIODEN 1994-2018

Mona Badawy1, Anne Marie Fenstad2, Marianne Westberg3, Ove Furnes2, 4

1. Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. 2. Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk 
avdeling, Haukeland universitetssjukehus. 3. Ortopedisk avdeling Ullvål, Oslo universitetssykehus. 4. Klinisk institutt 1,  
Universitetet i Bergen

Innledning: Økningen i antall primære kneprotese operasjoner og en stadig yngre 
pasientpopulasjon vil sannsynligvis føre til økende frekvens av revisjoner og re- 
revisjoner. I denne studien vil vi evaluere resultatene av revisjoner over tid, valg av  
type implantater med hensyn til stabilisering og årsaker til revisjon og re-revisjon.

Materialer og metoder: Det er registrert 5902 revisjonsoperasjoner etter totalprotese kne i perioden 
1994-2018. 1257 revisjoner ble ekskludert i dette materialet da revisjon av uniproteser og isolert patella 
revisjon, samt bløtdelsrevisjon med skifte av plast var utenfor inklusjonskriteriene. Protesetype etter revisjon 
ble delt inn i CR/MS=cruciate retaining/minimalt stabiliserende (n=2183), roterende plattform (n=1264), 
PS = posterior stabilised/bakre stabilisering (n=525), CCK = condylar constrained/fullstabilisert kne (n=444) 
og hengslet (n=229). Vi så på antall re-revisjoner av alle årsaker og alle årsaker ekskludert infeksjonsrevis-
joner i to tidsperioder (1994-2005 og 2006-2018). Vi beregnet overlevelse av protesene fra 1. til 2. revisjon 
og estimerte Kaplan-Meier overlevelse etter 10 år for alle re-revisjoner etter totalprotese kne i tillegg til å 
beregne relativ risiko med Cox regresjon justert for alder, kjønn, ASA klasse og tidsperiode.

Resultater: 1126 revisjoner ble registrert i første tidsperiode 1994-2005, og 3519 i andre tidsperiode. 
Vanligste årsaker til re-revisjon var aksefeil og infeksjon etterfulgt av tibia-løsning. 10 års resultater for hele 
materialet viste at førstegangs revisjoner med endepunkt alle årsaker for CCK proteser hadde best overlevelse 
med 81.5 % (95 % KI: 74.7 % - 88.3 %), CR/MS proteser hadde overlevelse på 79.4 % (77.4 % - 81.4 %), roter-
ende plattform hadde 77.4 % (74.6 % - 80.2 %) overlevelse mens PS proteser hadde 69.6 % (60.6 % - 78.6 %) 
overlevelse. Hengslet protese hadde kun 4.1 års oppfølgingstid. Når man ekskluderte revisjon for infeksjon 
var overlevelse for førstegangs revisjoner for CCK etter 10 år 85.6 % (78.8 % - 92.4 %). Sammenlignet med 
CR/MS som referansegruppe hadde CCK bedre resultat (RR=0.8 (0.55-1.03), p-verdi = 0.08) med endepunkt 
alle årsaker. Når vi ekskluderer re-revisjon for infeksjon har PS proteser dårligst resultat (RR=1.6 (1.17-2.17), 
p-verdi = 0.003). Hengslet protese ble brukt i henholdsvis 2.5 % og 5.7 % av revisjonene i 1. og 2. tidsperiode, 
mens andelen CCK var henholdsvis 2.9 % og 11.6 % i 1. og 2. tidsperiode.

Konklusjon/relevans: Det utføres et stadig høyere antall revisjoner og dermed også re-revisjoner  
etter totalprotese kne. Det brukes i økende grad mer stabilisering i revisjonsprotesene. CCK hadde best  
langtidsoverlevelse, men det var ikke statistisk signifikante forskjeller i vårt materiale. CCK hadde imidlertid  
signifikant best resultat og PS proteser dårligst resultat når re-revisjoner for infeksjon ble ekskludert.
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FOREBYGGING AV PROTESEINFEKSJONER VED ST. OLAVS HOSPITAL

Tina Strømdal Wik1, Eivind Witsø1

1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

Innledning: Insidens av akutt postoperativ infeksjon etter primær totalprotese i hofte 
eller kneledd rapporteres ofte til å ligge mellom 1 og 2 %. Ved Ortopedisk avdeling,  
St. Olavs hospital, opereres omtrent 1000 primære hofte og kneproteser årlig. I 2015 og 
2016 var forekomsten av proteseinfeksjoner nesten 3 %. Målet med dette prosjektet var 
å redusere insidensen av proteseinfeksjoner ved å implementere en tiltakspakke basert 
på dokumenterte infeksjonsforebyggende tiltak, i en tverrfaglig kontekst hvor personell 
fra hele pasientforløpet var involvert.

Materialer og metoder: Kirurgene ved proteseseksjonen gikk systematisk gjennom rapporten fra the 
International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection of 2013. Tiltak som hadde dokumentert  
effekt på forebygging av infeksjon ble notert i en tiltaksplan. Et tverrfaglig team med personell fra alle aspekter 
av pasientforløpet gjennomgikk planen i et implementeringsmøte i januar 2017. Teamet diskuterte hvordan 
de ulike tiltakene kunne gjennomføres, og tiltak uten ekstra kostnader ble implementert umiddelbart. Tema 
som ble adressert i dette møtet var; preoperative risikofaktorer, preoperativ vask av pasienten, preoperativ 
antibiotikaprofylaske, reduksjon av partikkelnivå på operasjonsstua og reduksjon av trafikk på operasjonsstua.

Akutte proteseinfeksjoner hvor symptomer på infeksjon oppstår mindre enn 30 dager etter primærkirurgi, har 
vært registrert i vårt lokale kvalitetsregister siden 2011. Alle infeksjoner som registreres kvalitetssikres slik 
at de fyller internasjonale diagnosekriterier. Vi sammenlignet infeksjonsforekomst før og etter intervensjon i 
januar 2017.

Resultater: Det tverrfaglige teamet ble enige om flere tiltak som ble iverksatt umiddelbart, hvor de  
viktigste var: screening av pasienten for risikofaktorer som diabetes og overvekt, etterspørre timing av anti-
biotikaprofylakse under trygg kirurgi, og at det ikke skulle være trafikk på operasjonsstua under inngrep som 
tok mindre enn 120 minutter.

Vi fant 31 tidlige infeksjoner blant de 1100 pasientene som ble operert før tiltakspakken ble implementert, 
og 13 infeksjoner blant de første 1100 etter. Insidensen de siste to årene før intervensjonen var 2,7 %, mot 
1,2 % de første to årene etter intervensjonen (p=0.009).

Konklusjon/relevans: I dette prosjektet har vi vist at det er mulig å redusere forekomst av protese- 
infeksjoner etter primær hofte og kneprotesekirurgi. Pasientene som opereres ved vår avdeling er alt fra unge 
og friske til gamle og syke med forøket risiko for infeksjon. Ved å fokusere på optimalisering av pasienten, 
preoperativ antibiotikaprofylakse og atferd på operasjonsstua klarte vi å redusere infeksjonsrisikoen  
signifikant. Det er svært viktig å se på tiltak i hele pasientforløpet samt å involvere personell som jobber  
i hele forløpet.
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ANTIBIOTIKA I BEINSEMENT VED KNEPROTESEKIRURGI FOR  
Å FOREBYGGE LEDDPROTESEINFEKSJON I NORGE:  
EN REGISTER BASERT MULTISENTER RANDOMISERT KONTROLLERT 
STUDIE (2019-2024)

Tesfaye H. Leta1, 2, Stein Håkon Lygre2, 3, Anne Marie Fenstad2, Marianne Westberg4,  
Gunnar Knutsen5, Håvard Dale2, 6, Geir Hallan2, 6, Gro S. Dyrhovden2, Ove Furnes2, 6

1. Fakultet for helsefag, VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen. 2. Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland 
universitetssykehus, Bergen. 3. Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen. 4. Ortopedisk avdeling, Oslo 
universitetssykehus; Oslo. 5. Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. 6. Klinisk institutt 1, Medisinsk fakultet, 
Universitet i Bergen, Bergen

Innledning: Den infeksjonsforebyggende effekten av antibiotika i beinsement ved 
primær totalprotese i kne er utilstrekkelig dokumentert. I de fleste europeiske land 
er bruk av antibiotika i beinsement i rutinemessig bruk i motsetning til i USA hvor 
antibiotika i beinsement ikke er godkjent i bruk hos lavrisikopasienter. Hovedformålet 
med denne studien er å vurdere effektiviteten av antibiotika i beinsement ved å studere 
forekomsten av dyp infeksjon etter primær kneprotese.

Materialer og metoder: Dette er en enkeltblindet, register basert multisenter randomisert kontrollert 
studie (RRCT). Pasienter som får primær totalprotese i kne ved alle sykehus i Norge vil bli inkludert og ran-
domisert til antibiotika i beinsement (kontrollgruppe) eller beinsement uten antibiotika (eksperimentgruppe). 
Effekten av antibiotika i beinsement versus beinsement uten antibiotika vil bli sammenlignet med kirurgisk 
revisjon på grunn av dyp infeksjon som endepunkt. For å bekrefte infeksjonsdiagnosen vi kirurgen få tilsendt 
valideringsskjema ved alle aseptiske og septiske kneproteserevisjoner. En tidligere registerstudie har vist at 
antibiotika i beinsement og beinsement uten antibiotika i primær hofteprotese hadde henholdsvis 1 % og 
1,5 % risiko for revisjoner for dyp infeksjon. For at forsøket skal ha minst 80 % styrke til å påvise at bein- 
sement uten antibiotika ikke er underlegen beinsement med antibiotika med hensyn til revisjon på grunn av 
dyp infeksjon etter 1 år, med en margin på 0,25 prosentpoeng og med et ensidig signifikansnivå på 0,025, har 
vi beregnet at 11108 pasienter (5504 i hver gruppe) må inkluderes. Vi planlegger å gjennomføre foreløpige 
analyser når 500, 1000 og 6000 pasienter er inkludert. I tilfelle vi vurderer å stoppe studien før inklusjon er 
fullført, vil O’Brien-Fleming stopperegel bli brukt.

Resultater: Prosjektprotokollen og resultatene vil bli publisert i et fagfellevurdert tidsskrift. Resultatene vil 
også bli presentert på nasjonale og internasjonale konferanser.

Konklusjon/relevans: Det er pågående diskusjon angående bruken av antibiotika i beinsement ved 
protesekirurgi. Uten tilstrekkelig dokumentasjon blir pasienter utsatt for behandling av usikker effekt som 
kan forårsake antibiotika resistens. Denne studien er innovativt innen ortopedisk forskning, og RRCT er et 
kostnadseffektivt design for å undersøke effekten av antibiotika i beinsement ved primær totalprotese i kne. 
Utfordringen er å få alle sykehus motivert for å delta i studien.
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REDUKSJON AV INFEKSJON MED S. AUREUS VED PROTESEKIRURGI, 
LOVENDE TIDLIGE RESULTATER

Elisabeth Duvaland1, Vibeke Hanch- Hansen1, Lukas Månsson1, Marianne Olsson1, Mette Walberg2

1. Vestre Viken HF, Klinikk DS, Avdeling for ortopedi og akuttmottak. 2. Vestre Viken HF, Avdeling for smittevern

Innledning: S.aureus er vanligste patogene ved tidlige dype proteseinfeksjoner. Siden 
mer enn 40 år tilbake, har forebyggende tiltak mot infeksjoner med s.aureus ved pro-
tesekirurgi vært basert på smittevernrutiner, ventilasjon av operasjonsstuer, og anti-
biotikaprofylakse. Siden oppdagelsen av at hoveddelen av infeksjoner med s.aureus er 
endogene, har det blitt gjort mange studier på effekten av å redusere pasientens egen 
biobyrde med dette patogenet, og det er i dag klarlagt at dette er et effektivt tiltak, 
med omtrent 40 % reduksjon av proteseinfeksjoner. Som en del av vår oppfølging av 
det kontinuerlige forbedringsarbeidet på området proteseinfeksjoner, ønsket vi å se på 
effekten avtre enkle tiltak på dype proteseinfeksjoner med s.aureus.

Materialer og metoder: Som baseline i forbedringsprosjektet er samtlige primære proteser (hofte, kne, 
og skulder) ved Kongsberg og Drammen sykehus i perioden 2012-2016 inkludert. Som intervensjonsgruppe 
er samtlige primære proteser operert ved samme sykehus frem til 30.06.19 etter at de tre følgende tiltakene 
ble implementert; prosedyre for protesekirurgi med ekstremt høy risiko, universell perioperativ reduksjon av 
biobyrde hos pasientene, og bruk av triclosanbelagt sutur (oppstart på Kongsberg i april -19 og Drammen i 
september -18). Pasientjournal og NOIS skjemaer er brukt for å finne pasienter med dyp proteseinfeksjon med 
s.aureus. CDCs kriterier for infeksjonsklassifisering er benyttet. Statistisk testing er gjort med bruk av Fishers 
eksakte metode og Binominale 95 % konfidensintervall er beregnet.

Resultater: 4763 pasienter er inkludert i kontrollgruppen, og 902 i intervensjonsgruppen. Det ble 
registrert 40 dype infeksjoner med s.aureus i kontrollgruppen (0,85 %; 0,6-1,1 %), mot ingen i intervensjon-
sgruppen (0 %; 0,0-0,4 %) (p<0,05). Det ble registrert totalt 3 dype proteseinfeksjoner i intervensjonsgrup-
pen med andre agens enn s.aureus (To vurdert som hematogene, og en sekundært til sårruptur), samtlige 
med debut senere enn 3 uker post operativt. Totalt ble det registrert 69 (1,45 %) dype proteseinfeksjoner i 
kontrollgruppen.

Konklusjon/relevans: Med en relativ kort oppfølging på mellom 2 og 11 måneder, har vi lovende resul-
tater vedrørende forekomst av dype s.aureus proteseinfeksjoner med en kombinasjon av tre enkle tiltak. Med 
tanke på den relativt lille intervensjonsgruppen og kort oppfølging for å fange opp kroniske infeksjoner, er 
det for tidlig å gjøre analyse av agens som er relativt sjeldne, alternativ typisk gir sen klinisk presentasjon. 
Vi vil videreføre de tre tiltakene i videre utvikling av vårt program for forebygging av proteseinfeksjoner på 
grunnlag av disse resultatene. Vi forventer å kunne presentere et større materiale (over 2000 pasienter i 
intervensjonsgruppen) med lengre oppfølging ved neste års høstmøte.
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70-ÅRS OVERLEVELSE AV SMITH-PETERSEN INTERPOSISJONS- 
ARTROPLASTIKK. EN KASUISTIKK

Vera B. Halvorsen1, Stephan M. Röhrl1

1. Ortopedisk avdeling, Ullevål, Oslo universitetssykehus

Innledning: Professor Smith-Petersen utførte den første vitallium interposisjonsartro-
plastikk i hofteleddet i 1939 etter først å ha gjort forsøk med interposisjons-kopper i 
glass og pyrex. De første “koppene” var ment å være temporære til naturen selv hadde 
gjenopprettet gode glideflater i hofteleddet. Vitallium-koppen derimot var ment som 
permanent artroplastikk.1-3 Vi presenterer en slik artroplastikk med 70-års overlevelse.

Materialer og metoder: Pasienten, nå 88 år, ble operert ved sykehuset i Molde i 1949 av overlege John 
Rø med en Smith-Petersen vitallium kopp. Han hadde lært metodikken av Smith-Petersen da han var på 
besøk på Ullevål sykehus noen måneder høsten 1946. Pasienten hadde skadet venstre hofte som 14-åring 
da han akte inn i et tre. Vi vet ikke hva slags skade han pådro seg, og de opprinnelige røntgenbildene er 
tapt. Etter skaden utviklet det seg infeksjon i leddet som ble revidert flere ganger. På operasjonstidspunktet 
hadde pasienten en nærmest ankylotisk hofte, og han hadde smerter og et betydelig redusert funksjonsnivå. 
Journalnotater fra denne tiden og fra operasjonstidspunktet er tilgjengelig samt røntgenbilder f.o.m. 1956.

Resultater: Pasienten har ikke hatt pyogene coxitter etter artroplastikken ble utført. I 1951 syklet han 
Oslo-København, og han var regelmessig på skiturer på fjellet som ungdom og voksen. Han studerte til maskin- 
ingeniør og han har hatt ledende stillinger inntil han ble pensjonert. Han har p.t. ingen smerter i hoften, men 
ryggsmerter og plager fra motstående sides kne, gjør at han går med krykker og har svært begrenset gang-
distanse. Han har anisomeli på 4,5 cm, venstre kortest. Han har fleksjon 100 gr. og abduksjon 30 gr. og ingen 
kontrakturer. HHS 68/44.

Konklusjon/relevans: Fra å ha alvorlige hofteplager som 14-åring, har vår pasient levd godt med sin 
Smith-Petersen vitallium artroplastikk i 70 år, hvilket i henhold til publisert materiale, er verdensrekord for 
dette inngrepet.4

Referanser:
1.  Smith-Petersen M N et al: Principle of Mold Arthroplasty as applied to the Hip. Surg Clin North Am. 1949 Oct;27:1303-6
2.  Smith-Petersen M N: Evolution of Mould Arthroplasty of the Hip Joint. J Bone Joint Surg 30B: l:59, 1948 i Clin Orthop Relat Res 

1978 Jul-Aug;(134):5-11
3.  Hernigou P: Smith-Petersen and early development of hip arthroplasty. International Orthopaedics (SICOT) 2014 38:193-198
4.  Baker J F et al: Smith-Petersen Vitallium mould arthroplasty. A 62-year follow-up. J Bone Joint Surg (Br) Vol. 93-B, No 9, Sept 2011
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DE FØRSTE PASIENTRAPPORTERTE DATA FRA HOFTEREGISTERET

Anne Marie Fenstad1, Geir Hallan1, 2, 3, Eva Dybvik1, Jan-Erik Gjertsen1, 2, 3, Ove Furnes1, 2, 3

1. Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. 2. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.  
3. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Innledning: Frem til nå har tid til revisjon/reoperasjon vært det eneste målet for  
vellykkethet av operasjon i Hofteregisteret. Registeret har lenge ønsket i tillegg å  
registrere pasientenes egenopplevde livskvalitet og leddfunksjon før og etter protese-
operasjon. Høsten 2017 startet derfor Hofteregisteret elektronisk innsamling av  
pasientrapporterte data (Patient Reported Outcome Measures (PROM)) før operasjon.

Materialer og metoder: PROM dataene sammenstilles med kirurg-rapporterte data for samme pasient-
gruppe. Det planlegges å innhente PROM-data preoperativt og 1, 6 og 10 år etter proteseoperasjon. Innhent-
ing av data skjer elektronisk. Det elektroniske skjemaet består blant annet av spørsmål om pasientenes 
livssituasjon og aktivitetsnivå, Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) og et standardisert 
generisk instrument som brukes for å måle helseutfall (EQ-5D-5L). Alle måleinstrumentene er oversatt til 
norsk og validerte.

Resultater: Til nå har 15 sykehus startet opp med elektronisk rapportering av PROM data. Det er inn- 
rapportert PROM data fra 367 pasienter (tilsvarer 410 skjema). Av disse er 70 skjema fylt ut ett år etter 
proteseoperasjonen. Omtrent 40 % av pasientene som har fylt ut skjema er menn (sammenlignet med 30 % 
menn totalt i registeret). Nær 12 % av pasientene oppgir at de røyker, og 70 % svarer at de drikker alkohol. 
78 % av pasientene rapporterer om bedret helsetilstand (EQ-5D) og hele 94 % om mindre smerte ett år etter 
operasjon (egen-rapportert). Over 80 % av pasientene angir at de er fornøyd med resultatet av operasjonen 
(egen-rapportert).

Konklusjon/relevans: De foreløpige resultatene viser at de aller fleste pasienter rapporterer en bedring i 
helsetilstand og har mindre smerte ett år etter hofteproteseoperasjonen. Målet er at pasienter fra alle syke-
hus skal rapportere PROM data slik at vi kan studere eventuelle forskjeller for protesetyper og operasjons- 
teknikker. Det kan også være nyttig å kunne definere pasientgrupper som trenger tettere oppfølging eller 
eventuelt har så dårlige resultater at de ikke burde vært operert. Dette kan være pasienter som er “for friske” 
eller har for høye forventninger før operasjon. Videre ønsker vi blant annet å kunne studere resultater for 
pasientgrupper med høyt og lavt aktivitetsnivå (egen rapportert) kombinert med høy og lav kroppsmasse- 
indeks (KMI).
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TIDLIG DISLOKASJON ETTER TOTAL HOFTEPROTESE. RISIKO FOR 
REVISJON OG PASIENTOPPLEVD FORNØYDHET

Einar Andreas Sivertsen1, Einar Amlie2, Arild Aamodt1

1. Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. 2. Kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Dislokasjon av proteseleddet er en alvorlig komplikasjon til hofteprotese- 
kirurgi og en av de vanligste årsakene til revisjon i den første postoperative tiden. Det 
er mangelfull kunnskap om følgene av en tidlig dislokasjon med tanke på risiko for 
residiv og revisjonskirurgi og påvirkning av pasientopplevd hoftefunksjon på lang sikt.

Materialer og metoder: Pasienter med dislokasjon innen 3 måneder etter primær hofteprotese ble 
identifisert i sykehusets kvalitetsregister. Av 5572 pasienter registrert etter avdelingens overgang til 32 
mm caput var 39 registrert med dislokasjon. Tre var feilregistrert slik at 36 pasienter med dislokasjon ble 
inkludert (0,6 %). Studiegruppen ble sammenlignet med 75 kontrollpasienter uten komplikasjoner, matchet 
for alder, kjønn og fiksasjon av protesen. Hip Disability and Osteoarthritis Outcome score (HOOS), Forgotten 
Joint Score (FJS) og et ankerspørsmål om pasientfornøydhet (Likert skala 1-5) ble brukt som utfallsmål. 31/36 
pasienter i studiegruppen og 63/75 kontrollpasienter fylte ut spørreskjemaene gjennomsnittlig 3,5 (0,5-10,3) 
år postoperativt.

Resultater: Det var 17 av 36 (47 %) pasienter med dislokasjon som ble revidert. Av disse ble 5 revidert 
etter 1 dislokasjon, 11 etter 2 og 1 etter 3. Revisjonsoperasjonene inkluderte følgende prosedyrer: Bytte av 
plastinsert og hode (8), bytte av kopp (4), bytte av femurkomponent (3), bytte av hode alene (1), bytte av 
femurkomponent og osteostyntese (1). Etter den første revisjonen dislokerte 2 (12 %) pasienter. En av disse 
ble rerevidert med en dual-mobility kopp. En tredje pasient ble rerevidert på grunn av dyp infeksjon. Av de 19 
pasientene som ikke ble revidert, dislokerte 18 pasienter en gang, mens en pasient dislokerte 3 ganger. Me-
dian verdiene for FJS og HOOS subskalane for pasienter med og uten dislokasjon var: FJS; 65 og 88, Smerte; 
93 og 95, Symptomer; 90 og 90, ADL; 92 og 92, Sport/Rec; 75 og 88 og QoL 81 og 91. Ingen av forskjellene 
var signifikante. Det var signifikant færre pasienter med dislokasjon som oppnådde FJS >85 (29 % vs. 52 %, 
p=0,03) og HOOS Sport rec >85 % (28 % vs. 56 %, p=0,02). Det var ingen forskjell i andel fornøyde pasienter 
(87 % vs. 92 %), men færre pasienter med dislokasjon var svært fornøyde (58 % vs. 79 % p=0,03)

Konklusjon/relevans: En høy andel av pasientene ble revidert og etter revisjon ble nesten alle hoftene 
stabile. Takeffekt i utfallsmålene gjorde det vanskelig å analysere forskjeller mellom pasientgruppene. 
Pasientrapporterte resultater hos pasienter som opplever tidlig dislokasjon er generelt sett gode, men 
sannsynligheten for å få et svært godt resultat kan være redusert. Funnene kan formidles til pasienter som 
pådrar seg tidlig dislokasjon av hofteprotese.
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VITAMIN E INFUNDERT VERSUS KONVENSJONELL HIGHLY CROSS-
LINKED POLYETHYLENE I OMVENDT HYBRID HOFTEPROTESER

Peder S. Thoen1, 2, Lars Nordsletten2, 3, Stephan M. Röhrl2, 3

1. Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. 2. Universitetet i Oslo, Det Medisinske Fakultet, 
Institutt for Klinisk Medisin. 3. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: I løpet av 2000-tallet kom vitamin E infundert highly cross-linked poly- 
ethylene (HXLPE) på det kommersielle marked. Denne typen HXLPE har potensial for  
å ytterligere forbedre slitasje egenskapene til konvensjonell HXLPE som brukes i pro-
tesekirurgi. Infundert Vitamin E i HXLPE fungerer som en anti-oxidant etter gamma  
bestråling. Dette kan føre til beskyttelse mot oksidering og degradering av poly- 
ethylenet uten at det går på bekostning av mekaniske egenskaper over tid. Men dette 
er ikke vist i kliniske studier. Denne randomiserte klinisk kontrollerte studien (RCT)  
ble startet i 2011. Formålet med denne studien var å undersøke hvorvidt vitamin E 
infundert HXLPE påvirker stabilitet og slitasje i sementerte kopper.

Materialer og metoder: 68 pasienter under 75 år med primær eller sekundær artrose ble inkludert og 
randomisert til enten E1™ (inneholder vitamin E infundert HXLPE) eller Marathon™ (konvensjonell HXLPE/
kontroll gruppe) sementerte kopper. Alle pasienter fikk usementert Corail™ stamme og kobalt krom 32 mm 
Articul/EZE™ hode. Radiostereometric analysis (RSA) med markører ble brukt for å måle migrasjon og slitasje. 
Primære endepunkt var migrasjon av koppen ved 5 års oppfølging. Kliniske utfallsmål var Harris Hip Score, 
EQ-5D og WOMAC som ble evaluert pre-operativt, 2 år og 5 år. Konvensjonelle røntgen bilder ble utført pre-
operativt, post-operativt, 2 år og ved 5 års kontroller. 52 pasienter møtte til 5 års kontrollen. Foreløpig er 16 
pasienter analysert.

Resultater: Preliminære RSA resultater (16 pasienter) viser ingen forskjell i slitasje og koppmigrasjon 
mellom vitamin E infundert HXLPE og konvensjonell HXLPE etter 5 år. Kliniske utfallsmål, røntgen og RSA 
analyser av resterende pasienter vil fremlegges Høstmøtet 2019.

Konklusjon/relevans: Dette er den lengste oppfølging av pasienter med vitamin E infundert HXLPE 
sementerte kopper. Resultatene av denne studien vil kunne gi informasjon vedrørende fremtidig overlevelse 
av denne type protese komponenter.
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CORAIL-STAMMEN; RESULTATER MED ULIKE STAMMETYPER.  
51 281 STAMMER FRA PERIODEN 1987-2018

Sofie C. D. Haug1, Silje Marie Melbye1, Anne Marie Fenstad2, Ove Furnes2, 3, Geir Hallan2, 3

1. Stud. med., Universitetet i Bergen. 2. Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.  
3. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Innledning: Corail-stammen har vært brukt i Norge siden 1987, og er i dag den  
vanligste stammen ved primær hofteprotesekirurgi både her til lands og i en rekke 
andre land. Fra ca. 2000 har det tilkommet varianter av stammen utover standard- 
stammen. Publikasjoner har i liten grad evaluert de forskjellige stammetypene opp  
mot hverandre. Vi ville derfor studere om det var forskjell i resultatene med de  
forskjellige stammevariantene.

Materialer og metoder: Fra 1987-2018 ble det brukt 52 657 Corail-stammer ved primære hofteproteser, 
dels i usementerte (n=23 784) og dels som omvendt hybride (n=28 315) proteser. Vi ekskluderte MoM 
proteser og dual mobility proteser, og satt igjen med 51 281 proteser i 43 391 pasienter. Av disse protesene 
var 28 196 standard uten krage, 10 244 standard med krage, 6 870 coxa vara og 4 902 high offset uten 
krage. Overlevelsesanalyser ble utført med KM og Cox, og vi justerte de sistnevnte analysene for kjønn, alder, 
diagnose og kirurgisk tilgang. Vi evaluerte også risikofaktorer for stammerevisjon.

Resultater: Mannlige pasienter utgjorde 38 % av pasientgruppen, og medianalder ved primæroperasjon 
var 64,8 (11,5-97,3) år. Overlevelse ved 25 år med alle revisjoner av totalprotesen som endepunkt, var 62,8 % 
(95 % KI: 60,4 % - 65,2 %). For stammen alene uansett årsak til stammerevisjon var 25-års overlevelse 94,5 % 
(95 % KI: 93,3 % - 95,7 %). For artrosepasienter (n=38 850) med stammerevisjon pga. aseptisk løsning var 
25-års overlevelse 96,9 % (95 % KI: 95,9 % - 97,9 %). Standard-stammen med krage hadde noe bedre resul-
tater enn den uten krage (RR=0,7, 95 % KI: 0,64-0,83). De øvrige variantene var ikke signifikant forskjellig 
fra standard uten krage. Vanlige risikofaktorer som mannlig kjønn (RR=1,6, 95 % KI: 1,29-1,92), høy alder 
(RR=1,4, 95 % KI: 0,89-2,28) og andre diagnoser enn OA (RR=1,1, 95 % KI: 0,90-1,38) hadde også i vår studie 
en høyere revisjonsrisiko.

Konklusjon/relevans: De historiske resultatene med Corail-stammen fra vårt register er i stor grad basert 
på standard-stamme uten krage hos pasienter yngre enn 60 år. I denne studien finner vi at de nyere stamme-
variantene har like gode resultater som standard uten krage, og at resultatene fortsatt er gode selv om noe 
eldre pasienter blir operert. Standard-stammen med krage har i dette arbeidet noe redusert revisjonsrisiko 
sammenliknet med de øvrige. Det ser ut til at alle stammevariantene er trygge i klinisk bruk selv om oppfølg-
ingen for noen av typene er relativt begrenset.
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DUAL MOBILITY KOPPER I PASIENTER MED ARTROSE OG  
LÅRHALSBRUDD; RESULTATER FRA 2 NARA-STUDIER

Geir Hallan1, Anne Marie Fenstad1, Jan-Erik Gjertsen2, Ove Furnes1, 2

1. Nasjonalt Register for Leddproteser. 2. Nasjonalt Hoftebruddregister

Innledning: Luksasjon var revisjonsårsak hos 17 % av de reviderte pasientene i Norge 
i 2018. Dual mobility kopper (DMK) er en fransk oppfinnelse fra 70-tallet, og fra 2000 
er de brukt også i andre land inkludert de nordiske. Koppen er designet for å unngå 
luksasjon, og er vist å være effektiv i så måte. Proteseoverlevelse for andre revisjons- 
årsaker er mindre belyst, og vi har derfor sett på generell proteseoverlevelse av DMK  
i 2 arbeider fra det nordiske registersamarbeidet NARA.

Materialer og metoder: I Studie 1 (Kreipke R et al 2019) ble 2277 pasienter med artrose som ble operert 
med DMK i tidsrommet 1995-2013 matchet 1:1 med pasienter som fikk en konvensjonell kopp (KK) gjennom 
propensity score matching. Competing risk regresjonsanalyser ble utført med revisjon eller død som ende- 
punkter. I Studie 2 gjorde Jobory A et al 2019 tilsvarende matching og analyser på et materiale fra perioden 
2001-2014 med 4520 pasienter operert for lårhalsbrudd.

Resultater: I Studie 1 fant vi ingen forskjell i revisjonsrisikoen mellom DMK og KK (HR=1.2, KI 0.9-1.6).  
Pasienter med DMK hadde lavere risiko for revisjon for luksasjon, men høyere for infeksjon. I Studie 2 
(frakturpasienter) fant vi lavere revisjonsrisiko med DMK (HR=0.8, KI 0.6-0.9) pga. lavere risiko for revisjon for 
luksasjon. Pasientene i DMK gruppen hadde høyere risiko for død (HR=1.5, KI 1.4-1.6). Oppfølgingen var  
0-18 år (median 3-3.2) i Studie 1 og 0-14 år (median 2,4) i Studie 2.

Konklusjon/relevans: Studiene evaluerer proteseresultater med nokså kort median oppfølgingstid, og er 
utsatt for seleksjonsbias. På artrosepasienter hadde DMK like gode resultater totalt sett som konvensjonelle 
artikulasjoner. Resultatene med DMK var bedre enn med konvensjonelle proteser på pasienter med lårhals-
brudd pga. redusert risiko for revisjon for luksasjon. På pasienter med økt luksasjonsrisiko er dual mobility 
koppen en god metode, men langtidsresultatene er usikre da de fleste av pasientene i studiene hadde nokså 
kort oppfølgingstid.

Referanser: 
1.  Jobory A, Kärrholm J, Overgaard S, Becic Pedersen A, Hallan G, Gjertsen JE, Mäkelä K, Rogmark C. Reduced Revision Risk for Dual-

Mobility Cup in Total Hip Arthroplasty Due to Hip Fracture: A Matched-Pair Analysis of 9,040 Cases from the Nordic Arthroplasty 
Register Association (NARA). J Bone Joint Surg Am. 2019

2.  Kreipke R, Rogmark C, Pedersen AB, Kärrholm J, Hallan G, Havelin LI, Mäkelä K, Overgaard S. Dual Mobility Cups: Effects on Risk of 
Revision of Primary Total Hip Arthroplasty Due to Osteoarthritis: A Matched Polpulation-Based Study Using the Nordic Arthroplasty 
Assiciation Database. J Bone Joint Surg Am. 2019
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FEILANALYSE AV PREOPERATIVE TEMPLATING-RUTINE FØR 
PRIMÆRE HOFTEPROTESEOPERASJONER

Heinrich Brüggemann1, Markus Grasmair2, Dietmar Hoemberg2, Kasper Jensen3

1. Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger. 2. Institutt for Matematiske fag, NTNU, Trondheim.  
3. Radiologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger

Innledning: Dagens preoperative templating-rutine med en ekstern kalibrerings  
marker (ECM) har klare begrensninger, ettersom den har mange trinn som er utsatt for 
teknisk og menneskelig svikt. Det finnes flere fallgruver og svakpunkter i protokollen 
for røntgenbildetaking, skalering og templating, og aktuell litteratur beskriver målings- 
unøyaktigheter av anatomiske strukturer som hadde under- og/eller overestimering  
av implantatstørrelser til følge. 

Mismatch har vært årsak til komplikasjoner som nedsynking av protese, instabilitet eller intraoperative 
periprotetiske frakturer (Archibeck et al., 2016; Boese et al., 2015; Hornova et al., 2017; Strom & Reikeras, 
2018). Målet i en worst-case-analyse er å skape bevissthet om at marginene er veldig smale når kalibrering 
er upresise å beregne feil implantatstørrelse, offset, ect. Hensikten med feilanalysen var å finne de variabler 
og deres kombinasjoner som bidrar størst eller minst til feil ved røntgenbildet skalering og templating, basert 
på geometriske og radiografiske prinsipper. Etter vår beste kunnskap har ingen tidligere rapport oppsummert 
og tolket de metodiske svakpunkter i henhold til kliniske konsekvenser og forebygging av systematisk feil.

Materialer og metoder: Variasjoner i arbeidsplassavhengige tekniske og radiografiske parametere ved 
bruk av 2D-templatingsprogrammer med en ekstern kalibrerings marker (ECM) og dens effekt på forstørrelses- 
eller magnificasjonsfaktoren (MF) har blitt undersøkt og potensielt avvik fra den virkelige størrelsen har blitt 
beskrevet.

Resultater: Ved røntgentaking av pasienter i ryggleie og med anteroposterior stråleretning, forårsaker 
vertikal avvik av ECM fra høyden på referansepunktet (lårhodet) til film-detektor en kalibreringsfeil på 1 % 
per 1 cm høydeforskjell. Feilplassering av ECM i horisontal plan kan føre til en systematisk undervurdering av 
implantatstørrelsene opp til 4 %. Kalibreringsfeil mellom 3-7 % fører til måleunøyaktighet av +/- èn implan-
tatstørrelsen, og feil av mer enn 8 % til en avvik av minst to størrelser.

Konklusjon/relevans: Dagens forventninger til et pålitelig templating-program krever høy validitet av 
måledata til den virkelige intraoperative anatomien for å forhindre intraoperative komplikasjoner forårsaket  
av mismatch og feilkalibrering. Dagens unøyaktige målingsresultater av protesestørrelser basert på 2D-
templating er ikke pålitelig nok for preoperative planlegging uten lokal feilanalyse. Systematisk feil kan 
reduseres med kalibrering av røntgenplass enhet, med fastsettelse av lokale variabler og kvalitetskontroll ved 
valg av forstørrelsesfaktor.

Referanser: 
1.  Archibeck, M. J. et al. (2016). Inaccuracies in the Use of Magnification Markers in Digital Hip Radiographs. Clin Orthop Relat Res, 

474(8), 1812-1817.
2.  Boese, C. et al. (2015). Calibration Markers for Digital Templating in Total Hip Arthroplasty. PloS One, 10(7), e0128529.
3.  Hornova, J. et al.(2017). Magnification of digital hip radiographs differs between clinical workplaces. PloS One, 12(11), e0188743.



152 Høstmøteboken  •  2019

Protese
Abstrakt

517

KERAMIKKFRAKTURER; EN SJELDEN KOMPLIKASJON.  
RESULTATER FRA HOFTEREGISTERET

Geir Hallan1, Anne Marie Fenstad1, Ove Furnes1

1. Nasjonalt Register for Leddproteser

Innledning: Keramiske leddflater brukes ved hofteprotesekirurgi på grunn av gode 
slitasjeegenskaper. Alumina har vært benyttet fra 1971, og selv om kvaliteten er bedret 
gjennom årene, rapporteres det om frakturerte protesekomponenter. Zirconium ble  
introdusert på 80-tallet; denne var svært frakturresistent, men viste seg å gjennomgå 
aldersforandringer som gav økt slitasje. Fra ca. 2000 har det i økende grad vært benyttet  
alumina kompositt materialer (Delta) som består av ca. 80 % Alumina, 17 % Zirconium 
og litt Strontium og Chromium Oksid. Vi ønsker å evaluere keramikkfrakturer meldt til 
Nasjonalt Register for Leddproteser, måle forekomsten og identifisere risikofaktorer.

Materialer og metoder: I perioden 1997-2017 ble det gjort 146 171 primære hofteproteser i Norge. 31 
479 av disse hadde en keramikk-polyetylen artikulasjon (KP) og 5 790 en keramikk-keramikk artikulasjon 
(KK). Leddhoder av Alumina (n=28 143), Zirconium (n=1 225) og Delta (n=7 901) keramikk var brukt. Vi 
studerte pasienter som var revidert for fraktur av en eller begge leddflater, og hvilken betydning pasientfak-
torer (kjønn og alder), type keramikk, hodestørrelse (28 vs. 32 mm) og type artikulasjon (KP vs. KK) hadde på 
risikoen for en slik revisjon.

Resultater: Pasientene i både KP og KK gruppene var gjennomsnittlig 62 år gamle, og 62 % var kvinner.  
Vi identifiserte til sammen 43 frakturerte hoder og 16 frakturerte linere. Gjennomsnittlig tid fra primær  
operasjon til fraktur var 4,6 (0,04-13,1) år. 42 av de 43 frakturerte hodene var Alumina keramikk, forekomsten 
av Alumina hodefraktur var 0,15 %. Forekomsten av Delta hodefrakturer var 0,01 %. Risikoen for hodefraktur  
var økt for menn (RR=5,0, p<<0,001), for KK-artikulasjoner (RR=3,8, p<<0,001) og med 28 mm hoder 
(RR=2,9, p=0,012). Forekomst av linerfrakturer var ikke signifikant forskjellig mellom Alumina og Delta.

Konklusjon/relevans: Keramikkfraktur av leddflatene i primære hofteproteser er en svært sjelden komp-
likasjon. Vi fant at Alumina-hoder har langt større risiko for fraktur enn Delta-hoder, og ca. 10 ganger høyere 
risiko enn det som angis av produsenten. Risikoen var størst for menn, KK artikulasjoner og små leddhoder. 
Det var ingen forskjell mellom Alumina og Delta i forekomst av liner-fraktur. Liknende funn er gjort av andre.
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KOMPONENTPLASSERING I DIREKTE LATERAL TILGANG  
VS. MINI-INVASIV DIREKTE FREMRE TILGANG. RADIOLOGISKE 
FUNN FRA EN RCT

Ole-Christian Brun1, Helge Norheim Sund1, 2, Lars Nordsletten1, Stephan M. Röhrl1,  
Knut Erik Mjaaland1, 2

1. OUS, Ullevål sykehus. 2. Sørlandet sykehus, Arendal

Innledning: Endestadium hofteleddsartrose er en vanlig ortopedisk problemstilling, 
ofte behandlet med totalprotese. Det er allikevel manglende kunnskap om hvilke  
kirurgiske tilganger som gir best komponentplassering ved operasjoner med total- 
protese. Vi gjennomførte derfor en prospektiv, randomisert kontrollert studie hvor vi 
sammenlikner komponentplassering i direkte lateral tilgang (DLA) vs. mini-invasiv 
direkte fremre tilgang (MIDA).

Materialer og metoder: Mellom januar 2012 og juni 2013, ble 164 pasienter mellom 20 og 80 år, med 
klinisk og radiologisk verifisert hofteleddsartrose, randomisert til enten DLA eller MIDA. Primære kliniske 
pasientrapporterte data er publisert tidligere. Vi presenterer her sekundære resultater som inkluderer radiolo-
gisk vurdering av protesekomponentene. Acetabulære data inkluderer sementmantel tykkelse, inklinasjon 
og anteversjon. Femurstammedata inkluderer stammeposisjon varus/valgus, THA index, offset restoration og 
benlengde forskjell.

Resultater: Gjennomsnittlig sementmantel var signifikant tykkere i sone 1 i MIDA-gruppen (mean 
difference = 0.51 mm (95 % confidence interval (CI) = 0,09 - 0,93); p=0,018). Gjennomsnittet i grader for 
inklinasjon og anteversjon var høyere i MIDA gruppen (mean difference = 2,5° (95 % CI = 0,3 - 4,6); p=0,023 
and mean difference = 3,6° (95 % CI = 2,2 - 5,0); p < 0,0001. Utifra et predefinert akseptabelt nivå, så var det 
et økt antall adekvate inklinasjonsmål for koppen i DLA gruppen sammenliknet med MIDA gruppen (67,9 %, 
53/78) in the DLA group versus 52,4 % (43/82) in the MIDA group; p=0,045). Det var ingen forskjell i stamme 
posisjonering i front eller sideplan, global offset restoration eller benlengde forskjell.

Konklusjon/relevans: I denne populasjonen av pasienter finner vi liten forskjell i komponent plassering 
mellom DLA og MIDA.

Referanser:
1.  J Arthroplasty. 2019 Aug;34(8):1718-1722. doi: 10.1016/j.arth.2019.04.003. Epub 2019 Apr 9.
2.  Component Placement in Direct Lateral vs. Minimally Invasive Anterior Approach in Total Hip Arthroplasty: Radiographic Outcomes 

From a Prospective Randomized Controlled Trial.
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MEKANISMER FOR ASEPTISK LØSNING AV SEMENTERT SPECTRON 
EF HOFTESTAMME MED REFLECTION KOPP – EN RETRIEVALSTUDIE

Paul Johan Høl1, 2, Peter Ellison1, Susann Wolf1, Katharina Rogg2, Ove Furnes2, 3, Geir Hallan2, 3

1. Biomatlab, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, Bergen. 2. Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet,  
Universitetet i Bergen. 3. Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Innledning: Nasjonalt Register for Leddproteser registrerte et stort antall tilfeller av 
aseptisk løsning av den sementerte hoftestammen Spectron EF™ (CoCrMo) når den ble 
brukt i forbindelse med sementert Reflection™ kopp med konvensjonell ikke-kryss- 
bundet eto-sterilisert plast (UHMWPE) (Smith & Nephew, USA). Kopp og stamme hadde 
en relativ risiko for revisjon som var 5.2 ganger høyere enn for Charnley™ hofteprotese 
med 6-10 års oppfølging.1 Prosjektets hovedmål er å bestemme sviktmekanismen for 
denne protesekombinasjonen.

Materialer og metoder: Biomatlab samlet og analyserte protesekomponenter, beinsement (Palacos®, 
Heraeus/Biomet), blod og vevsbiopsier fra 36 pasienter (14 kvinner og 22 menn) med revisjon av stamme og/
eller kopp etter 9.2 år (median) (min-maks: 3.3-17.9) fra 7 forskjellige sykehus i Norge mellom 2007 og 2019. 
Median alder var 73 år. Materialet ble undersøkt med ulike mikroskopiske teknikker, samt elementanalyse.

Resultater: Analysene viste at koppene løsnet hovedsakelig mellom sement og ben etter osteolyse i 
acetabulum (81 % Paprosky ≥type II), mens stammen løsnet mellom stamme og sement, men også mellom 
sement og ben i osteolytiske områder av femur (50 % ≥type II beintap). Spectron-stammene var svært  
slitte, polert av rotasjon og migrasjon i sementmantelen. Median lineær slitasje av koppene var 1.5 mm  
(0.5-4.1 mm), med en rate på 0.2 mm/år (0.08-0.36).

Histologien tyder på en inflammatorisk reaksjon som ofte ses i sammenheng med osteolyse, med metallose, 
nekrose og lymfocyttaktivering. I de fleste vevsprøvene hadde makrofager og kjempeceller tatt opp slitasje- 
partikler: ZrO2 fra beinsementnedbrytning, etterfulgt av polyetylen og CoCr, med stor spredning i partikkel-
størrelse og form. Ved løsning av stammen fant vi ca. 3 ganger mer partikler i vev enn ved kopp- 
løsning alene (p < 0.01).

Vi fant korrelasjon mellom stammeslitasje og Zr-konsentrasjon i blod (rSp=0.63, p=0.012), samt Cr og Co-nivå 
(rSp=0.51, p=0.05).

Konklusjon/relevans: Høy plastslitasje førte til osteolyse i acetabulum og koppløsning. Slitasjeraten er 
sammenlignbar med funnene i en randomisert radiosteriometrisk studie utført på samme kopptype. Stam-
mens design med høy proksimal ruhet gir stor sementslitasje ved løsning. De harde sementpartiklene øker 
både stamme- og plastslitasje gjennom “third-body wear”, noe som trolig forsterker osteolyseprosessen.

Referanser:
1.  Espehaug, B. et al. 18 years of results with cemented primary hip prostheses in the Norwegian Arthroplasty Register. Concerns about 

some newer implants. Acta Orthopaedica 80(4): 402-412. 2009.
2.  Kadar, T. et al. Wear and migration of highly cross-linked and conventional cemented polyethylene cups with cobalt chrome or 

Oxinium femoral heads: A randomized radiostereometric study of 150 patients. J Orthop Res. 2011;29(8):1222-9
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MIGRASJON AV CORAIL STAMME MED OG UTEN KRAGE.  
EN RSA-STUDIE MED 61 PASIENTER FULGT I 2 ÅR

Benedikt Arni Jonsson1, Jan-Erik Gjertsen1, Terje Stokke2, Kristin Haugan3, Ove Furnes1, Geir Hallan1

1. Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. 2. Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.  
3. Ortopedisk forskningssenter, St. Olavs hospital

Innledning: Corail-stammen er den hyppigst benyttede protesestammen ved primær 
hofteprotesekirurgi i Norge. Stammen har gode resultater med inntil 30 års oppfølging. 
Ulike varianter av stammen benyttes, og stammen med standard offset uten krage har 
vært den vanligste. Fra 2007 har standardstammen med krage fått økende popularitet. 
Der finnes teoretiske argumenter for og imot denne kragen. Vi ønsket å studere om 
kragen påvirker stammens migrasjon i femur.

Materialer og metoder: 61 pasienter i alderen 18-70 år med primær eller sekundær artrose ble randomi-
sert til standard Corail stamme med eller uten krage. 3 kirurger opererte like mange pasienter i hver gruppe 
(blokkrandomisering). Pasientene ble fulgt i 2 år med radiostereometriske opptak og analyser med Model-
Based RSA postoperativt, ved 3, 12 og 24 månerder. Kliniske utfall (HHS, EQ-5D, UCLA activity score) ble 
evaluert på alle kontroller. Ikke-parametriske tester ble benyttet for å sammenlikne utfallene i gruppene.

Resultater: Demografiske data var like i de to gruppene med unntak av pasientvekt som i gjennomsnitt 
var noe høyere i krage-gruppen (85 vs. 77 kg, p=0.02). Det var ingen forskjeller i de kliniske scorene mellom 
studiegruppene (p=0.2-0.9). 45 pasienter hadde akseptable RSA-bilder postoperativt og ved 2-års kontrollen. 
Det var ingen signifikant forskjell i migrasjon mellom gruppene. Gjennomsnittlig synkning av stammen med 
krage var 0.1 mm (median 0.1 mm) etter 2 år. Stammen uten krage sank i snitt 0.8 mm (median 0.1 mm).  
6 stammer sank mer enn 1mm, og alle disse var uten krage. 14 stammer hadde retroversjon over 1.7°  
(deteksjonsgrensen); disse var likt fordelt i studiegruppene. Alle 61 stammer var stabile etter 3 måneder.  
Det var ingen sammenheng mellom kliniske utfall og stammemigrasjon.

Konklusjon/relevans: Alle stammene i denne studien stabiliserte seg i femur før 3 måneder postoperativt. 
Alle de 6 stammene som sank mer enn 1 mm var uten krage, men det var ikke statistisk signifikant forskjell 
mellom gruppene og heller ikke dårligere kliniske resultater for pasientene med noe migrasjon. Altså; begge 
stammetypene var tilstrekkelig stabile i femur.
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SEMENTERINGSTEKNIKK VED PRIMÆR KNEPROTESE.  
EN KUNNSKAPSOPPSUMMERING

Uy Viet Nguyen1, Anders Myhre Refsum1, Jan-Erik Gjertsen1, 2, Birgitte Espehaug3, Anne Marie  
Fenstad2, Regina Küfner Lein4, Peter Ellison2, Paul Johan Høl1, 2, Ove Furnes1, 2

1. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. 2. Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. 3. Senter for kunnskapsbasert 
praksis, Høgskulen på Vestlandet. 4. Bibliotek for medisin, Universitetet i Bergen

Innledning: Den optimale sementeringsteknikken for primære totalproteser i kne (TKA) 
er fortsatt uklar. Vi utførte derfor en kunnskapsoppsummering basert på tilgjengelige 
studier på sementeringsteknikk for primære TKA og unicondylær kneproteseoperasjon 
(UKA).

Materialer og metoder: Et søk i 3 databaser identifiserte 1544 studier som studerte sementeringsteknikk 
ved primær TKA eller UKA. Dette inkluderte; sementpåføringsmetoder, full sementering eller overflatesemen- 
tering, påføring av sement på beinet og/eller protesen, stabilisering av implantatet under herdefasen, bein- 
skylleteknikk, boring i beinet, bruk av sug og tidspunktet for sementering. 57 studier oppfylte inkluderings- 
kriteriene og ble systematisert etter anbefalinger fra “Cochrane Collaboration” (Higgins et al. 2011) og 
“Framework to approach a scoping review” (Arksey and O’Malley 2005).

Resultater: Studiene anbefalte høytrykkspyling av bein, tørking av bein og boring av hull i bein. Alle  
studier vedrørende bruk av sug, anbefalte dette under sementering. 7 av 11 studier favoriserte bruk av 
sementpistol og ingen studier viste at fingerpakking var statistisk signifikant bedre enn sementpistol. Full-
sementering av både stamme og tibiaplatå bør brukes hvis tibialkomponenten er av metall. Påføring av 
sement både på implantat og bein ser ut til å gi bedre sementpenetrasjon.

Konklusjon/relevans: Det er fremdeles mange kunnskapshull angående sementeringsteknikk ved primær 
kneprotese. Det ser ut til å være tilstrekkelig bevis for å anbefale høytrykkspyling av beinet, boring av flere 
hull og tørking av beinet før sementering, samt å påføre sement både på implantatet og på beinet.

Referanser:
1.  Arksey H, O’Malley L. Scoping studies: towards a methodological frame- work. Int J Social Research Methodology 2005; 8(1): 19-32. 

doi: 10.1080/ 1364557032000119616.
2.  Higgins J, P T, Green S. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. handbook.

cochrane.org. The Cochrane Collaboration; 2011.
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SEMENTERT VS. USEMENTERT FIKSASJON AV MEDIALE  
UNIKONDYLÆRE KNEPROTESER

Jørgen Jebens Nordskar1, Tarjei Egeberg1, Jomar Klaksvik2, Olav A. Foss2, Siri Bjørgen Winther2,  
Tone Gifstad1, Per Olav Østbyhaug1, Tina Strømdal Wik1

1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim. 2. Ortopedisk forskningssenter, St. Olavs hospital, Trondheim

Innledning: De siste fem årene har bruken av unikondylære kneproteser økt i Norge 
og i samme periode har andelen unikondylære proteser med usementert fiksasjon økt 
fra 0 til 40 % ifølge leddregisteret. Det er usikkert om det er noen forskjell i funksjon 
eller varighet mellom sementert og usementert fiksasjon. På St. Olavs hospital opereres 
utvalgte gonartrosepasienter med unikondylær protese av typen Oxford® Partial knee 
(Zimmer Biomet). Fiksasjonsmetoden ble endret fra sementert til usementert våren 2017. 

Målet med denne studien har vært å se på smerte- og funksjonsskår samt fornøydhet ett år postoperativt hos 
pasienter med sementert fiksasjon sammenlignet med usementert fiksasjon.

Materialer og metoder: Det er tatt utgangspunkt i alle mediale unikondylære proteser i vårt lokale 
kvalitetsregister operert fra januar 2015 til juli 2019. Byttet fra sementerte til usementerte komponenter 
skjedde midt i denne perioden og materialet inkluderer 193 sementerte og 202 usementerte proteser. Alle 
operasjonene ble utført av to erfarne protesekirurger. Protesene fra en tredje operatør som begynte i 2017 
er ekskludert. EQ-5D, KOOS-PS og smerte ved numeric rating scale (NRS) fra 0 til 10 i hvile og aktivitet ble 
registrert, mens fornøydhet ble angitt ut fra hvordan pasientene vurderte leddfunksjonen (bedre, samme, vet 
ikke eller dårligere enn preoperativt). Operasjonstid og forekomst av postoperativ infeksjon ble også sam-
menlignet for de to gruppene.

Resultater: Ett år etter operasjon var det ingen forskjell i EQ-5D eller KOOS-PS mellom gruppene. Pasient- 
ene med sementert protese anga mindre smerte enn de med usementert protese i hvile (NRS 0,61 vs. 1,09, 
p=0,005) og i aktivitet (NRS 1,34 vs. 1,96, p=0,007). Andelen som oppga bedre leddfunksjon var henholdsvis 
92 % og 89 % i sementert og usementert gruppe. Forskjellen var ikke signifikant (p=0,252). Gjennomsnitt- 
lig operasjonstid var 58 minutter ved sementert protese og 51 minutter ved usementert (p < 0,001). I den 
sementerte gruppa ble det registrert postoperativ infeksjon hos 3 av 193 opererte (1,6 %) og hos 10 av 202 i 
den usementerte gruppa (5,0 %). Forskjellen var ikke statistisk signifikant (p=0,059).

Konklusjon/relevans: Pasientene med sementert protese anga lavere smerteskår i hvile og aktivitet ett 
år etter operasjon sammenliknet med de som hadde fått usementert protese. Operasjonstiden var 7 minutter 
lengre ved sementert protese. Det var høy forekomst av infeksjoner i den usementerte gruppen.
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KORTTIDSRESULTATER FOR SEMENTERT OG USEMENTERT  
OXFORD UNI KNEPROTESE FRA NASJONALT REGISTER  
FOR LEDDPROTESER 2012-2018

Øystein Skåden1, Ove Furnes2, 3, Stein Håkon Lygre2, 4, Mona Badawy5, Øystein Gøthesen1, 2

1. Haugesund SanitetsforeningsRevmatismesykehus. 2. Nasjonalt Register for Leddproteser. 3. Ortopedisk avdeling, Haukeland  
universitetssykehus. 4. Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. 5. Kysthospitalet i Hagevik

Innledning: Uni-kneproteser har flere revisjoner enn totalprotese. For å bedre over- 
levelsen har Oxford Uni fått nytt design og nye instrumenter. Den nyeste versjonen 
heter Oxford Partial Knee, og kommer i en sementert og en usementert versjon. Av 
designforandringer har Oxford Partial Knee to pegger i stedet for en, slik som den eldre 
Oxford phase III, og lengre metalloverflate på femur-komponenten i dyp fleksjon.  
Den skal også implanteres i større grad av fleksjon.

Vi har sammenlignet det nyeste designet med den eldre sementerte Oxford III, for å se om kortsiktig 
implantat-overlevelse har endret seg. I tillegg undersøkte vi om det var forskjell på risiko for revisjon mellom 
de to versjonene av det nyeste designet.

Materialer og metoder: Data fra Nasjonalt Register for Leddproteser ble brukt til å sammenligne resultater  
mellom sementert Oxford Partial Knee (n=2307), usementert Oxford Partial Knee (n=538) og sementert 
Oxford III (n=876) i perioden 2012-2018.

Overlevelsesprosenter ble beregnet med Kaplan-Meier (KM)-analyse. Cox regresjon med justering for alder, 
kjønn, ASA klasse og diagnose, ble brukt for å sammenligne risiko for revisjon både uansett revisjonsårsak og 
grunnet infeksjon.

Resultater: Usementert Oxford Partial Knee hadde signifikant høyere risiko for revisjon, frem til 1 år enn 
sementert Oxford Partial Knee (p=0,001). Det var også signifikant høyere risiko med endepunkt infeksjon 
(p=0,008).

Ett års proteseoverlevelse var 97,8 %, 98,5 % og 96,3 % respektivt for sementert Oxford III, sementert Oxford 
Partial Knee og usementert Oxford Partial Knee. 5 års overlevelse var 91,9 % og 93,9 % henholdsvis for 
sementert Oxford III og sementert Oxford Partial Knee.

Det ble ikke funnet signifikant forskjell for revisjonsrisiko når sementert og usementer Oxford Partial Knee ble 
sammeligned med sementert Oxford III (RR 0,8 med P=0,2 og RR 1,3 med P=0,2 respektivt).

Relativ risk (RR) var 2,44; 95 % CI: 1,52-3,92; p=0,001 for usementert Oxford Partial Knee sammenlignet med 
sementert Oxford partial knee.

1 års relativ risk for revisjon med endepunkt infeksjon for de samme implantatene var 2,90; 95 %  
CI: 1,32-6,37; p=0,008.

Konklusjon/relevans: Det ser ikke ut til at nytt protesedesign har ført til økt overlevelse for Oxford Uni i 
Norge på kort sikt, men det er en tendens til bedre overlevelse etter 5 år for sementert Oxford Partial knee 
sammenlignet med sementert Oxford III, så det kan være få antall proteser som gir manglende signifikante 
verdier. Usementert Oxford Partial Knee har både signifikant høyere risk for revisjon og risk for revisjon  
grunnet infeksjon etter 1 år sammenlignet med sementert Oxford Partial Knee.
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PATELLOFEMORALE PROTESER  
– PASIENTFORNØYDHET SAMMENLIGNET MED  
ANDRE PROTESETYPER

Mona Badawy1, Janne Haugland Harkestad1

1 Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitessykehus

Innledning: Patellofemoral (PF) kneprotese er en leddbevarende operasjon for isolert 
patellofemoral artrose. Patellofemorale proteser har gode og sammenlignbare resul-
tater sammenlignet med totalproteser i det norske leddregisteret i et tidligere abstract 
presentert på Høstmøtet i 2016. I denne studien har vi sett på pasient tilfredshet og 
scoringsresultater hos pasienter som fikk PF protese sammenlignet med pasienter som 
fikk totalprotese eller medial uniprotese ved Kysthospitalet i Hagavik.

Materialer og metoder: 42 patellofemorale kneproteser ble inkludert fra vårt lokale kvalitetsregister med 
både pre- og 1 års postoperativ Knee Society Score, Oxford Knee Score samt selvrapportert fornøydhet. Vi har 
også sammenlignet disse resultatene med pasienter som fikk totalprotese (n=650) eller medial uniprotese 
(n=220) i samme tidsperiode.

Resultater: Preoperativ funksjonsscore (KSS) for PF protese pasientene var 63 (30-100), preoperativ 
knescore (KSS) var 60 (32-90), Oxford Knee Score var 28 (14-42). Ett års funksjonsscore var 75 (30-100), 
knescore 77 (39-100), OKS 37 (21-48). 70 % oppga at de var fornøyd (21,4 %) eller svært fornøyd (47,6 %) 
etter 1 år, 14,3 % var usikre og 16,7 % oppga at de var misfornøyde. 89 % av totalprotese pasientene oppga 
svært fornøyd (67,5 %) eller fornøyd (21,5 %), 10 % var usikre og 1 % var misfornøyde. 91 % av pasienter med 
medial uniprotese var fornøyd (20 %) eller svært fornøyd (71 %), 7 % var usikre og 2 % var misfornøyde etter 1 
år postoperativt. Pasienter med patellofemorale kneproteser oppga signifikant mindre bedring etter operasjon 
enn pasienter med medial uniprotese og totalprotese.

Konklusjon/relevans: Bedre PF implantat design, bedre kirurgisk teknikk og bedre pasient seleksjon kan 
forbedre både protese overlevelse og pasient fornøydhet. Indikasjonsstillingen for pasientgruppen som får 
patellofemorale proteser er ofte ulik sammenlignet de som får medial uni eller total kneprotese. Pasienter 
som fikk patellofemoral protese oppnådde generelt sett ikke like høy tilfredshet og knescore som de øvrige 
gruppene. Vi mangler data på om pasienter med isolert patellofemoral artrose ville scoret høyere dersom de 
hadde fått en totalprotese.
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RECIDIVERENDE HEMARTHROS ETTER TOTALPROTESE I KNE

Tore Heier1, Nils Einar Kløw2

1. Lovisenberg Diakonale Sykehus. 2. Intervensjonsradiologisk avdeling, Ullevål og Aker sykehus

Innledning: Recidiverende hemarthros er en relativt uvanlig komplikasjon etter  
protesekirurgi i kneledd. Tilstanden forekommer i opptil 1,6 % av proteseknær.1

Materialer og metoder: Vi kan rapportere om 10 pasienter med denne komplikasjonen. 9 av disse ble 
embolisert ved Intervensjonsradiologisk avdeling, Ullevål sykehus. En pasient ble embolisert to ganger, og to 
utviklet hudforandringer som komplikasjon til prosedyren.

Den praktiske håndteringen av disse pasientene slik vi har gjort det vil bli beskrevet. Prosedyren ved emboli-
seringen vil også presenteres.

Resultater: Resultatene vil bli presentert

Konklusjon/relevans: Recidiverende hemarthros er en komplikasjon som man vil stå overfor, og vi har 
skissert hvordan vi har håndtert denne komplikasjonen

Referanse:
1. Worland et al; Journal of Arthroplasty 1996; Desember 11 (8):977-8
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MANIPULASJON UNDER ANESTESI (MUA) FOR STIVHET  
ETTER KNEPROTESE

Per-Henrik Randsborg1, Jonas Tajet2, Henrik Negård2, Jan Harald Røtterud1

1. Ortopedisk Klinikk, Akershus universitetssykehus. 2. Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet

Innledning: Artrofibrose er en sjelden komplikasjon etter innsettelse av kneprotese. 
Det fører til stivhet (redusert leddutslag (ROM)) og (som regel) smerter i kneet. Pasienter  
som ikke klarer å bedre leddutslaget med fysioterapiveiledet trening kan behandles 
med manipulasjon i narkose (Manipulation under anaesthesia, MUA). Formålet med 
denne studien var å undersøke hvordan det har gått med våre pasienter som har fått 
utført MUA pga. stivhet etter kneprotese.

Materialer og metoder: Alle pasienter som ble manipulert i narkose ved Akershus universitetssykehus i 
perioden 2014-2018 ble identifisert via elektroniske søk i våre systemer, og invitert til en etterundersøkelse 
på sykehuset. Preoperativt leddutslag og leddutslag ved utskrivelsen etter MUA ble funnet i journalen, og 
sammenlignet med leddutslaget ved etterundersøkelsen. I tillegg fylte pasientene ut KOOS og Lysholm og 
VAS score for smerter. Andre komplikasjoner ble også registrert fra journalen.

Resultater: 24 pasienter ble identifisert. Av disse møtte 23 (17 kvinner) med gjennomsnittsalder 61 år  
(46-80) på operasjonstidspunktet til etterundersøkelse 30 (16 - 35) måneder etter gjennomført MUA. Vi 
fant en signifikant økning av ROM i kneleddet fra pre-MUA (70°, 50° - 80°) til follow-up (97°, 84° - 116°) 
(p=0,0001)). Det var en tendens til dårligere leddutslag hvor lenger tid det gikk fra indeksoperasjonen til 
MUA. Bare tre pasienter ble manipulert innen tolv uker etter indeksoperasjonen.

En deltaker fikk nevrologiske utfall, to gjennomgikk en my manipulasjon (re-MUA), hvorav en fikk en tuber-
ositas tibiae avulsjon under andre MUA. To pasienter har revidert protesen.

Konklusjon/relevans: MUA synes å øke leddutslaget hos de fleste pasientene. I komplikasjonsfrie tilfeller 
er resultatet meget godt. Vi noterer oss imidlertid en ganske høy komplikasjonsrate. På bakgrunn av studien 
har vi endret våre rutiner. Første kontroll ved ortopedisk poliklinikk er flyttet frem fra 12 til 8 uker postopera-
tivt, slik at vi kan fange opp pasienter som kan ha behov for MUA tidligere.
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INCREASED RISK FOR REVISION OF MEDIAL PIVOT COMPARED TO 
MINIMALLY STABILIZED DESIGN IN TOTAL KNEE REPLACEMENT

Frank-David Øhrn1, 2, Øystein Gøthesen3, 4, Stein Håkon Lygre5, 6, Yi Peng7, Øystein B. Lian1, 2,  
Peter Lewis7, 8, Ove Furnes3, 5, Stephan M. Röhrl9, 10

1. Kristiansund sykehus, Helse Møre og Romsdal. 2. NTNU Norwegian University of Science and Technology, Norway. 3. Department 
of Clinical Medicine, University of Bergen, Bergen, Norway. 4. Haugesund Hospital of Rheumatic Diseases. 5. Norwegian Arthroplasty 
Register, Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway. 6. Department of Occupational Medicine, 
Haukeland University Hospital, Bergen, Norway. 7. South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI). 8. Australian 
Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry. 9. Division of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital, Oslo.  
10. Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, Oslo, Norway

Innledning: Longevity of the medial pivot (MP) design in total knee replacement (TKR) 
is previously shown to improve with patella resurfacing and cement fixation of the 
tibia. In Norway, patella resurfacing is rare (8 %), as most patients receive a minimally 
stabilized (MS) implant. In contrast 67 % of TKRs performed in Australia in 2017, were 
patella resurfaced, and 69 % were MS TKRs. A comparison of MP and MS, no patella 
TKRs, was performed.

Materialer og metoder: Registry data from AOA NJRR (Australian Orthopaedic Association National 
Joint Replacement Registry, Australia) and NAR (Norwegian Arthroplasty Register, Norway) included medial 
pivot (n, 6310 (n, Australia = 6012/n, Norway = 298)) and the three most used minimally stabilized 
(n, 70870(54554/16316)) TKRs, with cemented tibia, without patella resurfacing, from 2005 to 2017. Kaplan-
Meier tables and curves were used to estimate revision rates, and Cox regression was used to investigate 
revision causes and relative risk, with 95 % confidence intervals (CI), nation wise and combined.

Resultater: Cox regression analysis adjusted for age, sex and diagnosis, showed increased risk of revision 
for MP compared to MS TKRs, Australia RR=1.4 CI(1.2-1.7), Norway RR=1.6 CI(1.1-2.4). The Kaplan-Meier 
9-year survival rate were for Australia; MP 94.8 % CI (93.4-96.2), MS 96.4 % CI (96.3-96.6), and for Norway; 
MP 92.2 CI (89.0-95.4), MS 94.5, CI (93.8-95.2).

Konklusjon/relevans: In TKRs with cemented tibia and no patella resurfacing, there was a higher risk of 
revision for the MP compared to the MS, in both countries.
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KNEPROTESE ETTER KNELUKSASJON

Marianne Westberg1, Lars Engebretsen1, Stephan M. Röhrl1, Finnur Snorrason1

1. Ortopedisk avdeling Ullevål, Oslo universitetssykehus

Innledning: Traumatisk kneluksasjon er en relativt sjelden ortopedisk skade, men med 
potensielt alvorlig utfall med kar- og nerveskade. Dette er pasienter med øket risiko 
for manglende stabilitet og sekundær artrose og derved behov for kneprotese. Det er 
imidlertid nærmest fraværende litteratur på resultater etter kneprotesekirurgi i denne 
undergruppen av protesepasienter, som forventes å kunne ha øket risiko for komplikasjon.

Materialer og metoder: Vi har identifisert pasienter med kneluksasjon som senere er operert med kne- 
protese ved OUS ved gjennomgang av en prospektiv database på 303 kneluksasjoner operert ved OUS fra 
1996-2015 samt internt kvalitetsregister på kneproteser ved OUS. Kneluksasjon er definert som ruptur av 
PCL og ACL samt ett eller begge sideligamenter. Pasientjournaler er retrospektivt gjennomgått. Demografiske 
data, behandling og eventuelle komplikasjoner av kneluksasjon, type kneprotese, pre- og postoperativ 
funksjon samt komplikasjoner og resultat ved siste oppfølging er registrert. Oppfølgingstid av kneprotesene 
er median 4 år (0,3-18 år).

Resultater: 15 pasienter (9 menn) med median alder ved skade på 43 (20-67) år ble identifisert, hvorav 
13 har fått primærprotesen på OUS. 10/15 var høyenergiskader. 4 hadde ledsagende kar- og nerveskader 
og 5 hadde fraktur. 12/15 ble behandlet med stabiliserende ligament-kirurgi ved skadetidspunkt, 1 etter 
10 mdr og 2 konservativt ortose-behandlet. 6/13 hadde komplikasjoner til den primære kirurgien i form 
av kompartment-syndrom (2), hudnekrose (2), graftruptur (1) og postoperativ infeksjon (2). Median tid fra 
skade til protesekirurgi var 4 (1-41) år. 10 proteser var høy-stabilisert (LCCK/RHK), 4 bakre stabilisert (PS) og 
1 ikke-stabilisert (CR). Median operasjonstid var 205 (95-300) minutter. 5 pasienter fikk per-/postoperativ 
blodtransfusjon. 1 måtte reopereres dag 2 pga. hematom. 2 pasienter hadde hyperekstensjon på hhv. 15 og 
10 grader, hvilket var normalisert postoperativt. 3/4 pasienter med strekkedeficitt oppnådde full strekk, og 
median fleksjon var 120 grader postoperativt. 7 pasienter oppga restplager. Samtlige pasienter hadde insta-
bilitet enten sagittalt, sideveis eller i begge plan preoperativt. 3 pasienter hadde vedvarende instabilitet etter 
protesekirurgien, alle i PS og CR-gruppene. 1 pasient (PS protese) må bruke ortose. 1 pasient (CR protese) er 
revidert 2 ganger, først med en patella-komponent, deretter til en hengselprotese. 1 pasient er reoperert med 
liner-bytte pga. fraktur av stabiliseringsmekanismen i en constrained protese. 1 er lukket mobilisert og 1 har 
fått utført akillesseneforlengelse pga. stivhet. Ingen infeksjoner er registrert.

Konklusjon/relevans: Kneprotese etter kneluksasjon er forbundet med mer komplisert kirurgi, men  
likevel få alvorlige komplikasjoner og ingen infeksjoner i dette materialet. Restplager må påregnes og  
stabilisert protese bør alltid brukes.
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LANGTIDSRESULTATER ETTER MODIFISERT SPITZY TAKPLASTIKK 
FOR HOFTEDYSPLASI, MARTINA HANSENS HOSPITAL

Kristin Frydenlund1, 2, Pål Borgen2, Olav Reikerås3, Are Pripp4, Terje Terjesen3

1. Kristin Frydenlund. 2. Hofteseksjonen, Martina Hansens Hospital. 3. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.  
4. Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssykehus

Innledning: Medfødt eller ervervet hoftedysplasi utvikler seg ofte til sekundær koks- 
artrose. Målet med leddbevarende kirurgi som Spitzy takplastikk er å utsette, evt. unngå, 
utviklingen av koksartrose. Ved dette inngrepet øker man den acetabulær dekning av 
lårbenshodet ved å sette inn et solid bentransplantat fra hoftekammen like proksimalet 
for øvre/laterale acetabularkant. Hensikten med denne studien er å se på langtidsresul-
tater etter Spitzy takplastikk og diskutere om inngrepet kan være et brukbart alternativ 
til periacetabulær osteotomi (PAO).

Materialer og metoder: Materialet består av 84 pasienter (101 hofter) operert med Spitzy takplastikk  
ved Martina Hansens Hospital i perioden 1975-2000 på grunn av medfødt eller ervervet hoftedysplasi.  
67 pasienter var jenter/kvinner og 17 var gutter/menn. Bilateral Spitzy plastikk ble utført hos 17 pasienter. 
Gjennomsnittlig alder ved operasjon var 33.4 år (13-68), inndelt i 2 aldersgrupper: < 30 år, 29 pasienter  
(42 hofter) og ≥ 30 år, 55 pasienter (59 hofter). Tidspunkt for evtl hofteprotese ble hentet inn fra Norsk  
Leddregister. Vi brukte Kaplan-Meier plot for å vurdere takplastikkens overlevelse (tid fra takplastikk til  
totalprotese). Multivariabel stegvis Cox regresjon ble brukt på potensielle prediktorer for overlevelsestid.  
Vi gjennomgikk også forekomst av postoperative komplikasjoner.

Resultater: Spitzy takplastikk hadde en gj.snittlig langtidsoverlevelse på 26 år (95 % konfidensintervall 
23,5-28,8år). Overlevelsen var 87 % etter 10 år, 59 % etter 20 år og 40 % etter 30 år. Regresjonsanalysene 
viste at først og fremst høy alder og artrose ved operasjonstidspunkt for takplastikken ga signifikant kortere 
tid til hofteprotese.

89 % av pasientene hadde ingen komplikasjoner. Dokumenterte komplikasjoner besto av smerter eller sen-
sibilitetstap i området for nervus cutaneus femoris lateralis (4,3 %), overfladisk infeksjon (2,2 %), peroperativ 
bekken- eller transplantatfraktur (2,2 %), lungeembolus (1,1 %) og atrofi musculus gluteus medius (skade av 
n. glutealis superior) (1,1 %).

Konklusjon/relevans: Spitzy takplastikk viser langtidsoverlevelse som er sammenlignbar med PAO, samt 
en lav komplikasjonsrate. Takplastikk kan derfor være et alternativ til PAO hos unge voksne med symptom- 
givende hoftedysplasi, da inngrepet krever mindre ressurser og har en kortere læringskurve.
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RESULTATER ETTER ACETABULÆR TAKPLASTIKK MED CAPUTGRAFT 
VED KYSTHOSPITALET I HAGEVIK I PERIODEN 1999-2015

Solveig Brekke1, Anne Marie Fenstad2, Kari Indrekvam1, Mona Badawy1

1. Ortopedisk avdeling, Kysthospitalet i Hagevik, Helse Bergen. 2. Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssjukehus

Innledning: Ved sekundær coxartrose som skyldes dysplasi eller Calvé-Legg-Perthes 
(CLP) kan man ha større acetabulære defekter. Ved rekonstruksjon av defekt i acetabu-
lum med takplastikk, brukes caput fra pasienten selv (autograft) eller benbank (allo-
graft) som deles opp og fikseres med 2-3 skruer i os ilium. Det er rapportert at caput-
graft kan resorberes. Vi ville undersøke om pasientene ved Kysthospitalet i Hagevik 
(KiH), som har fått innsatt hofteprotese kombinert med takplastikk med caputgraft, har 
blitt revidert med bytte av protesekomponenter.

Materialer og metoder: Det er gjort en opptelling av pasienter ved KiH fra 1999 til 2015 som har fått 
utført acetabulær takplastikk med auto- eller allotransplantasjon av caputgraft. Det ble hentet inn data fra 
Nasjonalt Register for Leddproteser på pasienter operert ved vårt sykehus med diagnosen dysplasi eller CLP, 
som har fått utført bentransplantasjon i acetabulum. Disse opplysningene ble kryssjekket i vårt journal- 
system, ved å velge diagnosekode dysplasi eller sekundær hofteleddsartrose, sammen med prosedyrekode 
for auto- eller allotransplantasjon av bein til bekken. I tillegg ble røntgenbilder gjennomgått for å kontrollere 
at pasientene hadde fått takplastikk med caputgraft. Vi har kryssjekket opplysninger fra leddregisteret på 
reviderte pasienter opp mot eget journalsystem. Det er gjort Kaplan-Meier 10 års overlevelsesanalyser.

Resultater: Totalt fant vi 41 pasienter (28 kvinner og 13 menn) fra 1999-2015. Hos 4 av disse pasientene 
var det gjort bilaterale takplastikker med caputgraft. Den yngste pasienten var 27 år da det ble satt inn  
protese og den eldste var 81 år (gjennomsnittsalder 55 år). Vi fant at det var brukt ulike protesemerker  
gjennom hele tidsperioden. 6 av pasientene var revidert. 3 av disse fikk kun revidert stammen. Hos de 3  
andre pasientene ble koppen revidert etter 6, 10 og 17 år. Analyseresultater vil bli presentert på høstmøtet.

Konklusjon/relevans: Pasienter operert ved KiH fra 1999-2015 med hofteprotese hvor det var utført 
takplastikk med caputgraft, har hatt lavt revisjonsbehov av acetabulærkomponenten.
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A DYNAMIC IMPINGEMENT ANALYSIS OF THE HIP JOINT USING 
PATIENT-SPECIFIC 3D COMPUTER SIMULATION

Heinrich Brüggemann1, Ralf Kornhuber2, Lars Fosse1

1. Ortopedisk avdeling Stavanger universitetssjukehuse, Stavanger. 2. Institut für Mathematik, Freie Universität Berlin, Berlin

Innledning: Among the present hip imaging tools to find biomechanical disorders 
none shows a direct concordance between the images and the clinical findings. Is the 
patient’s complains due to an intra- or juxtaarticulare anatomical mismatch? How can  
a CT-based virtual 3D model of the hip joint simulation relate to patient’s own pain  
history and the physician’s corresponding clinical examination? The purpose of this 
pilot study was to validate whether a virtual approach can contribute with visualisation  
of relevant biomechanical causes to understand better functional konsequences of 
impingement or subluxation and the hip pain.

Materialer og metoder: After given consent five patients suffering from hip pain in at least three months 
were clinically examined with ROM and Faber test, standard X-rays of both hip joints and a low dose CT hip 
scan with either 3 mm or 1 mm slices according to the study protocol. The anonymized CT scans were modelled  
by finite element method to make a virtual dynamic impingement analysis at Institut für Mathematik, Freie 
Universitaet Berlin and Zuse Institut Berlin. Based on patient-specific 3D segmented geometries the anato-
mical structures of both hip joints were modelled and compared with the clinical findings.

Resultater: The first results of the 3D simulation showed impact zones during defined hip movements that 
modelled quantifiable stress development that fitted with the clinical observations. Comparison to pain free 
stress points of the non-symptomatic hip will be investigated. Low dose CT with at the most 1 mm slices are 
needed for adequate segmentation and simulation.

Konklusjon/relevans: Preliminary results have shown with the virtual 3D-simulation a relation between 
bony disorders of the hip and clinical observation of hip joint pain. So far, only disorders caused by bony 
changes can be simulated. The results are promising and we wish to further validate this method and design 
a study that investigate the reliability and reproducibility of this promising diagnostic tool.
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IMPLANTATOVERLEVELSE AV PRIMÆRE TOTALE  
HOFTEPROTESER FOR ULIKE FIKSASJONSMÅTER,  
OG INNVIRKNING AV ALDER OG KJØNN

Håvard Dale1, Sjur Børsheim1, Torbjørn Kristensen1, Anne Marie Fenstad1, Jan-Erik Gjertsen1,  
Geir Hallan1, Stein Atle Lie1, Ove Furnes1

1. Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus

Innledning: Resultatene etter primær totalprotese i hofte er gode, uavhengig av fiksa- 
sjonsmåte, når veldokumenterte proteser blir benyttet, men hva som er beste fikserings- 
måte diskuteres fortsatt. Vi ønsket å vurdere om resultatene var sammenlignbare i alle 
pasientgrupper, når gode proteser ble benyttet, eller om det var behov for en mer diffe-
rensiert tilnærming. Vi studerte fiksasjonsmåten ved primære totale hofteproteser og 
innvirkningen av alder og kjønn.

Materialer og metoder: Primære veldokumenterte totale hofteproteser i vanlig bruk og rapportert til  
Nasjonalt Register for Leddproteser i perioden 2005-2017 ble inkludert. Utfallsmål var ulike årsaker for  
revisjon. Vi studerte pasientfaktorene kjønn, alder som kontinuerlig variabel og aldersgruppene <55 år,  
55-75 år og >75 år sin innvirkning ved forskjellige fiksasjonsmetoder, og benyttet ulike Cox analyser.

Resultater: 66 995 proteser ble inkludert, hvorav 2 242 (3,3 %) var blitt revidert. Usementerte proteser 
hadde høyere risiko for revisjon (RR 1,4 (95 %CI 1,2-1,6)) sammenlignet med sementerte proteser, hoved-
sakelig pga. periprostetiske brudd (5,2 (3,2-8,5)) og dislokasjon (2,2 (1,5-3,0)). Kvinner hadde betydelig høyere 
risiko for revisjon pga. periprostetisk fraktur etter usementert (12 (6-25)) sammenlignet med sementert pro-
tese. Usementert protese hos kvinner mellom 55-75 år (1,3 (1,0-1,7)) og over 75 år (1,8 (1,2-2,7)), og omvendt 
hybrid proteser hos kvinner over 75 år (1,5 (1,1-1,9)) hadde høyere risiko for revisjon enn sementerte proteser. 
Denne forhøyede risikoen var vedvarende i 10 år postoperativt. Det var ikke tilsvarende forhøyet risiko hos 
menn. Som samlet gruppe, hadde hybrid (1,0 (0.9-1.2)) og omvendt hybrid proteser (1,0 (0,7-1,3)) tilsvarende 
overlevelse som sementerte proteser.

Konklusjon/relevans: Etter innsetting av primær totalprotese i hofte har proteser med usementerte stam-
mer økt risiko for revisjon hos kvinner over 55 år, hovedsakelig på grunn av periprostetiske brudd.
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PASIENTRAPPORTERTE RESULTATMÅL ETTER ELEKTIV HOFTE- 
PROTESEOPERASJON VED STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS

Aksel Paulsen1, 2, Knut Harboe1, 2, Lars Fosse1, 2, Ingvild Dalen2, 3

1. Ortopedkirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. 2. Frakturregisteret i Helse Vest (FReHV), Helse Vest RHF. 3. Seksjon for 
biostatistikk, Forskningsavdelingen, Stavanger universitetssjukehus

Innledning: Pasientrapporterte resultatmål (PROM) blir brukt i økende grad i ortoped- 
kirurgisk forskning og klinisk praksis, og er viktige resultatmål i ortopedkirurgisk  
behandling.1 Fra Nasjonalt Register for Leddproteser ble elektronisk registrering av 
PROM for totalproteser i hofte startet høst 2017 ved Haukeland universitetssjukehus og 
har blitt utvidet til 15 sykehus i 2019.2 Ortopedkirurgisk avdeling ved Stavanger  
universitetssjukehus innførte PROM oppfølgning preoperativt og 6-8 uker postopera-
tiv for elektive hofteproteser i 2014, 1 år postoperativ oppfølgning ble innført i 2017. 
Preliminære data fra oppstart til 02.10.18 foreligger nå.

Materialer og metoder: Pasientene besvarer både generisk (EQ-5D-5L) og spesifikt PROM; Hip disability 
and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS). HOOS gir informasjon om symptomer/stivhet, smerter, daglige 
aktiviteter, sport/fritid og livskvalitet med en verdi fra 0 (verst) til 100 (best). EQ-5D-5L har fokus på gange, 
personlig stell, vanlige gjøremål, smerter/ubehag og angst/depresjon, og gir to verdier for generell helse. 
EQ-5D Index er en vektet totalverdi for generell helserelatert livskvalitet, som representerer pasientens 
beskrivelse av egen tilstand og hvordan denne oppfattes av en bakgrunnspopulasjon fra -0.28 (verst) til 1 
(best). EQ-VAS beskriver aktuell generell helse fra 0 (verst) til 100 (best). Sykepleiere og helsesekretærer tar 
seg av PROM innsamlingen og papirskjemaene skannes med automatisk skjematolkning.

Resultater: 1112 elektive hofteproteser ble operert i perioden. PROM data foreligger på 903 pasienter (81 %).

PROM Preoperativt* 6-8 uker postoperativt* 1 år postoperativt*
HOOS symptomer/stivhet 35 (25-45) 90 (78-98)  (88-100)
HOOS smerter 35 (25-45) 85 (75-95) 90 (80-100)
HOOS daglige aktiviteter 37 (26-46) 88 (76-96) 94 (84-100)
HOOS sport/fritid 19 (6-31) 72 (50-88) 81 (63-100)
HOOS livskvalitet 19 (6-31) 81 (63-100) 94 (75-100)
EQ-5D Index 0.61 (0.31-0.77) 0.89 (0.81-0.95) 0.94 (0.84-1.00)
EQ-VAS 60 (45-70) 80 (60-90) 80 (65-90)
*median (interkvartilbredde)

Konklusjon/relevans: PROM resultatene etter elektiv hofteproteseoperasjon ved Stavanger universitets-
sjukehus er meget gode, og på linje med andre skandinaviske publiserte data [2, 3, 4]. Pasientene oppnår 
akseptabel smerte og hofterelatert livskvalitet 1 år postoperativt [5].

Referanser:
1.  Gagnier, J.J., Patient reported outcomes in orthopaedics. J Orthop Res, 2017. 35(10): p. 2098-2108.
2.  Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Rapport Juni 2019. 2019, Nasjonalt Register for Leddproteser.
3.  Paulsen, A., Patient reported outcomes in hip arthroplasty registries. Dan Med J, 2014. 61(5): p. B4845.
4.  Svenska Höftprotesregistret, Årsrapport 2017. 2017.
5.  Paulsen, A., et al., Minimal clinically important improvement (MCII) and patient-acceptable symptom state (PASS) in total hip arthro-

plasty (THA) patients 1 year postoperatively. Acta Orthop, 2014. 85(1): p. 39-48.
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BRUDDMEKANISK ANALYSE AV HOFTEPROTESEFRAKTUR,  
RETRIEVAL-ANALYSE

Marit Øilo1, Paul Johan Høl2, 3, Nils Roar Gjerdet1, Ove Furnes2, 3, Geir Hallan2, 3

1. Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. 2. Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet,  
Universitetet i Bergen. 3. Ortopedisk klinikk, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Innledning: Kasusrapporter tyder på at protesefrakturer forekommer. Omfanget er  
usikkert, da innrapporteringen ofte er ufullstendig. En sementert hofteprotese (Exeter 
V40, str. 0, Stryker, Newbury, UK) ble fjernet etter plutselig protesebrudd ni år etter  
innsetting og levert inn for analyse av pasienten. Pasienten var en mann i 60-årene på 
115 kg. Bruddet var lokalisert i øvre del av stammen. Hensikten med studien var  
å belyse mekanismen til hendelsen.

Materialer og metoder: Protesen ble renset og analysert både i lysmikroskop og scanning elektron- 
mikroskop. Bruddflatene ble undersøkt med bruddmekanisk prosedyre for å identifisere sprekkstart og bruddets  
bevegelse gjennom protesen. Begge bruddflaten ble analysert og sammenlignet. En tilsvarende analyse ble 
utført ved Sintef som i tillegg utførte kjemisk analyse av legeringen, samt hardhetsmåling.

Resultater: Protesen hadde frakturert ved innføringshullet på proteseskulderen. Bruddflatene var noe  
preget av gnissing mellom de to bruddflatene og instrumentering ved fjerning. Det var to tydelige sprekk-
startspunkter. Begge var på toppen av stammen på hver side av hullet for innsettingsinstrumentet. Eksakt 
sprekkstart kunne ikke identifiseres da flatene er noe skadet, men det var ingen tydelige tegn på material- 
defekter i startområdene. Sportegnene i bruddflaten tydet på en periode med utmatting med langsom sprekk- 
vekst før total fraktur oppsto da sprekken nådde en kritisk størrelse. Hardhet (HV 10) og materialsammen- 
setning samsvarte med produktinformasjon fra produsent for legeringen “Ortinox TM stainless steel”.

Konklusjon/relevans: Sprekkens opprinnelse og bruddets bevegelser gjennom protesen tyder på at den 
har vært noe underdimensjonert for belastningen den har vært utsatt for. Utformingen med et hull for inn- 
settingsinstrument virker trolig svekkende for konstruksjonen da dette virket som en sprekkanvisning (kjerv). 
En systematisk gjennomgang av samtlige frakturerte hofteproteser bør gjøres for å identifisere om de har 
felles bruddmønster. Alternativ utforming bør vurderes dersom topphullet viser seg å være et gjentagende 
problem.

Referanser:
1.  Samra, I. and C. Paliobeis (2015). A Dual Biomechanical Failure: Exeter Stem and Pubic Rami Insufficiency Fracture, following Hybrid 

Total Hip Arthroplasty. Case Rep Orthop 2015: 416102.
2.  Facek, M., et al. (2016). Prosthetic Fracture of a Cemented Exeter Femoral Stem. Reconstructive review 6: 35-39.
3.  Wodecki, P., et al. (2013). New type of hip arthroplasty failure related to modular femoral components: Breakage at the neck-stem 

junction. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research 99: 741-744.
4.  Kovac, S., et al. (2019). What Factors Are Associated With Neck Fracture in One Commonly Used Bimodular THA Design? A Multi-

center, Nationwide Study in Slovenia. Clinical orthopaedics and related research 477: 1324-1332.
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FEMURFRAKTUR VED PRIMÆR SEMENTFRI HOFTEPROTESE

Øystein Høvik1, Einar Amlie1, Magnus Tarangen1

1 Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Hofteproteseoperasjon er et inngrep med få komplikasjoner og betydelig 
økning i livskvalitet. Perioperativ fissur/fraktur er i noen publikasjoner den hyppigste 
komplikasjonen i løpet av de første månedene. Vi har sett på resultatene i vårt eget 
kvalitetsregister.

Materialer og metoder: Dette er et 11 års materiale fra 2008 til og med 2018, og består av 5232  
primære sementfrie hofteproteser med kontroll etter tre måneder av komplikasjoner som fraktur, halting,  
dyp infeksjon, lårsmerter, luksasjon, DVT, lungeemboli, nerveskade og mors. Svarprosenten er 99. Pasienter 
eldre enn 75 år har fått sementert stamme. Trochanter major-frakturer er holdt utenfor i dette materialet.

Resultater: I totalmaterialet på 5232 hofteproteser var fraktur hyppigste komplikasjon på 1,51 % for begge 
kjønn samlet. Kvinner hadde 1,9 % frakturer og menn 0,6 %. I alt var det 79 hofter med fraktur: 68 kvinner og 
11 menn. 55 av 79 frakturene var såkalte fissurer som ble oppdaget peroperativt og behandlet med cerclage. 
14 pasienter med fraktur ble reoperert, 13 kvinner = 0,36 % og 1 mann = 0,06 %. 8 av de 14 pasientene med 
fraktur kunne beskrive traume. 6 pasienter mente at de ikke hadde hatt noe traume forut for frakturen.

Konklusjon/relevans: I flere publikasjoner er det påvist økt antall femurfrakturer med sementfri stamme 
sammenlignet med sementert. I det nordiske proteseregisteret var forekomsten av periprostetiske femur-
frakturer innen seks måneder 0,42 % for sementfrie stammer og 0,04 % for sementerte stammer. Det er noe 
variasjon i frakturhyppighet mellom forskjellige typer sementfrie og sementerte stammer. I Lovisenberg sitt 
materiale var totalfrekvensen inkludert peroperative frakturer for begge kjønn 1,51 %. Holdes disse peropera-
tive fissurene/frakturene utenfor får vi en frekvens på 0,27 % fraktur etter tre måneder.

I vårt materiale er femurfraktur den hyppigste komplikasjonen og den nest hyppigste årsak til revisjon etter 
infeksjon. Forekomsten er høyere hos kvinner enn menn uansett alder. Vi har registrert en synkende tendens 
til siste tre årene. Det kan være et poeng å inspisere calcar etter at protesen er satt ned for å se etter sprekk. 
Settes det en cerclage etter oppdaget sprekk, kan sannsynligvis en senere femurfraktur unngås.
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REOPERASJONER ETTER HEMIPROTESE OPERERT MED LUBINUS 
VERSUS MS-30 STAMME

Margunn Ruud1, Heidi Buvarp Dyrop1, Lukas Månsson1

1 Ortopedisk seksjon Kongsberg sykehus, Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak DS, VVHF

Innledning: I 2011 og 2012 gikk vi over til muskelsparende anterolateral tilgang som 
standard tilgang ved innsetting av totalproteser i hofter.

Fra samme tid har det også vært økende bruk av denne tilgangen, istedenfor direkte laterale tilgang ved 
hemiproteser. Drammen sykehus brukte Lubinus fra 2013 til 2017, da både Kongsberg og Drammen gikk over 
til MS-30 som sementert stamme. Hensikten med denne kvalitetsstudien var å se på om det i vår praksis 
var noen forskjell i reoperasjoner mellom Lubinus og MS-30 ved hemiprotese, eller ved de to tilganger som i 
perioden ble brukt.

Materialer og metoder: Det er gjort journalgjennomgang og registrert samtlige Lubinus og MS-30 hemi-
proteser operert på Drammen og Kongsberg Sykehus til og med 01.08.19. Det er registrert samtlige reoper-
asjoner, inklusive lukket reposisjon av proteseluksasjon, og osteosyntese av periprotesefrakturer. Det er gjort 
statistisk testing med bruk av Fishers eksakte test, både med type protese og tilgang som uavhengig variabel.

Resultater: Det ble satt til sammen 650 hemiproteser; 296 Lubinus og 354 MS-30. Derav ble 9 av 354 
MS-30 stammer og 85 av 296 Lubinus-stammer satt i direkte lateral tilgang. Samlet ble det funnet 39 
reoperasjoner (6 %), fordelt på 20 (6,8 %) med Lubinus og 19 (5,4 %) med MS-30 (p=0,509), samt 12 (15 %) 
med direkte lateral tilgang og 27 (5,1 %) med anterolateral tilgang (p<0,05). Av 13 luksasjoner, var 9 (3 %) 
med Lubinus og 4 (1,1 %) med MS-30 (p=0,094), samt 8 (9 %) med direkte lateral tilgang og 5 (0,9 %) med 
anterolateral tilgang (p<0,05).

Konklusjon/relevans: Tendensen med relativ høy forekomst av luksasjon med Lubinus stammen sam-
menlignet med MS-30 i vår praksis er noe som vi må se nærmere på vedrørende mulig bakenforliggende 
årsak. Det er betydelig forskjeller i ulike design elementer hos disse to stammene, der MS-30 er en Müller 
type stamme som Corail og Titan stammene som vi historisk har mye erfaring med å bruke. Spørsmålet kan 
da være at det vi ser er en læringskurve ved å bytte til en radikalt annerledes stamme design. Den høye 
forekomsten med reoperasjoner med direkte lateral tilgang, kan mulig forklares at overlegen som var med på 
hemiprotese operasjonen, til daglig ikke opererer elektive totalproteser.
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TREND OG STATUS PRESENS FOR REVISJONER PÅ GRUNN  
AV INFEKSJON I HOFTEPROTESEREGISTERET

Håvard Dale1, Pål Høvding1, Olav Lutro2, Håkon Langvatn3, Johannes C Schrama1, Inge Skråmm4,  
Tina Strømdal Wik3, Marianne Westberg5, Anne Marie Fenstad1, Lars Birger Engesæter1

1. Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus. 2. Medisinsk avdeling, Stavanger universitetssykehus.  
3. Ortopedisk avdeling, St. Olav universitetssykehus. 4. Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus.  
5. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: Fortsatt rapporteres det om økt risiko for revisjon på grunn av infeksjon 
etter innsetting av totalproteser i hofte. Vi har sett på trendene for revisjon på grunn av 
dyp infeksjon etter primære totale hofteproteser i tidsperioden 1987-2018 med særlig 
fokus på 2003-2018.

Materialer og metoder: Primære totale hofteproteser rapportert til Nasjonalt Register for Leddproteser i 
perioden 1987 – 2018 med komplett rapportering av risikofaktorer ble inkludert. Cox analyser ble gjort med 
revisjon for dyp infeksjon som primære utfall. Sekundære utfall var små protesebevarende (debridement) og 
store (1- og 2-trinns) revisjoner. Vi så på tidstrender og risikofaktorer.

Resultater: 193 086 primære totale hofteproteser med 1 986 (1,2 %) revisjoner for dyp infeksjon ble 
inkludert. Risikoen for revisjon pga. infeksjon økte gjennom hele perioden. Sammenlignet med protester satt 
inn i perioden 2003-2007, var risikoen for revisjon pga. infeksjon 1,5 (95 %CI 1,3-1,8) for 2008-2012, og 1,8 
(1,6-2,1) for 2013-2018. I tillegg, sammenlignet med 2003-2007, var risikoen for revisjon pga. infeksjon; 
0-30 dager postoperativt økt til3,7 (2,8-5,0) for 2008-2012 og 3,8 (2,8-5,0) for 2013-2018; 30-90 dager 1,6 
(1,0-2,5) for 2008-2012 og 1,9 (1,2-2,9) for 2013-2018; og 90 dager – 1 år 1,5 (0,9-2,4) for 2008-2012 og 
1,7 (1,1-2,7) for 2013-2018. Fra 1 til 10 år postoperativt var risikoen for revisjon pga. infeksjon redusert til 
0,7 (0,6-0,9) for 2008-2012 og 0,5 (0,4-0,7) for 2013-2018, sammenlignet med 2003-2007. Risikoen for små 
protesebevarende revisjoner på grunn av infeksjon var økt til 2,8 (2,2-3,6) for 2008-2012 og 3,1 (2,4-3,9) for 
2013-2018, sammenlignet med 2003-2007, mens den for 1- og 2-trinns revisjoner var redusert til 0,8  
(0,7-1,0) for 2008-2012 og 0,8 (0,6-1,0) for 2013-2018.

Konklusjon/relevans: Risikoen for revisjon pga. dyp infeksjon etter primær total hofteprotese øker 
fortsatt. Økningen skyldes i hovedsak tidlige, protesebevarende revisjoner (debridement). Dette har ført til en 
samtidig, om enn mindre, nedgang i risikoen for 1- og 2-trinns revisjoner pga. infeksjon.
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ER CUSTOM ACETABULAR-IMPLANTATER EFFEKTIVE VED MASSIVT 
BENTAP VED HOFTEREVISJONER? 0,6-11 ÅRS RESULTATER FRA 
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Øystein Tyri Fagerberg1, Anne Guro Vreim Holm1, Finnur Snorrason1, Marianne Westberg1

1. Oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Ved Paprosky grad IIIB defekter kan det være utfordrende å rekonstruere 
acetabulum med standard teknikker ved en kopprevisjon. De siste årene er CT-basert 
3D-printet custom-made implantater blitt tilgjengelig og i økende grad tatt i bruk til 
pasienter med store beinede acetabulare defekter. Dette er pasienter med betydelige 
plager og nedsatt funksjon, samt at kirurgien er omfattende og har en forventet høy 
risiko for komplikasjoner. Det finnes lite litteratur om resultatene av disse implanta-
tene. Vi ønsket å gjøre en gjennomgang av pasienter operert ved OUS Rikshospitalet og 
Ullevål med hensyn til komplikasjoner, implantatoverlevelse og hofteleddsfunksjon.

Materialer og metoder: I perioden 2008-2019 er 21 hofter i 20 pasienter kopprevidert med innseting av 
3D-printet custom-made implantat ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål. Alle pasientene 
har gjennomført preoperativ CT og alle er radiologisk klassifisert til Paprosky grad III. Pasientjournalene er 
gjennomgått og pasientene er også kontaktet per telefon. Vi har sett på insidensen av reoperasjoner, komp-
likasjoner og funksjon målt med Harris hip score, samt røntgenologiske løsningstegn.

Resultater: 20 pasienter (5 menn/15 kvinner) er operert. Gjennomsnittlig ASA-klassifikasjon var 2,6  
(1-3). 19 hofter var operert i bakre, mens 2 var operert i lateral tilgang. Gjennomsnittlig operasjonstid var 4,24 
timer (2,51 t - 6,23 t). Oppfølgingstiden var 3 år og 7 måneder (4 måneder - 11,2 år). To pasienter er døde. 
Ingen implantater er fjernet. Harris hip score var 76 (43-96) ved siste oppfølging. Av komplikasjoner har vi 
registrert 2 pasienter med permanent droppfot, 2 bløtdelsrevisjoner grunnet infeksjon hvorav 1 dannet fistel 
og 1 supprimeres livslangt med antibiotika. 2 luksasjoner hvorav én har vært stabil etter 1. luksasjon og én 
ble revidert til constrained liner og har senere vært stabil. Det var ingen røntgenologiske løsningstegn av 
implantatene ved siste røntgen-kontroll.

Konklusjon/relevans: I vårt pasientmateriale, som er på størrelse med andre publikasjoner på området, 
fremstår 3D-printet custom-made acetabelum-implantater å være en god behandling for pasienter med store 
acetabulm-defekter. Tatt i betraktning pasientenes preoperative funksjon og plager synes de postoperative 
resultatene å være lovende. Det er imidlertid stor kirurgi med høy risiko som bør være forbeholdt Paprosky 
grad III-gruppen. Revisjonsraten er lav, men det bemerkes at oppfølgingstiden foreløpig er relativt kort.
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PERIOPERATIV, KORT- OG LANGTIDS MORTALITET RELATERT TIL 
FIKSASJONSMÅTE VED PRIMÆR TOTAL HOFTEPROTESE

Håvard Dale1, Sjur Børsheim1, Torbjørn Kristensen1, Anne Marie Fenstad1, Jan-Erik Gjertsen1,  
Geir Hallan1, Stein Atle Lie1, Ove Furnes1

1. Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus

Innledning: I moderne protesekirurgi kan en nå forvente en 10-års implantatoverlev-
else på over 95 %, uavhengig av fiksasjonsmåte. Det flytter fokus fra revisjon til andre 
utfallsmål. Perioperativ død er rapportert ved bruk av sementerte proteser, samtidig 
som revisjoner er assosiert med økt mortalitet. Vi undersøkte perioperativ (intraopera-
tivt eller i løpet av de 3 første dagene postoperativt), kort- og langtids mortalitet etter 
primær sementert, usementert, omvendt hybrid og hybrid totalprotese i hofte.

Materialer og metoder: Alle protesepasienter med komplette opplysninger om risikofaktorer rapportert til 
Nasjonalt Register for Leddproteser i perioden 2005-2018 ble inkludert. Dødstidspunkt ble hentet fra Folke-
registeret. Kaplan-Meier og Cox analyser ble utført med dødstidspunkt som endepunkt. Alder, ASA-klasse og 
årsaken til proteseoperasjon, og deres assosiasjon til fiksasjonsmetode og død ble evaluert.

Resultater: 79 557 pasienter ble inkludert etter deres første primære totalprotese I hofte. Gjennomsnitt-
salder var 69 år og 64 % av pasientene var kvinner. 11 693 (15 %) av pasientene døde. Justert 10-års over-
levelse for pasientene var 84 % (95 %CI 83-85) etter sementert, 85 % (84-86) etter usementert, 85 % (84-86) 
etter omvendt hybrid, og 84 % (81-86) etter hybrid protese. Sammenlignet med sementert protese, var justert 
10-års risiko for død 0,9 (95 % CI 0,9-1,0) etter usementert, 1,0 (0,9-1,0) etter omvendt hybrid, og 1,0 (0,9-1,1) 
etter hybrid protese.

Perioperativ død var sjelden (3/10 000). Sammenlignet med sementerte, var justert 3-dagers mortalitetsrisiko 
1,0 (0,3-3,4) for usementerte proteser.

Sammenlignet med pasienter med ASA klasse 2 og lavere og yngre enn 75 år, hadde pasienter eldre enn 
75 år med ASA klasse over 2 høyere risiko for perioperativ død (8,7 (1,3-58)) etter hofteproteseoperasjon.  
Det var høyere risiko for perioperativ død etter protese på grunn av akutt hoftebrudd (9,4 (3,1-28)) og sekveler 
etter hoftebrudd (3,1 (1,1-8,7)), sammenlignet med protese pga. artrose.

Konklusjon/relevans: Kort- og langtids dødelighet var lik, uavhengig av fiksasjonsmåte, etter primær 
totalprotese i hofte. Perioperativ død er sjelden, men forekommer hos gamle, syke pasienter og etter hofte-
brudd. I vårt materiale, fant vi at pasienter operert med primær sementert totalprotese ikke var mer utsatt for 
perioperativ død enn pasienter med usementert, hybrid eller omvendt hybrid fiksasjon.
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EKSTERN FIKSASJON VS. VOLAR PLATE VED USTABILE DISTALE  
RADIUSFRAKTURER. EN RANDOMISERT STUDIE.  
10 ÅRS RESULTATER

John Williksen1, Sondre Hassellund1, Johan Castberg Hellund2, Carina Rosales1, Frede Frihagen1

1. Ortopedisk klinikk, Ullevål, Oslo universitetssykehus. 2. Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Ullevål, Oslo universitetssykehus

Innledning: Volar låseplate er i dag den etablerte metode ved ustabile distale radius-
frakturer. I 2007 ønsket vi å sammenlikne denne metoden med ekstern fiksasjon og 
pinner. 1- og 5-års resultatene har tidligere blitt presentert. Vi presenterer nå 10-års 
resultatene.

Materialer og metoder: Fra november 2007 til juni 2009 ble 111 pasienter med ustabile distale radius-
frakturer randomisert til behandling med enten en volar låseplate (VLP) eller ekstern fiksasjon og pinner (EF). 
Gjennomsnittsalder 54 år (20 - 84). Etter 10 år ble 86 pasienter (77 %) undersøkt. 81 pasienter klinisk og 
radiologisk. Fem pasienter ønsket kun å sende inn Kvikk-DASH skjema. Det var 70 kvinner og 16 menn. Det 
var 2 A2, 21 A3, 35 C1, 25 C2 og 3 C3 frakturer (AO/ ASIF)

Pasientene ble vurdert klinisk og radiologisk:

VAS Visual analogue scale for smerte (håndleddssmerter i ro og ved aktivitet, 0-100), Mayo Wrist Score  
(MWS 0-100), Kvikk-Dash (0-100) og bevegelighet. Den kliniske undersøkelsen ble utført av avdelingens 
håndterapeuter som ikke visste hvilken behandling pasienten hadde fått. Den radiologiske vurderingen ble 
foretatt av radiolog som ikke kjente til de kliniske resultatene.

Kvikk-DASH score ved 10 år var studiens endepunkt.

Resultater: For endepunktet Kvikk-DASH var det ikke statistisk signifikante forskjeller etter 10 år. EF 10 vs. 
VLP 9 (p=0,9). For VAS i ro var gjennomsnittet 0 for EF og VLP (p=0,1). For VAS ved aktivitet 0 for EF og VLP 
(p=0,7). For MWS var resultatene 91 for EF og VLP (p=0,9).

Fleksjon: EF og VLP 62º (p=0,8). Ekstensjon: EF 64º vs. VLP 63º, (p=0,6). Pronasjon: EF 85º vs. VLP 87º, (p=0,4). 
Supinasjon EF 81° vs. VLP 84° (p=0,1). Radial inklinasjon: EF 27° vs. VLP 25° (p=0,4), Volar tilt: EF 4° vs.  
VLP 5° (p=0,4). Ulnar varians: EF 1,6 mm vs. VLP 0,9 mm (p=0,01).

For C-frakturene var det heller ingen statistisk signifikante kliniske forskjeller, men noe høyere grad  
av radiologisk artrose i EF-gruppen. EF 1,5 vs. VLP 1,2 (p=0,04). C2/ C3 EF 1,8 vs. VLP 1,1 (p=0,008),  
(Kellgren & Lawrence).

Konklusjon/relevans: For begge grupper var de kliniske resultatene gode etter 10 år og ekstern fiksasjon 
og pinner har fortsatt en plass i behandlingen av ustabile distale radiusfrakturer.
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ER DET KORRELASJON MELLOM FUNKSJONELT RESULTAT  
OG RADIOLOGISKE MÅLINGAR HOS PASIENTAR OPERERT FOR  
DISTAL RADIUSFRAKTUR?

Trine Ludvigsen1, 2, Nils Vetti2, 3, Per Martin Kristoffersen2, 3, Monika Kolskår Toppe3, Yngvar Krukhaug2, 4,  
Rakel Sif Gudmundsdottir4, Kjell Matre2, 4, Eva Dybvik5, Jonas Fevang2, 4

1. Voss sjukehus, Ortopedisk avdeling. 2. Universitetet i Bergen. 3. Haukeland universitetssjukehus, Radiologisk avdeling.  
4. Haukeland universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling. 5. Nasjonalt Register for Leddproteser

Innledning: Volar låseplate (VLP) og ekstern fiksasjon (EF) er blant dei 2 mest brukte 
metodane i operativ behandling av dislokerte distale radiusfrakturar. Målet med  
operasjonen er å gjennopprette normal anatomi og funksjon.

Målet med denne studien var å undersøke om det er ein korrelasjon mellom funksjonelt resultat og radiolo-
giske målingar hos pasientar med dislokerte ekstraartikulære distale radiusfrakturar operert med anten VLP 
eller EF 1 år etter skade.

Materialer og metoder: Ein randomisert multisenterstudie (RCT) blei starta i 2013 og var fullført i 2018. 
156 pasientar med dislokerte distale radiusfrakturar, AO type A3, mellom 18-70 år blei inkludert. 142 pasien-
tar (91 %) fullførte 1 års kontroll, av dei fekk 69 pasientar VLP og 73 EF. 128 (90 %) pasientar var kvinner. 
Gjennomsnittsalder var 56 år.

Funksjonelt ufallsmål var Patient Rated Wrist and Hand Evaluation score (PRWHE).

Det blei utført radiologiske målingar med tanke på volar tilt, radial inklinasjon, radial høgde, og ulnar varians. 
Det blei også registrert om pasienten hadde styloid ulna fraktur.

Pearsons korrelasjonsanalyse blei brukt til å estimere korrelasjon mellom parametrar.

Resultater: Ved 1-årskontroll fann ein følgande gjennomsnittleg differanse (MD) samanlikna med frisk 
side (min, max): volar tilt 5,3° (-15°, 25°), radial inklinasjon 2.3° (-6°, 12°), radial høgde 1,3 mm (-4 mm, 
7 mm) og ulnar varians -0,5 mm (-6 mm, 3 mm).

Me fann ingen korrelasjon mellom radiologiske funn og PRWHE ved 1-årskontroll for heile gruppa uavhengig 
av kva behandling som var gjennomført (volar tilt r=0.005, p=0,95, radial inklinasjon r=0.083, p=0,34, radial 
høgde r=0.043, p=0,62 og ulnar varians r=0.068, p=0,43)

Det blei ikkje funne signifikant forskjell i radiologiske parameter mellom dei 2 ulike operasjonsmeto-
dane med tanke på volar tilt (MD=0,908, p=0,34), radial inklinasjon (MD= 0,97, p=0,10) og radial høgde 
(MD=0,468, p=0,30). I VLP gruppa fann ein at den ulnare variansen var signifikant mindre (MD=-0,819, 
p=0,01).

På skadetidspunktet hadde 52,6 % (N=80) av pasientane påvist styloid ulnafraktur. Etter 1 år var frakturen 
fortsatt radiologisk tilstades hos 30,9 % (N=43) av pasientane. Det blei ikkje funne korrelasjon mellom 
PRWHE og påvist styloid ulnafraktur ved 1 årskontroll (MD=2,24, p=0,37).

Konklusjon/relevans: I denne studien blei det ikkje funne korrelasjon mellom funksjonelt resultat 
(PRWHE) og radiologiske målingar (volar tilt, radial inklinasjon, radial høgde, ulnar varians og styloid ulna 
fraktur) etter 1 år hos pasientar med dislokerte distale radiusfrakturar, AO type A3, operert med anten volar 
låseplate eller ekstern fiksasjon.
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ESSEX-LOPRESTI SKADEN. KASUISTIKK OG BETRAKTNINGER

Hallgeir Bratberg1

1. Oslo universitetssykehus

Innledning: Essex-Loprestiskaden defineres som en samtidig skade av caput radii,  
DRUJ og membrana interossea. Det er en fryktet skade mange har hørt om, men få 
egentlig har sett. Skaden er fryktet fordi en oversett skade er kjent for å gi betydelig 
funksjonsnedsettelse over tid i form av underarmssmerter og redusert rotasjon.  
Skaden er kjent for å være lett å overse idet det aksiale forholdet mellom radius og 
ulna kan forrykkes over tid.

Det er ingen konsensus i hverken litteratur eller i det ortopediske miljøet vedrørende håndtering av 
Essex-Loprestiskaden.

Rapporter som beskriver aktiv diagnostikk av Essex-Lopresti i akuttfasen viser godt resultat med bevaring el-
ler erstatning av caput radii og evt temporær pinning av DRUJ. Resultater ved seinoppdaga Essex-Lopresti har 
tradisjonelt vært dårlig, men rapporterte resultater etter rekonstruksjon av membrana interossea i case serier 
virker lovende.

Vi gjennomgår pre- og peroperative vurderinger.

Materialer og metoder: Vi presenterer pasientkasus. Seint oppdaga Essex-Loprestiskade som fire måneder 
etter skaden ble operert med caput radiiprotese, ulnaforkortning, matched resection av caput ulna og rekon-
struksjon av membrana interossea med pronator rerouting.

Resultater: Ved tremånederskontroll hadde pasienten klinisk brukbar funksjon med bevegelssesakse ca. 
100 grader for for rotasjon i underarm og for både fleksjon/ekstensjon i albue og håndledd. Han har smerter 
tilsvarende sensorisk radialisgren etter sannsynlig peroperativ kontrusjon av denne. For øvrig lite smerter og 
ukomplisert forløp så langt.

Konklusjon/relevans: Vår pasient viser lovende funksjon tre måneder etter rekonstruksjon. Det er viktig å 
ha kjennskap til skaden og mekanismen som ligger bak Essex-Loprestiskaden davi må anta at det går bedre 
med de som er håndtert tidlig i forløpet enn de som håndteres seint i forløpet.
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A SILVER BULLET WHEN ALL GOES WRONG  
IN PATELLAR FRACTURES IN THE ELDERLY

Annette K. B. Wikerøy1, Hendrik F. S. Fuglesang1, Eirik Hesla1, Svend Ulstein1

1. Akershus University Hospital, Bruddseksjonen

Innledning: Complications after open reduction and internal fixation of  
comminuted patella fractures can be difficult to handle, especially in osteoporotic  
bone in the elderly.

We represent two complicated cases from Ahus; two women aged 74 and 85 years, with osteosynthesis 
failure of patella fractures, infection and a soft tissue coverage problem. The first one was a nut for us, we did 
multiple revisions and she developed a fistula. The solution we chose in the end worked fine in both cases.

Materialer og metoder: We did an excision of the distal patellar pole, reconstructed ligamentum patella 
with the Semitendinosus and Gracilis tendons (insertion in tibia intact). The tendons were tunnelated through 
bone channels in the remaining patella and sutured to themselves. A medial gastrocnemius muscle belly flap 
was rotated for soft tissue coverage of the patella and enhauncement of the tendongraft. No metal was used. 
An infection developed in the donor site of the gastrocnemius muscle, it was treated with revisions and in 
the end a split skin graft. The other patent had the same complications to her comminuted patella fracture, 
treated with the same procedure and luckily she did not develop a donor site infection.

A description of the procedure is precented and a suggestion to how you can avoid stepping in the same 
mudhole as we did is given.

Resultater: Both patients are now free of infection and they can ambulate as before the fracture with 
intact extension of the knee.

Konklusjon/relevans: The procedure seem to be a good solution for patella fractures gone awry in the 
older patient.

Referanser:
Thanks to Dr. Alex Trompeter of St George’s Healthcare NHS (London) for giving us the idea of solution to the problems.
1.  Abdou YE. Reconstruction of a chronic patellar tendon rupture with semitendinosus autograft. Arch Orthop Trauma Surg. 

2014;134(12):1717-21.
2.  Mittal R, Singh DP, Kapoor A. Neglected patellar tendon rupture: preserve the fat pad. Orthopedics. 2011;34(2):134.
3.  Lamberti A, Balato G, Summa PP, Rajgopal A, Vasdev A, Baldini A. Surgical options for chronic patellar tendon rupture in total knee 

arthroplasty. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA. 2018;26(5):1429-35.
4.  Jaureguito JW, Dubois CM, Smith SR, Gottlieb LJ, Finn HA. Medial gastrocnemius transposition flap for the treatment of disruption of 

the extensor mechanism after total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 1997;79(6):866-73.
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AUTOGRAFT BEHANDLET MED FLYTENDE NITROGEN  
HOS KREFTORTOPEDI PASIENTER OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, 
RADIUMHOSPITALET

Joachim Thorkildsen1, Olga Zaikova1, Ole-Jacob Norum1, Simen Sellevold1, Thale Asp Strøm1

1. Oslo Univeristy Hospital, Radiumhospitalet

Innledning: Bruk av diafysære/ metafysære autograft hos kreft ortopediske pasienter 
gir mulighet for varig løsning uten protese. Stråle- eller varmebehandling av autograft 
er onkologisk sikkert men forbundet med vanskelige tilhelingsforhold og høy kompli-
kasjonsfrekvens. Bruk av flytende nitrogen har blitt populært i Asia og viser lovende 
resultater. Vi ønsket å ta det i bruk på Radiumhospitalet og vurdere gjennomførbarhet 
og trygghet i metoden.

Materialer og metoder: Hovedforfatteren reiste i 2015 til Kanazawa i Japan hvor metoden var utviklet  
og var med på to inngrep. Vi tok metoden i bruk i 2016 og har nå operert 12 pasienter (7 damer og 5 menn) 
med gjennomsnitt alder 31 år (6-64 år) med både metastatiske carcinomer og sarkomer. Det er 7 graft i 
femur, 4 tibia og 1 i humerus. Det er 7 segmentale og 5 hemikortikale graft med gjennomsnitt lengde 13 cm  
(6-27 cm). Dette gir 19 osteotomier hvor av 14 har oppfølgning til slutt resultat.

Resultater: Av 14 osteotomier med komplett oppfølgning er samtlige grodd uten reoperasjon. Tid til 
tilheling er gjennomsnittlig 10 måneder (5-23 måneder). Vi har opplevd en intraoperativ graft fraktur og 
hatt behov for fjerning av en plate. 2 pasienter har hatt sårruptur og infeksjoner. Den ene har oppnådd benet 
tilheling og bløtdelsdekning uten AB, mens den andre har pågående behandling. 10 pasienter bruker ingen 
hjelpemidler, en bruker aktivitetsortose og en går fortsatt på krykker. Alle pasienter har minimum 90 grader 
utslag i nærmeste ledd. 8 har ingen smerter, 3 milde og 1 moderat. En pasient er død og en har progressiv 
metastatisk sykdom. De andre lever aktive liv med relativt høyt aktivitetsnivå som inkluderer jogging,  
kajakkpadling, snøbrettkjøring, rypejakt og håndball dømming.

Konklusjon/relevans: Våre resultater så langt tyder på at operasjon med nitrogen behandlet autograft kan 
utføres på en onkologisk trygg måte med forutsigbare tilheling og god funksjon. Vi skal følge disse pasient- 
ene fremover for å dokumentere langtidsresultater.
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LANGTIDSRESULTATER AV ISOLERTE BEKKEN VINGEBRUDD

Kevin Dara1, Tone Bere2, Johan Castberg Hellund3, Gunnar Flugsrud2, Olav Røise1, 2

1. Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. 2. Ortopedisk avdeling, Ullevål, Oslo universitetssykehus. 3. Avdeling for radiologi og 
nukleærmedisin, Ullevål, Oslo universitetssykehus

Innledning: Brudd i bekkenvingen utgjør en liten del av bekkenskader. Slike brudd 
er assosiert med alvorligere skader, mens vingebruddene i seg selv oppfattes å være 
godartede. Det er mye kunnskap om de alvorlige bekkenskadene, men svært lite 
kunnskap om disse enklere bruddene. Målet med denne studien var derfor å undersøke 
langtidseffekten av brudd i bekkenvingen.

Materialer og metoder: Ved søk i avdelingens lokale kvalitetsregister for bekkenskader og sykehusets 
pasientadministrative system (PAS), ble det i tidsperioden 2006-2016 identifisert henholdsvis 403 pasienter 
med bekkenbrudd i registeret og 37 med diagnosen vingebrudd (ICD 10) i PAS. Kun 13 av disse pasientene 
hadde et isolert brudd i bekkenet og disse ble invitert til en oppfølgingskontroll på sykehuset. Ved kontrol-
len ble det utført en klinisk undersøkelse og røntgen av bekkenet (front- og skråbilder), og pasienten fylte ut 
PROMs (EQ-5D-3L, Majeed score og VAS). REK godkjenning; 2018/1331, REK nord.

Resultater: Ni av de tretten takket ja til å delta, median 7 år etter bruddet (4 år - 13 år). Alle ble skadet 
ved høyenergitraume med NISS; 18,3 (5–66). Sju av ni hadde tilleggsskader. Fire av frakturene var åpne.  
Fem ble behandlet med åpen reposisjon og intern fiksasjon. Fem hadde smerter, verste var 5 på VAS, men  
kun hos en skyldtes smertene bekkenbruddet. Gjennomsnitt av EQ-5D VAS (generell helse) var 84 (75–99). 
Gjennomsnitt av Majeed score var 87 (64–100). Ved den kliniske undersøkelsen hadde sju utfall i n. cutaneus  
femoris lateralis, men kun to rapporterte plager. Bare en deltaker hadde forskjell i bevegelsesutslag mellom 
frisk og skadet side. Negativ Trendelenburgs test hos alle. Alle bruddene var tilhelet som vist på kontroll- 
røntgenbildene. Hos ni av ti ble det påvist heterotopisk ossifikasjon klasse 2 (1–4) etter klassifiseringen 
beskrevet av Brooker.1

Konklusjon/relevans: Studien bekrefter tidligere studier at isolerte brudd i bekkenvingen er resultat av 
høy-energitraume med alvorlige assosierte skader. Studien, som en av de første med langtidsoppfølging, viser 
at pasientene med isolert vingebrudd, har god generell helsetilstand, med minimale sekveler. Dette er i trad 
med den generelle oppfattelsen av at isolerte vingefrakturer er benigne.

Referanse:
1.  Brooker AF, Bowerman JW, Robinson RA, Riley LH, Jr. Ectopic ossification following total hip replacement. Incidence and a method of 

classification. The Journal of bone and joint surgery American volume. 1973;55(8):1629-32.
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MOLEKYLÆRE MEKANISMER BAK TRENINGSINDUSERTE  
HELSEEFFEKTER

Marie Dahl Stangebye1, Olav Røise1, Ida Svege2, Tone Bere3

1. Oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. Extrastiftelsen. 3. Senter for Idrettsskadeforskning

Innledning: Det er velkjent at fysisk aktivitet er bra for oss, og at trening har positive 
effekter på skjelettmuskulaturen og hjertet, samt andre organer og vev. De molekylære 
mekanismene og signalveiene som står bak de positive helseeffektene, både lokalt i 
skjelettmuskulaturen og i andre vevstyper, blir gradvis bedre kartlagt gjennom grundig 
basalforskning. Dette gir ny innsikt i hvordan trening påvirker kroppen, noe som kan 
gjøre det lettere for helsepersonell å bruke trening som et behandlingsalternativ som  
er minst like bra som medikamentelle behandlingsalternativer med hensyn til effekt- 
og risikoprofil.

Målet med denne litteraturstudien var å samle oppdatert kunnskap om de molekylære mekanismene bak 
treningsinduserte helseeffekter.

Materialer og metoder: Systematisk søk i Medline og Embase ga henholdsvis 419 og 49 resultater etter 
filtrering av duplikater. Artiklene ble sortert i forhold til relevans; først på tittel og abstrakt, deretter ved å lese 
i fulltekst. Relevante artikler fra referanselister ble inkludert. Totalt 72 artikler ble inkludert fra dette søket.  
I tillegg ble 18 referanser funnet via andre kilder.

Resultater: Når vi trener utsettes skjelettmuskelcellene for kjemiske og mekaniske stimuli som aktiverer 
ulike kinaser og fosfataser. Dette er molekyler som regulerer transkripsjonsfaktorer og koaktivatorer, og på 
denne måten påvirkes genuttrykket slik at skjelettmuskelen tilpasser seg arbeidet den utsettes for. I tillegg 
skjer det en produksjon og sekresjon av en rekke proteiner kalt myokiner, som gjør at også andre organer og 
vev påvirkes når vi trener. Eksempler på dette er BDNF, VEGF, og IGF-1 som gir økt cerebral nevroplastisitet, 
hypertrofi og angiogenese. Flere interleukiner er også identifisert som myokiner, og har en antiinflammatorisk 
effekt som er gunstig i forbindelse med tilstander som aterosklerose og diabetes type 2. Det finnes også hold-
epunkter for at vårt infeksjonsforsvar styrkes av trening. Videre ser vi at trening fører til gunstige epigenetiske 
modifikasjoner som regulerer genuttrykket i flere ulike celler og vev, og dette antas å ligge til grunn for en 
rekke positive helseeffekter, for eksempel bedret hukommelse og innlæringsevne. Noen studier har også vist 
at genomet påvirkes av trening allerede i fosterlivet, slik at barn av fysisk aktive mødre fødes med et gunstig 
epigenetisk uttrykk. Det finnes også holdepunkter for at trening kan påvirke kjønnscellene våre.

Konklusjon/relevans: Det finnes mye god forskning som gir innsikt i hvordan trening påvirker helse og 
sykdom, og vi bør bruke denne kunnskapen til å implementere fysisk aktivitet både i behandling og fore-
byggende helsearbeid.
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REAL TIME MONITORING OF SCREW INSERTION  
USING ACOUSTIC EMISSION CAN PREDICT SCREW STRIPPING  
IN HUMAN CANCELLOUS BONE

Bryan Wright1, 2, 3, Stephen Grigg4, Jan-Egil Brattgjerd3, 5, Harald Steen3, Rhys Pullin4

1. Vestre Viken, Ringerike sykehus, Hønefoss, Norway. 2. Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway. 3. Biomechanics Laboratory, 
Orthopaedic Division, Oslo University Hospital, Norway. 4. Cardiff School of Engineering, Cardiff University, Cardiff, UK. 5. Institute for 
Clinical Medicine, University of Oslo, Norway

Innledning: The ability for a screw to convert torsional force into compressive force 
during fracture fixation is dependent on the material it is purchased in and the experi-
ence of the surgeon. In order to develop experience, an orthopedic surgeon trains their 
own proprioception to detect both torsional and compressive forces being applied to 
the screw during insertion. This experience is acquired over time with a learning curve 
and can be at the expense of construct stability. When implanting screws in osteopenic 
cancellous bone the experienced surgeon still strips between 38-45 %. Technology 
needs to be investigated to improve construct stability. Acoustic Emission (AE) techno- 
logy has the ability to detect stress wave energy transmitted through a screw during 
insertion in synthetic bones. 

Our hypothesis is that AE waves can be detected through a standard orthopedic screwdriver while advancing 
screws through purchase and then into overtightening in cancellous human bone with different Bone Mineral 
Densities (BMD). The purpose is to develop a known technology and apply it to improve the bone-metal 
construct strength by reducing human error of screw overtightening.

Materialer og metoder: 77 screws were inserted into the lateral condylar area of 6 pairs of embalmed 
distal femurs. Screws used were standard AO 4 mm and 6.5 mm cancellous bone screws inserted with corre-
sponding screwdriver. Specimens had varying degrees of BMD determined by quantitative CT. AE energy and 
axial force were detected for each test. Stripping was shown objectively when the axial load decreased.

Resultater: The mean cumulative AE energy was correlated to BMD. Each of the tests showed a significant 
(p<0.05) high correlation: 4 mm cancellous screw tests BMD v AE energy R=0.831 and 6.5 mm cancellous 
screw tests BMD v AE energy R=0.874. A linear regression model was done with the mean stripping load as 
the dependent variable and mean AE energy and bone mineral densities as the independent variables result-
ing in r2  = 0.88 and 0.98 for 4 mm screws and 6.5mm screws, respectively.

Konklusjon/relevans: This experiment succeeded in testing real time AE monitoring of screw fixation 
and overtightening or stripping in human bone. AE energy and axial compressive force was recorded and a 
positive high correlation to bone mineral density exists. The AE device has the potential to improve construct 
stability in the operating room and assist in the developing of trainee orthopedic surgeons.
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COVIDENCE – EN PRAKTISK GJENNOMGANG  
AV COCHRANES REVIEW-VERKTØY

Michael Quan Nguyen1, 2, Marjolein Memelink Iversen3, 4, Knut Harboe1, 5, Aksel Paulsen1, 2

1. Ortopedkirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. 2. Frakturregisteret i Helse Vest (FRHV), Helse Vest RHF. 3. Fakultet for 
helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. 4. Fagsenter for pasientrapporterte data, Haukeland universitetssykehus. 5 Klinisk 
institutt, Universitet i Bergen

Innledning: En systematisk oversiktsartikkel er en artikkel som sammenfatter flere 
artikler om samme emne. Den har som mål å finne, vurdere og oppsummere enkelt- 
studiene, og gi oss oppdatert kunnskap om et emne. Cochrane er en internasjonal, 
ideell organisasjon og har som formål å gi ut informasjon om effekt av helsetiltak  
gjennom kunnskapsbasert forskning. Cochrane Library er organisasjonens egen data- 
base, hvor slike systematiske oversikter publiseres.

Å utarbeide en systematisk oversikt kan være både omfattende og tidkrevende. Covidence er et program 
utviklet i samarbeid med Cochrane for å lette arbeidet med å screene for relevante artikler fra en ofte stor 
mengde kandidatartikler.1 Det er estimert 35 % besparelse i tidsbruk.2 Programmets kostnad er 240 USD/år.

Materialer og metoder: I en pågående systematisk oversiktsartikkel av PROM brukt hos frakturpasienter  
i en ortopedkirurgisk kontekst, ble Covidence tatt i bruk i forbindelse med screeningsprosessen. Den systema-
tiske oversiktsartikkelen følger COSMIN-metodikk som er basert på Cochranes kvalitetsstandarder.

Et systematisk litteratursøk ble utført i Medline, Pubmed og CINAHL. Etter duplikatfjerning i Endnote x9, ble 
4871 referanser importert til Covidence. Hver artikkel ble gjennomgått for relevans av to ulike personer fra en 
arbeidsgruppe bestående av i alt fire personer. Dette blir en praktisk gjennomgang av Covidence og hvordan 
verktøyet kan bistå i screeningsprosessen.

Resultater: Programmet er oversiktlig i bruk og har funksjoner som kan forenkle screeningen. Programmet 
kan være til nytte for andre som skal i gang med en systematisk oversikt.

Konklusjon/relevans: Covidence er det anbefalte verktøyet for Cochranes forfattere i forbindelse med 
screening av artikler og dataekstraksjonsprosessen i en systematisk oversiktsartikkel. Programmet krever  
nettilgang og kan samkjøre arbeidet. Hovedformålet er tidsbesparelse i screeningsprosessen.

Referanser:
1.  Cochrane.org. 28.08.19]; Available from: https://community.cochrane.org/help/tools-and-software/covidence.
2.  Covidence.org. 28.08.19]; Available from: https://www.covidence.org/home.
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HELSEØKONOMI VED FIKSASJON AV DISLOSERTE  
MIDSKAFTSFRAKTURER AV CLAVICULA; BASERT PÅ RCT  
AV PLATEFIKSASJON VS. NAGLING

Stein Erik Utvåg1, 2, Hendrik F. S. Fuglesang1

1. Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus. 2. Campus Akershus universitetssykehus, Universitet i Oslo

Innledning: Frakturer i clavicula er hyppige og mellom 2.6 og 4 % av alle frakturer, 
mens ca. 80 % er midskaftsfrakturer. Tradisjonelt har konservativ behandling vært van-
ligst, men i de senere år har operativ fiksasjon blitt mer vanlig. Vi har gjennomført en 
RCT av komplett dislosert midskaftsfrakturer av clavicula fiksert med låseplate versus 
elastisk stabil intramedullær nagle (ESIN) med fokus på funksjon og komplikasjoner.1

Målet ved denne studien er å sammeligne sykehuskostnader mellom frakturer fiksert med plate og ESIN  
i løpet av første året etter fraktur.

Materialer og metoder: Pasienter bl prospektivt inkludert og randomisert til platefiksasjon eller ESIN.  
I ESIN gruppen ble 60 inkludert og i plategruppen 63 pasienter. Pasienter ble fulgt med DASH og Constant  
skår etter 6 og 12 uker, 6 og 12 måneder, røntgen, klinisk undersøkelse og komplikasjoner og reoperasjoner 
ble registrert.

Resultater: Begge metoder ga pasientene god funksjon etter 12 måneder og det var ingen forskjell  
mellom gruppene.

ESIN hadde kortere operasjonstid og mindre infeksjoner (1 vs. 5). I protokollen var det ikke rutine å fjerne 
ostosyntesemateriale, men kun ved subjektive plager. Vi registrerte et høyt antall fjerninger; fjerning av ESIN 
i lokal (25), fjerning av ESIN i narkose (13), fjerning av plate i narkose (5). Smerter over nagleende (19) og 
over plate (26) var hyppig.

Konklusjon/relevans: Operativ fiksasjon av clavicula fraktur med ESIN gir kortere operasjonstid og  
lavere infeksjonsrisiko. Både ESIN og platefiksasjon gir stor risiko for reoperasjon med fjerning av ostemat;  
ESIN: 38 av 60, plafiksasjon: 5 av 63.

Ved beregning av hospitalkostnader beregnes primær- og reoperasjoner ved dagkirurgisk behandling.

Referanse:
1.  Fuglesang HFS, Flugsrud GB, Randsborg PH, Oord P, Benth JS, Utvåg SE. Plate fixation versus intramedullary nailing of completely 

displaced midshaft fracturs of the clavicle. Bone Joint J 2017;99-B:1095-1101
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HVOR LANG TID TAR DET FRA PRIMÆROPERASJON TIL MAN  
REOPERERER FRAKTURER I LÅR OG LEGG FØRSTE GANG?

Terje Meling1, Joanna Baluszek1, Lars Fosse1

1. Ortopedisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

Innledning: Reoperasjoner forekommer dessverre ikke sjelden etter alle typer ortope-
diske operasjoner. Ved SUS har vi et frakturregister hvor blant annet alle prosedyrer 
utført for lange rørknokkelbrudd er registrert siden 2004. Primæroperasjoner samt alle 
reoperasjoner er registrert. Sammen med reoperasjonene er også årsakene til disse  
registrert. Vi ønsket å finne ut hvor lang tid det gikk til eventuelle reoperasjoner for 
brudd i femur/tibia/fibula uansett årsak ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Materialer og metoder: Vi hentet data fra Frakturregisteret ved SUS og valgte data fra 1. jan 2007 til 31. 
des 2016. Vi målte tiden til første reoperasjon for den årsak man var ute etter.

Resultater: 1337 pasienter med 1384 brudd ble registrert med 2201 reoperasjoner i studieperioden.  
Av disse var 720 planlagte og 1481 ikke-planlagte reoperasjoner. Av de ikke-planlagte ble 815 definert som 
alvorlige reoperasjoner og 666 som mindre alvorlige reoperasjoner. De planlagte reoperasjonene ble dominert 
av syndesmoseskruefjerning etter 3 måneder. De mindre alvorlige ikke-planlagte reoperasjonen ble dominert 
av fjerning av plagsomt osteosyntesemateriell minst ett år etter primæroperasjon. Gjennomsnittlig tid til 
første alvorlige reoperasjon var 1167 dager, median 118 dager. 33 % av de alvorlige reoperasjonene ble  
utført innen 3 uker, 47 % innen 3 mndr, 69 % innen ett år og 84 % innen 5 år. Prosentandel av alvorlige  
reoperasjoner som ble gjort innen et år varierte mellom 47 % i proksimale femur til 83 % i tibiaskaft.  
Alvorlige reoperajoner ble gjort innen ett år i 74 % av tilfellene hos menn og 63 % av tilfellene hos kvinner. 
Tid til reoperasjoner utført for forskjellige årsaker er svært forskjellig: 77 % av reoperasjonene utført for dyp 
infeksjon ble utført innen et år, mens tilsvarende tall for malunion og posttraumatisk artrose var 31 % og 10 %.

Konklusjon/relevans: Ca 70 % av de alvorlige reoperasjonene dukket opp innen et år etter primær- 
operasjon når det gjaldt brudd i femur/tibia/fibula hos voksne pasienter i arbeidsdyktig alder. Når man 
planlegger oppfølgingsstudier må man tenke på hvilke reoperasjoner man forventer å finne innenfor planlagt 
oppfølgingstid. Dersom man ønsker å fange opp reoperasjoner pga. malunion eller posttraumatisk artrose  
må man ha vesentlig lengre oppfølgingstid.
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OPERATIV BEHANDLING AV WEBER C FIBULAFRAKTURER VED 
SYKEHUSET INNLANDET GJØVIK I PERIODEN 2008-2018

Ola Saatvedt1, Håvard Furunes1, 2

1. Sykehuset Innlandet, Gjøvik. 2. Universitetet i Oslo

Innledning: Ankelfrakturer er blant de hyppigste frakturene man ser i norske akutt-
mottak og cirka halvparten av disse blir behandlet operativt med åpen reposisjon og 
intern fiksasjon. 1/3 rørplate har i lang tid vært arbeidshesten for fiksering av distale 
fibulafrakturer, men i enkelte tilfeller er det ønskelig med en mer stabil konstruksjon. 
Metodebok i ortopedi (OUS) anbefaler bruk av vinkelstabile plater ved frakturer  
proksimalt for syndesmosen (Weber C frakturer). Målet ved dette prosjektet var å 
kartlegge bruken av ulike plater ved Weber C frakturer og undersøke om dette hadde 
betydning for forekomsten av reoperasjoner og komplikasjoner.

Materialer og metoder: I denne retrospektive studien har vi gjennomgått alle opererte ankelfrakturer ved 
Sykehuset Innlandet Gjøvik i perioden 2008 til 2018. Pasientene ble identifisert ved søk på operasjonskode 
NHJ i DIPS. Journaldata og røntgenbilder ble gjennomgått på samtlige pasienter. Vi registrerte pasient-
karakteristika (kjønn, alder, risikofaktorer), frakturmorfologi, tid til kirurgi, implantatvalg, reoperasjoner og 
komplikasjoner.

Resultater: Vi identifiserte 763 pasienter som var operert for ankelfraktur i perioden. Pasienter med 
fibulafraktur i kombinasjon med crus fraktur, Pilonfraktur eller epifysiolyse ble ekskludert. Av 220 Weber 
C-frakturer ble 145 (66 %) operert med 1/3 rørplate, 53 (24 %) med syndesmosefiksasjon alene, 10 (4,5 %) 
med vinkelstabil plate, 6 (3 %) med skruer med eller uten syndesmosefiksasjon, 2 (1 %) med intramedullær 
fibulanagle, 2 (1 %) med ekstern fiksasjon og 2 (1 %) uten implantat (kun operert mediale malleol). 14 av 145 
pasienter operert med 1/3 rørplate var gjestepasienter og manglet derfor oppfølgingsdata. Av de resterende 
131 pasientene med Weber C fraktur operert med 1/3 rørplate hadde èn (1 %) platebrekkasje, tre (2 %)  
overfladisk sårinfeksjon og èn (1 %) dyp sårinfeksjon.

Konklusjon/relevans: Flertallet av Weber C fibulafrakturer har siste 10 år blitt behandlet med 1/3  
rørplater med akseptable resultater ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. En systematisk etterkontroll med pasient- 
rapporterte utfallsmål ville gitt ytterligere informasjon om de kliniske langtidsresultatene. Prospektive studier 
med flere pasienter kreves for å avgjøre om vinkelstabile plater bedrer prognosen hos disse pasientene.

Referanser: 
1.  Court-Brown CM, McBirnie J, Wilson G. Adult ankle fractures – an increasing problem?. Acta Orthopaedica Scandinavica 

1998;69(1):43‐7. [PUBMED: 9524517]
2.  https://www.ortus.no/index.php?action=showtopic&topic=cYzk2fks (28.08.2019)
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PLATE VERSUS NAGLE VERSUS KONSERVATIV  
BEHANDLING AV DISLOSERT MIDTSKAFT CLAVICULAFRAKTUR  
HOS UNGDOM (12-18 ÅR)

Martin Økelsrud Riiser1, Marius Molund1

1. Sykehuset Østfold

Innledning: Tradisjonelt har claviculafrakturer hos ungdom blitt behandlet konservativt. 
De senere år har det vært en trend mot flere operative inngrep også hos denne  
gruppen. Dokumentasjon vedrørende nytteverdien av dette er sparsom i litteraturen.

Vi har igangsatt en retrospektiv studie som skal kartlegge langtidsresultater hos ungdommer i alderen  
12-18 år som ble behandlet for disloserte midtskaft claviculafrakturer.

Materialer og metoder: Vi identifiserte 22 pasienter som ble operert med plateosteosyntese, 26 med 
intramedullær nagling og 63 pasienter som ble behandlet konservativt for disloserte midtskaft claviculafrak-
turer i perioden 2010-2016. Røntgenbilder ble gransket for å klassifisere brudd. Funksjon og tilfredshet ble 
kartlagt med Quick-Dash, Oxford Shoulder Score og VAS. Variabler som sårinfeksjon, nerve/karskade, operas-
jonstid, pseudartrose, ostematfjerning og refraktur ble kartlagt via journalgjennomgang.

Resultater: Opererte: Vi fant ikke forskjell i frakturmønster (AO A eller B-fraktur) mellom de som er operert 
med nagle eller plate. Det var ingen forskjeller mellom gruppene på noen av funksjonsscorene.

Det var kortere operasjonstid ved nagling enn ved plating. Det var to infeksjoner i plategruppen og én 
infeksjon i naglegruppen. Det var ingen refrakturer i plategruppen, men man så to i naglegruppen. 9 av 22 
plater ble fjernet og 24 av 26 nagler ble fjernet. 2 pasienter i naglegruppen fikk keloide arr og hos én pasient 
perforerte naglen huden. 2 pasienter operert med plate fikk redusert sensibilitet rundt operasjonsområdet. 
Ingen opererte pasienter utviklet pseudartrose.

Opererte versus konservative: Det var ingen forskjell i frakturmønster mellom gruppen som ble operert og 
gruppen som ble behandlet konservativt. Vi fant ingen forskjell mellom gruppene på noen funksjonsscorer, 
men de ikke-opererte anga bedre tilfredshet med det kosmetiske resultatet. 2 av 63 konservativt behandlede 
pasienter utviklet pseudartrose og ble senere operert for dette.

Konklusjon/relevans: I vårt materiale var det ingen forskjell i funksjon og tilfredshet mellom konservativt 
og operativt behandlede pasienter med lukkede disloserte midtskaft claviculafrakturer. Pasienter operert 
med nagle og plate hadde også lik score i funksjon og tilfredshet. Komplikasjon og reoperasjonsraten blant 
de operativt behandlede var høy. Vi finner ikke støtte for å anbefale operativ behandling for ungdommer med 
disloserte midtskaft claviculafrakturer.

Referanser: 
1.  McIntosh 2016. J Pediatr Orthop. Surgical Treatment of Adolescent Clavicle Fractures: Results and Complications. 2016 Jun;36 Suppl 

1:S41-3.
2.  Yang et al 2017. Clavicle Shaft Fractures in Adolescents. Orthopedic Clinics of North America, The, 2017-01-01, Volume 48, Issue 1, 

Pages 47-58
3.  Saremi S (2017) Surgical management of displaced midshaft clavicle fracture in skeletally immature patient- What is the evidence? 

Rheumatol Orthop Med 2, doi: 10.15761/ROM.1000123
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PROKSIMAL HAMSTRINSENERUPTUR – EN 44-ÅRIG PASIENT MED 
AKUTT BILATERAL SKADE – FORLØP OG RESULTATER

Maren Gundersen1, Svend Ulstein1, Rune Jakobsen1, 2

1. Akershus universitetssykehus. 2. Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Innledning: Proksimale hamstringsenerupturer er en relativt uvanlig skade. Det er 
manglende konsensus om indikasjon for kirurgisk behandling, operasjonsteknikk og 
postoperativ rehabilitering. Vi presenterer en kasuistikk med en 44-årig pasient som 
pådro seg akutt traumatisk bilateral hamstringseneruptur med en gjennomgang av 
relevant litteratur.

Materialer og metoder: En 44 år gammel kvinne snublet og falt fremover på løpetur, tok et langt skritt 
med ene foten og kjente det smalt bak i det ene låret. Videre tok hun et langt skritt med andre foten og 
kjente et tilsvarende smell baktil i andre låret. Hun ble undersøkt samme dag. Røntgen viste ikke brudd, men 
ved klinisk undersøkelse ble det mistenkt hamstringseneruptur. Hun ble henvist til MR som viste komplett 
bilateral hamstringseneruptur med 5,5 cm retraksjon på høyre og 3,5 cm på venstre side. Hun ble operert 10 
dager etter skaden med reinsersjon av senene med suturankre.

Resultater: Postoperativt fikk hun mobilisere med krykker og korte skritt fra første dag. Hun fikk ikke 
flektere over 90 grader kne eller over 60 grader i hofte, samt skulle unngå trapper de første 4 ukene. Grunnet 
mye smerter var hun innlagt 14 dager før hun ble skrevet ut til en rehabiliteringsinstitusjon. Der ble hun i 6 
uker før hjemreise. Hun hadde mye smerter frem til 2-3 måneder etter operasjon og var sykemeldt og hadde 
behov for sterke smertestillende. Ved kontroll etter 2 måneder hadde hun lett hevelse og god bevegelighet 
og var motorisk uten anmerkning. De neste måneder merket hun selv stor fremgang. Ved kontroll hos oss 
etter 6 måneder hadde hun normal og upåfallende gange. Gjorde knebøy uten problemer og hadde sidelik 
og god kraft for knefleksjon og hofteekstensjon. Hun hadde lett nummenhet på baksiden av venstre lår. Hun 
scorte 70 (av 80) på Lower Extremity Functional Scale, der hun hadde størst problemer med løping på ujevnt 
underlag med hurtige retningsskift, samt å sitte over lengre tid. Hun var svært fornøyd med resultatet og anga 
at hun ville valgt kirurgisk behandling igjen.

Konklusjon/relevans: Vi presenterte er en kasuistikk med bilateral hamstringsruptur med gode resultater 
etter kirurgisk behandling. Det er oss bekjent ingen publiserte artikler med bilateral akutt skade. Utfra fra vår 
kasuistikk må man forvente noe mer smerter og lengre hospitalsinnleggelse ved operasjon av bilateral skade 
sammenlignet med unilateral skade. Det er behov for studier med høy metodologisk kvalitet når det gjelder 
vurdering av utfall mellom kirurgisk og konservativ behandling av proksimale hamstringsrupturer.
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RESULTATER ETTER HEMIPROTESE SOM PRIMÆRBEHANDLING AV 
DISTALE HUMERUSFRAKTURER VED ULLEVÅL SYKEHUS

Anne-Mari Rosenlund1, Gunnar Flugsrud1, Carl Erik Alm1, Henning Borgos1, Kaare Sourin Midtgaard1

1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Rekonstruksjon av flerfragmenterte, intraartikulære distale humerus- 
frakturer er utfordrende skader å behandle, spesielt hos eldre og osteoporotiske 
pasienter.1 Komplikasjonsrisikoen er høy og de hyppigste komplikasjonene er sår- 
problemer, nerveskade, osteosyntesesvikt og redusert bevegelse. Risikoen for redusert 
funksjon øker med skadens kompleksitet og spesielt ved coronale skjæringsfrakturer.2 
Resultatene ved bruk av hemiprotese ved ikke-rekonstruerbar skade og koronale 
skjæringsfrakturer har vært lovende.3, 4 Vi presenterer kortidsresultater etter primær 
hemiprotese som behandling av distale humerusfrakturer.

Materialer og metoder: Tolv pasienter ble operert for distal humerusfraktur med Latitude (Wright) 
hemiprotese i perioden april 2016 - mai 2019. Ti pasienter møtte til undersøkelse og det ble tatt nye 
røntgenbilder. Bevegelse (fleksjonsbue og rotasjon) ble målt med manuelt goniometer. Sensorisk og motorisk 
nervefunksjon ble testet. Pasientenes funksjon ble kartlagt med Mayo Elbow Performance Score (MEPS) og 
QuickDASH. Pasientene scoret også sin subjektive albuefornøydhet på en visuell skala fra 0 (verst) til 100 
(best). Alle resultater er medianverdier med minimums- og maksimumsverdier i parentes.

Resultater: Pasientenes alder var 69 (48-79) år og oppfølgingstiden var 12 (3-42) måneder. Ti pasienter 
hadde C-fraktur med koronal skjæringskomponent, én pasient B3-fraktur og én pasient partiell artikulær 
patologisk fraktur. QuickDASH kunne ikke innhentes hos én pasient grunnet lett nedsatt kognitiv funksjon.

Fleksjonsbue (grader): 93 (63-115)
Rotasjon (grader): 164 (85-180)
MEPS: ,5 (55-100)
Smerte (moderate/sterke) (n): 3
QuickDASH (n=9): 39 (6-73)
*Partielle utfall

Konklusjon/relevans:

De funksjonelle korttidsresultatene er akseptable og sammenliknbare med tidligere publiserte resultater. 
Primær hemiprotese er et godt alternativ hos utvalgte pasienter med ikke-rekonstruerbart ledd etter distal 
humerusfraktur.

Referanser:
1.  Varecka T, Myeroff C. Distal Humerus Fractures in the Elderly Population. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 

2017;25(10):673-683.
2.  Dubberley J et al. Outcome After Open Reduction and Internal Fixation of Capitellar and Trochlear Fractures. The Journal of Bone and 

Joint Surgery 2006; 88-A:46-54.
3.  Phadnis J et al. Elbow hemiarthroplasty for the management of distal humeral fractures: current technique, indications and results. 

Shoulder and Elbow 2016;8(3):171-183.
4.  Nestorson J et al. Arthroplasty as primary treatment for distal humeral fractures produces reliable results with regards to revisions 

and adverse events: a registry-based study 2019;28(4):e104-e110.

VAS albuefornøydhet: 73 (25-80)
Affeksjon av n. Ulnaris (n=9): 5 (3 med motorisk og sensorisk utfall)*
Løsningstegn på røntgen (n): 0
Infeksjon (n): 0
Reoperasjon (n): 0
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TIBIAFRAKTURER OG AKUTT LOSJESYNDROM VED  
ULLEVÅL SYKEHUS

Bjørn Bergene1

1 Oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Akutt losjesyndrom (ACS) etter brudd i tibia er en kjent komplikasjon.  
Behandling av ACS med dekompresjon av losjene er enkel, men krever tidlig  
diagnostikk for å unngå senskader. Her presenteres tibiafrakturer behandlet på  
Ullevål sykehus med spesiell vekt på utvikling av ACS. Funnene diskuteres opp mot 
anbefalinger i vår metodebok.

Materialer og metoder: Ved gjennomgang av alle operasjonsmeldinger i DIPS i perioden 01.01.18 – 
30.06.18 ble alle osteosynteser av tibiafrakturer (AO klassifikasjon 41,42 og 43) identifisert. Brudd hos barn 
behandlet konservativt eller med TEN ble ekskludert. Operasjonsbeskrivelser og journal ble gjennomgått for å 
kartlegge karakteristika ved ACS.

Resultater: Første 6 måneder i 2018 ble 71 tibiafrakturer operert ved ortopedisk avdeling; 23 proksimale, 
38 diafysære og 8 distale brudd, samt 2 brudd som omfattet flere nivå i tibia. Det var 15 åpne frakturer.  
Kontinuerlig trykkmåling ble lagt inn hos 42 (59 %) av disse pasientene. 13 (18 %) ble fasciotomert. Gjennom- 
snittlig losjetrykk var 35 mmHg hos disse pasientene. Det var 3 åpne brudd i denne gruppen, 9 diafysære, 3 
proksimale og 1 distalt brudd. 8 brudd ble temporært stabilisert med ekstern fiksasjon. 9 ble endelig operert 
med intramedullær nagle og 4 med plateosteosyntese. Tid før endelig lukking av fasciotomienevar gjennom-
snittlig 6,5 dager. Det var 10 menn og 3 kvinner i gruppen. 4 var sportsrelaterte skader, 6 fall og 3 trafikku-
lykker. 1 av pasientene fikk sekvele i form av droppfot.

Konklusjon/relevans: ACS ved tibiafrakturer er en diagnostisk utfordring. Forekomsten av fasciotomi 
ved tibiafrakturer var 18 % på Ullevål sykehus. En studie fra Edinburgh med 1502 tibiafrakturer rapporterte 
tilsvarende forekomst på 11,5 %.1 Hos 59 % av tibiabruddene ble det lagt inn kontinuerlig trykkmåler. Rutinen 
i vår avdeling er å legge inn trykkmåler på alle diafysære tibiabrudd eller brudd i tibia med sterke, økende 
smerter og smerter ved passiv strekk av muskulatur i affisert losje, samt spent og hoven legg som tegn på 
ACS. Indikasjon for fasciotomi er klinisk mistanke om ACS og/eller absolutt losjetrykk over 40 mmHg hos 
våkne pasienter eller over 30 mmHg hos komatøse pasienter.2 Alle losjene skal spaltes. For å diagnostisere 
ACS tidlig, bør tibiabrudd, spesielt diafysære frakturer, følges systematisk med klinisk undersøkelse og 
trykkmåling.

Referanser:
1.  Connelly CL, Bone Joint J 2014: Outcome at 12 to 22 years of 1502 tibial shaftfractures
2. Metodebok i ortopedi (OUS), Ullevål
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UNDERTRIAGE AV FALLSKADER HOS PASIENTER >= 60 ÅR

Harald Sola1, Kenneth Thorsen2, Cathrine Enoksen1, Pieter Oord1, Kjell Tjosevik3

1. Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. 2. Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger. universitetssjukehus.  
3. Mottaksklinikken, Stavanger universitetssjukehus

Innledning: Vi har over tid registrert at en betydelig andel eldre pasienter innkommer 
etter fallskader, ofte fra egen høyde, med potensielt dødelig skade. I litteraturen er det 
beskrevet at denne gruppen pasienter kan være hardt skadd og gjerne bli undertriagert. 
Vi ønsket derfor å undersøke denne pasientgruppen nærmere med tanke på undertriage  
og dødelighet.

Materialer og metoder: Vi hentet ut alle pasienter >= 60 år med fallskade, mottatt mellom 01.01.2015 
- 31.12.17. Alle data ble hentet ut av Traumeregisteret ved Stavanger universitetssjukehus. Statistisk analyse 
ble utført med Chi kvadrat test for kategoriske variabler og Kruskal wallis/Mann Whitney test for kontinu-
erlige variabler. Alle tester er tosidige og statistisk signifikans ble satt til p 0.05. Undertriage defineres som 
pasient med ISS <= 16 uten å bli tatt i mot med traumeteam.

Resultater: Over denne tre års perioden identifiserte vi 341 pasienter >= 60 år med fall som traume- 
mekanisme. Overvekt av menn med 55 % (188/341) mot 45 % (153/341) kvinner.

Median alder hos menn var 71 år, mot 78 år for kvinner (p<0.001). Median ISS for hele gruppen var på 9 og 
29 % (98/341) av pasienter hadde ISS>= 16. Undertriage fant vi hos 31,6 % (31/98). Fall fra egen høyde ble 
sett hos 54 pasienter og 25/54 (46 %) av dem ble undertriagert (p=0.004). GCS>14 var assosiert med under-
triage (p=0.01), men ikke puls, blodtrykk, temperatur eller respirasjonsfrekvens ved innkomst. Alder og kjønn 
for denne gruppen var heller ikke assosiert med undertriage.

Lavenergi traumer dominerte med 60 % (206/341) av pasienter med fall fra egen høyde (under 1m) og 
30 % (61/206) av lavenergitraumer fikk ikke team. For de som falt mellom 1-5 m var det 12,5 % (15/120) 
som ikke fikk team, mens for de som falt over 5 m fikk alle 10 pasientene team. Dødeligheten var totalt på 
12,3 % (41/341), men vi fant ingen signifikant forskjell i dødelighet assosiert med fallhøyde (p=0.237). 22 % 
(76/341) av pasienter ble tatt i mot uten traumeteam, men team eller ikke var ikke assosiert med dødelighet 
(p=0,341). Undertriage var heller ikke assosiert med økt dødelighet (p=0,104)

Median alder for de som døde var 87, mot 73 for de overlevende (p<0.001). På univariat analyse var også 
systolisk blodtrykk < 90 prehospitalt (p=0,043), GCS < 14 (p<0,001), ISS >= 16 (p<0.001), prehospital respi-
rasjonsfrekvens >= 30, fallende RTS (p<0.001) og stigende ASA score (p<0.001) assosiert med dødelighet.

Konklusjon/relevans: Over denne treårs perioden så vi en betydelig undertriage hos eldre >= 60 år med 
fallskader. GCS < 14 og lavenergitraume var assosiert med undertriage, men undertriage var dog ikke  
assosiert med økt dødelighet.
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SYKEHUSEGENSKAPER PÅVIRKER OVERLEVELSE ETTER  
HOFTEBRUDD

Cato Kjærvik1, 2, Eva Stensland2, 3, Eva Dybvik4, Jan-Erik Gjertsen4, 5, 6, Odd Søreide3

1. Nordlandssykehuset Vesterålen. 2. Universitetet i Tromsø. 3. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).  
4. Nasjonalt hoftebruddregister. 5. Haukeland universitetssykehus HF. 6. Universitetet i Bergen

Innledning: Hoftebrudd blir i Norge behandlet på sykehus med stort spenn i størrelse, 
organisering (tjenestetilbud, vaktberedskap), opptaksområde (befolkning), reisetid og 
behandlingsvolum. Vi vet at ventetid til operasjon påvirker mortalitet. Dette kan være 
et argument for et desentralisert tilbud til denne pasientgruppen. Vi ønsket å studere 
om sykehusenes behandlingsvolum og ortopedisk vaktberedskap påvirker mortalitet. 
Grunnlaget for analysene er data fra Nasjonalt Hoftebruddregister (NHBR) og en  
kartlegging av det ortopediske tjenestetilbudet ved norske sykehus.

Materialer og metoder: 43 sykehus som behandler hoftebrudd rutinemessig har svart på et spørreskjema 
med beskrivelse av det ortopediske/kirurgiske tjenestetilbudet (vaktberedskap, antall stillinger, antall 
senger, volum av hoftebruddkirurgi og hvilke faggrupper som deltar i behandling av hoftebruddpasientene). 
Sykehusene ble inndelt i 3 kategorier; Kategori A (Små): Sykehus med under 100 operasjoner per år og 
sykehus uten døgnkontinuerlig ortopedisk vaktberedskap. Kategori B (Mellomstore): Sykehus med døgnkon-
tinuerlig vakt og med operasjonsvolum mellom 100 og 200 per år. Kategori C (Store): Resterende sykehus 
med operasjonsvolum over 200 og døgnkontinuerlig vakt. Fra 2014-2018 ble det registrert 41769 hoftebrudd 
i NHBR. Hoftebruddene ble klassifisert etter bruddtypene i registeret. Bruddene som ikke var operert ved de 
43 forespurte sykehusene, patologiske brudd og brudd hos pasienter under 65 år ble ekskludert. 36362 brudd 
ble inkludert i videre analyser. 1 års mortalitet ble beregnet med Kaplan-Meier analyser. Risiko for død ble 
beregnet med Cox regresjonsanalyser med justering for alder, kjønn og ASA.

Resultater: Totalt var 8635 (23,8 %) pasienter døde etter 1 år. I kategori A var 629 (22,6 %) døde, i 
kategori B var 2819 (22,6 %) døde og i kategori C var 5188 (24,6 %) døde. Det var signifikant lavere risiko 
for død ved små og mellomstore sykehus sammenliknet med store sykehus. Sammenlignet med kategori C 
var Hazard Risk Ratio (HRR) for død var 0,91; 95 % KI 0,84-0,99; p-verdi = 0,031 i kategori A og 0,90; 95 % KI 
0,86-0,94; p-verdi < 0,001 i kategori B.

Konklusjon/relevans: Sykehusegenskaper påvirker mortalitet ved hoftebrudd. Små og mellomstore 
sykehus har lavere 1-års mortalitet etter hoftebrudd. Denne studien er en del av et større forskningsprosjekt 
“Klinreg – Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor?” Prosjektet vil koble data fra NHBR, NPR, KUHR, 
Dødsårsakregister og SSB for å forklare observert variasjon i behandling og behandlingsresultater for denne 
pasientgruppen i Norge.
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BETYR UTSKRIVELSESDAG FRA SYKEHUS NOE FOR MORTALITETEN 
ETTER HOFTEBRUDD?

Andrea Boutera1, Eva Dybvik2, Jan-Erik Gjertsen2, 3, 4

1. Universitetet i Bergen. 2. Nasjonalt kompetansetjeneste for leddprotese og hoftebrudd. 3. Ortopedisk avdeling, Haukeland univer-
sitetssjukehus. 4. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Innledning: Hoftebrudd er assosiert med høy dødelighet hos eldre pasienter. Det er 
forsket mye på faktorer knyttet til den høye dødeligheten. Både innleggelsestidspunkt 
og operasjonstidspunkt er nøye studert, men få studier har undersøkt sammenhengen 
mellom utskrivelsestidspunkt og mortalitet.

Materialer og metoder: Vi sammenstilte data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og data fra Norsk pasient- 
register med opplysninger om utskrivelsestidspunkt for pasienter operert i tidsrommet 2008-2016. Data fra 
64.263 hoftebruddpasienter, 60 år og eldre, ble inkludert og analysert. Mortalitetsrisiko for hver ukedag ble 
beregnet ved hjelp av Cox regresjonsanalyser, justert for aldersgruppe, kjønn, ASA klasse, kognitiv funksjon, 
bruddtype og operasjonsmetode. Mandager ble brukt som referanse. Helg ble definert fra fredag kl 15:00 til 
mandag kl 08:00. Hoftebruddpasientene ble videre delt i grupper etter ASA klasse, alder og kognitiv funksjon. 
Vi gjorde også subanalyser for “typisk hjemmeboende pasienter” (lav ASA, lav alder, ingen kognitiv svikt og 
for “typiske sykehjemspasienter” (høy ASA, høy alder, kognitiv svikt).

Resultater: Gjennomsnittlig alder var 82,5 år og rundt 70 % var kvinner. Det var flest utskrivelser mand-
ager (12.833), mens søndager hadde færrest (2.648). 10.708 hoftebruddpasienter ble utskrevet i løpet av en 
helg. Pasienter utskrevet i en helg var eldre (83 vs. 82 år), hadde høyere ASA klasse (ASA 3-4 63 % vs. 68 %) 
og flere hadde kognitiv svikt (25 % vs. 36 %) enn pasienter utskrevet på en ukedag. Det var høyere 30-,180- 
og 365-dagers mortalitet etter utskrivelse i helg, enn etter utskrivelse i ukedag. 30-dagers mortalitet var 
høyere for pasienter utskrevet på lørdager (HRR: 1,8(95 %KI 1,6-2,0)) og søndager (HRR: 2,1(95 %KI 1,8-2,3)) 
sammenlignet med de som skrives ut på en mandag. Subanalyser på pasienter med ulikt kognitivt funksjon-
snivå og ulike ASA-klasser (unntatt ASA 1) viste alle høyere dødelighet i helger sammenliknet med ukedager. 
Den konstruerte “sykehjemspasienten” hadde, ikke uventet, økt 30-dagers mortalitet (HRR: 1,3(95 %KI 1,1-
1,4), men også for den konstruerte “hjemmeboende pasienten” var det en betydelig økt 30-dagers mortalitet 
(HRR: 2,1 (95 %KI 1,5-3,0) ved utskrevet på en søndag sammenliknet med mandag.

Konklusjon/relevans: Våre resultater kan tyde på at utskrivelsesdagen har betydning for overlevelsen 
etter hoftebrudd ved norske sykehus. Det er trolig en høy andel sykehjemspasienter som utskrives i helgene. 
Vi finner imidlertid også økt mortalitet ved utskrivelse i helg for friskere, yngre pasienter uten kognitiv svikt. 
Videre undersøkelser er nødvendig for å kartlegge dette nærmere.
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ET PROSPEKTIV RANDOMISERT STUDIE AV 100 PASIENTER MED 
TROCHANTER STØTTE PLATER; ER DE BRYET VERDT?

James Haddon1, Robert Buciuto1, Lars Gunnar Johnsen1

1. St. Olavs hospital

Innledning: Vi ønsket å sammenligne radiografisk og klinisk resultater av glideskrue 
fiksasjon med og uten en Trochanter Støtteplate (TSP) på ustabil flerfragmentert frak-
turer (3 parts eller flere; men ikke inkludert reverse oblique frakturer)

Materialer og metoder: En randomisert, prospektiv, ikke-blindet studie som inkluderte 100 pasienter med 
trochantære frakturer; (Evans-Jensen 3,4 og 5) reponert og fiksert med glideskrue og plate. Pasientene ble 
randomisert i to grupper; med eller uten TSP. Radiografisk mål i frontal plan ble utført og bevegelse i bruddet, 
tilheling og løsning av fiksasjonen ble målt 12 måneder etter operasjonen. Smerter, mobilisering, bevegelse, 
bosted, komplikasjoner og død, ble også målt, sekundært.

Resultater: Etter et år var 4 pasienter i TSP gruppen og 10 pasienter i NoTSP gruppen (uten TSP) enten død 
eller ikke møtt til kontroll. I TSP gruppen tilhelet 43 frakturer og 3 hadde en havari. I NoTSP gruppen tilhelet 
39 frakturer og 1 hadde havari.

Frontal røntgen viste at frakturene i NoTSP gruppen hadde 1 mm mer sammenfall sammenlignet med TSP 
gruppen.

Forskjellene er trolig ubetydelig. Vi kunne ikke finne signifikante forskjeller i havari, modifisert Merle 
d’Aubigne Postel mål, bosted, komplikasjonen eller død mellom gruppene.

Konklusjon/relevans: Vi fant kun en minimal reduksjon i brudd sammenfall med TSP målt røntgenologiskt  
og forskjellen var ikke statistisk signifikant, også i våre subgrupper. Alle verdiene innenfor vår 95 % konfidens 
interval har trolig ingen klinisk relevans. Vi konkluderer med at studien gir ingen støtte for rutinemessig 
bruk av TSP på ustabile trokantære brudd, men kan dog dessverre ikke utelukke at de er fordelaktig å bruke 
innenfor visse subgrupper.

Referanse:
1.  Injury. 2019 Mar;50(3):733-737. doi: 10.1016/j.injury.2019.01.035. Epub 2019 Feb 7. A prospective randomized trial of 100 patients 

using trochanteric support plates; worth their mettle? Haddon J1, Buciuto R2, Johnsen LG2.
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HELSEØKONOMI VED UDISLOSERTE LÅRHALSBRUDD HOS  
PASIENTER OVER 70 ÅR. BASERT PÅ RCT AV SKRUEFIKSASJON  
OG HEMIPROTSE

Stein Erik Utvåg1, 2, Filip Dolatowski1, 2

1. Akershus universitetssykehus. 2. Campus Akershus universitetssykehus, Universitet i Oslo

Innledning: Hemiprotese (HA) er i dag gullstandard ved dislosert lårhalsbrudd hos eldre, 
mens intern fiksasjon (IF) er anbefalt behandling ved udisloserte brudd. Omkring 20 % 
av alle lårhalsbrudd er udisloserte eller impakterte og studier indikerer at disse frakturer 
er assosiert med betydelig risiko for nedsatt funksjon og reoperasjon. I RCT fant vi at HA 
ikke var fordelaktig i forhold til IF i reetablering av hoftefunksjon målt ved Harris Hip 
Score (HHS). Imidlertid ledet HA til bedret mobilitet (målt ved TUG test) og signifikant 
færre reoperasjoner (1). Målet ved er å sammenligne hospitalkostnader ved kirurgisk 
behandling av udisloserte lårhalbrudd med HA vs. IF i løpet av 2 år etter kirurgi.

Materialer og metoder: Pasienter 70 år eller eldre ble inkludert i studien ved 3 traumsykehus (Akershus 
universitetssykehus, Bærum sykehus, Elverum sykehus) i tiden 2012-2015. I IF gruppen ble 11 inkludert, i HA 
108. Pasienter ble evaluert peroperativt med HHS, Smerteskår, EQ5D(3) og kontrollert poliklinisk ved 3, 12 og 
24 måneder med HHS, TUG, Smerteskår. Komplikasjoner, reoperasjoner og mortalitet ble registrert.

Resultater: Under akuttoppholdet var operasjonstid i IF gruppen 25 +/- 15 min (Mean, SD), HA 71+/-
22 min (p=0.001). Peroperativt blodtap i IF gruppen 38+/-37 ml, HA 274+/-139 ml (p=0.001). Antall døgn 
innlagt (LoS) for IF gruppen 4+/-2, HA 6+/-5 (p=0.001).

Større reoperasjoner i IF gruppen 26 (24 %), HA 5 (5 %). Mindre reoperasjoner; IF 5 (5 %), HA 3 (3 %).

Større kirurgiske komplikasjoner i IF gruppen 26 (24 %), HA 5 (5 %). Mortaliteten i de 2 grupper var lik.

Konklusjon/relevans: HA gruppen hadde signifikant legre operasjonstid, større blodtap og lengre liggetid 
akutt. Antall større reoperasjoner og større kirurgiske komplikasjoner i IF gruppen var signifikant øket, mens 
mortaliteten var lik. Ved vurdering av hospitalkostnader er kostnader ved akutt behandling høyrere i HA grup-
pen, men i løpet av 2 år øker kostnadene i IF gruppen på bakgrunn av høyrere antall større reoperasjoner og 
større kirurgiske komplikasjoner.

Referanse:
1.  Dolatowski F, Frihagen F, Bartels S, Opland V, Benth JS, Talsnes O, Hoelsbrekken SE, Utvåg SE.  

Screw fixation versus hemiarthroplasty for nondisplaced femoral neck fractures in elderly patients.  
A multicenter randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2019;101:136-44.
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PERTROKANTÆRE FEMURFRAKTURER

Valdemar Karlsson1, Paolo Rossi1

1. Ortopedisk avdeling, STHF Skien

Innledning: I Norge er det cirka 9 000 personer som får hoftebrudd hvert år. Dette  
tallet er forventet å øke med 50 % mellom 2009 og 2050. Pertrokantære frakturer 
utgjør en stor del av denne gruppen. Både glideskrue (DHS) og intramedullære nagler 
brukes til operativ bruddbehandling. Begge systemene er konstruert for å tillate glid- 
ning av collumskruen. På denne måten oppnås kompresjon på bruddstedet og bedre 
stabilitet. Imidlertid har det blitt publisert flere studier som understreker at kvaliteten 
på bruddreposisjon kan være avgjørende for det postoperative resultatet.

Materialer og metoder: Oppslag i aktuelle lærebøker, gjennomgang av AOs opplæringsvideoer samt  
litteratursøk via PubMed.

Resultater: Gjennomgang av internasjonal litteratur har avdekket mer liberal bruk av 3D-CT ved pre- 
operativ planlegging. Denne trenden er økende særlig i den asiatiske regionen, noe som førte til at nye  
klassifiseringssystemer for de pertrokantære femurfrakturene har blitt laget. Basert på resultater av 3D-CT 
studier har man utviklet ”over-reduction” teknikk som ofte brukes i Japan for å forbedre bruddstabiliteten  
og naglenes effektivitet.

Konklusjon/relevans: I denne presentasjonen blir det rapportert resultater fra flere studier samt  
teknikken for reposisjon av pertrokantære frakturer. Illustrative kasus vil bli presentert i form av video  
samt røntgenbilder.
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PÅVIRKNING AV OPERASJONSTID VED NY MARGNAGLE  
VED HOFTEBRUDD

Andreas Stangeby1, Heidi Buvarp Dyrop1, Lukas Månsson1

1. Seksjon Kongsberg, Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak DS, VVHF Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak DS, VVHF

Innledning: Ved Kongsberg sykehus (KS) og Drammen sykehus (DS) (Vestre Viken HF) 
har vi nylig skiftet leverandør av margnagler til behandling av proksimale hoftebrudd. 
Den nye naglen skal brukes i en RCT hos oss. Man kan forvente en læringskurve i 
forbindelse med skifte av nagle, både hos operatører og hos operasjonssykepleiere, 
hvilket kan resultere i forlenget operasjonstid. Vi ønsket å undersøke hvordan oper-
asjonstiden ved vår avdeling ble påvirket av byttet, samt sikre at operasjonstiden var 
normalisert før oppstart av den randomiserte studien.

Materialer og metoder: Det ble gjort gjennomgang av samtlige pasienter operert med nagle på grunn av 
hoftebrudd 12 måneder før og 6 måneder etter skift av nagle. Operasjonstiden (målt i minutter) samt type 
nagle (kort/lang) ble registrert. Gjennomsnittlig operasjonstid før og etter ble testet for signifikans med t-test. 
Grunnet endel outlierverdier ble det også gjort rank sum test.

Resultater: Totalt 227 pasienter ble inkludert i analysen. Ved KS var det 58 pasienter (40 kort nagle/18 
lang nagle), og ved DS 94 pasienter (66 kort nagle/28 lang nagle) før byttet. Etter byttet var det hhv. 28 
pasienter (24 kort nagle/4 lang nagle) og 47 pasienter (34 kort nagle/13 lang nagle). På KS var gjennomsnittlig  
operasjonstid for kort nagle 58 minutter før og 46 minutter etter bytte (P=0,034). For lang nagle hhv. 98 
minutter før og 117 minutter etter (p=0,661). På Drammen var gjennomsnittlig operasjonstid for kort nagle 
77 minutter før og 74 minutter etter bytte (P=0,670). For lang nagle hhv. 129 minutter før og 134 minutter 
etter (p=0,816). For begge sykehus samlet var gjennomsnittlig operasjonstid for kort nagle 70 minutter før og 
62 minutter etter bytte (P=0,178). For lang nagle hhv. 120 minutter før og 130 minutter etter (p=0,589).  
Rank sum test indikerte ingen signifikante forskjeller mellom gruppene.

Konklusjon/relevans: Vi fant ingen signifikant økning i operasjonstid etter bytte av nagleleverandør.  
Operasjonstiden er normalisert, og videre studier som involverer operasjonstid bør således ikke påvirkes  
av byttet. Våre resultater kan også bidra i vurderingen av potensielle konsekvenser ved skifte av osteo- 
syntesemateriell når det gjelder driftseffektivitet.
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SEMENTERTE HEMIPROTESER MED RETT, ANATOMISK ELLER  
KILEFORMET DESIGN ELLER USEMENTERT HEMIPROTESE  
VED LÅRHALSBRUDD?

Torbjørn Kristensen1, 2, Eva Dybvik1, Håvard Dale1, 2, Ove Furnes1, 2, Lars Birger Engesæter1,  
Jan-Erik Gjertsen1, 2

1. Nasjonalt Hoftebruddregister, Ortopedisk avdeling, Haukeland univestetssjukehus. 2. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Innledning: Det blir i dag brukt sementerte hemiproteser hos de fleste lårhalsbrudd- 
pasienter over 70 år på bekostning av usementerte proteser. Sementering er også  
anbefalt i Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd (2018). Semen- 
terte hemiproteser som er brukt i Norge i dag har forskjellig design. Formålet med 
denne registerstudien var å sammenligne sementerte proteser med forskjellig design 
og usementerte hemiproteser som er brukt i Norge, med reoperasjon som endepunkt.

Materialer og metoder: Fra tidsperioden 2005-2017 ble det inkludert 26.724 sementerte bipolare hemi-
proteser for lårhalsbrudd hos pasienter over 70 år fra Nasjonalt Hoftebruddregister.Sementerte kileformete 
proteser (n=11.568), sementerte rette proteser (n=5355), sementerte anatomiske proteser (n=2833) og 
usementerte proteser (n=6968) ble inkludert. Cox regresjons analyser justert for alder, ASA klasse, demens 
og kirurgisk tilgang ble benyttet til å beregne Hazard Risk Ratio (HRR) for protesestammene med reoperasjon 
som endepunkt.

Resultater: Vi fant lavere risiko for reoperasjon for rette stammer (HRR = 0,7 (95 % KI: 0,6-0,8), p<0,001) 
og anatomiske stammer (HRR = 0,7 (95 % KI: 0,6-0,9), p=0,010) sammenlignet med kileformete stammer. 
Usementerte stammer hadde størst risiko for reoperasjon (HRR = 1,3 (95 % KI: 1,1-1,5), p<0,001) sammen- 
lignet med kileformete stammer.

Konklusjon/relevans: Sementerte hemiprotesene, uansett stammedesign, gjør det bedre enn usementerte 
hemiproteser. Man bør trolig velge sementerte hemiproteser med rett eller anatomisk design hos eldre og 
osteoporotiske lårhalsbrudd pasienter.
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RETROSPEKTIV PILOTSTUDIE FOR KOMPLIKASJONER  
VED USTABILE TROKANTÆRE FRAKTURER OPERERT MED  
MARGNAGLE ELLER PROTESE

Ane Djuv1, Lars Fosse1, Aksel Paulsen1, Jan-Erik Gjertsen2

1. Stavanger universitetssjukehus, Frakturregisteret Helse Vest. 2. Nasjonalt hoftebruddregiser, Universitetet i Bergen og Haukeland 
universitetssjukehus

Innledning: De fleste trokantære frakturer opereres i dag med glideskrue (SHS) eller  
intramedullær margnagle (IMN). Ustabile trokantære frakturer (AO31A2- A3) har 
dårligere resultater enn stabile (AOA1) både etter SHS og IMN, med reoperasjonsrater 
mellom 21-35 %. Smerter, uakseptabel forkortning, infeksjoner og lang rehabiliterings- 
tid kan føre til alvorlige komplikasjoner og reoperasjoner for denne pasientgruppen. 
Målsetningen er “one hit surgery”, da reoperasjoner har betydelig økt mortalitet.

De siste 10 årene har bruken av protester for lårhalsbrudd økt, og en har sett reduksjon av komplikasjoner 
etter disse bruddene. Enkelte studier viser raskere mobilisering og få reoperasjoner også for pasienter med 
ustabile trokantære frakturer operert med protese sammenlignet med IMN.

Ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er enkelte pasienter behandlet med protese for en ustabil trokantær 
fraktur. I en kvalitetsgjennomgang ble det undersøkt om disse pasientene hadde flere komplikasjoner, økt 
dødelighet eller lengre operasjonstid enn ordinær behandling med margnagle.

Materialer og metoder: Pasienter >65 år behandlet for ustabil trokantær fraktur med protese eller IMN 
i perioden 2016-2018 ble identifisert i operasjonsplanlegger. Pasientene ble matchet på alder, kjønn, AO 
klasse, demens og ASA score. Oppfølgingstiden er 8-28 måneder. Samtykke ble innhentet i tråd med REKs 
anbefalinger (REK ID 2019/471).

Resultater: 14 pasienter var behandlet med protese (8 sementert Exeter og 6 Restoration modular, samt 
trokanterklo eller cerclage ved behov). Disse ble matchet med 14 pasienter operert med lang margnagle 
(Trigen Intertan). Alle hadde 31A2 frakturer og alle var kvinner. Ingen av hofteprotesene lukserte eller ble 
reoperert. To pasienter i margnagle-gruppen måtte reopereres grunnet implantatnær fraktur. 6-måneders 
mortalitet (p=0.791) og operasjonstid (p=0.927) var lik mellom gruppene.

Konklusjon/relevans: Vi fant ingen signifikante forskjeller i operasjonstid, dødelighet eller reoperasjons- 
rate mellom pasienter operert med protese og IMN. Pasientgrunnlaget er imidlertid lavt. Det planlegges ved 
SUS en RCT hvor en ønsker å sammenligne resultatene for protese og IMN for pasienter med ustabile tro-
kantære brudd. Pasientrapporterte resultatmål (PROM) kan være mer sensitive effektmål og belyse forskjeller 
i bl.a. smerte og fysisk funksjon på gruppenivå. HOOS (Hip disability outcome score) og EQ-5D-5L vil derfor 
være aktuelle som primære endepunkt i den kommende RCT studien.
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UNIVERSELL TEKNIKK FOR BRUK AV CERKLAGE ETTER REPONERING 
AV ALLE TYPER PERTROKANTÆRE FRAKTURER

Hans Fredrik Hannisdal1

1. Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen Sykehus, VVHF

Innledning: Pertrokantære frakturer kommer i flere ulike typer, med ulikt antall  
fragmenter. De opereres gjerne med nagle, eller glideskrue med plate. Før innsetting av 
osteosyntese har det blitt stadig mer fokus på anatomisk reposisjon, og fiksasjon med 
f.eks. cerklage.

Materialer og metoder: Vi har den siste tiden forsøkt å finne en standard metode for å fiksere pertro-
kantære frakturer anatomisk etter lukket/åpen reposisjon, før man setter inn osteosyntesen. Kriteriene våre 
var at metoden skulle være relativt enkel, og ikke for tidkrevende. Det skulle være en standard metode, som 
skal kunne brukes på enkle pertrokantære frakturer med et posteriomedialt fragment, så vel som på flerfrag-
menterte, splittede frakturer. Metoden skal sikre load sharing, for å unngå kollaps, slik at pasienten får god 
funksjon og unngår reoperasjon.

Vi har ved vår avdeling brukt polymer tråd-cerklage de siste par årene, og synes dette fungerer bra. Vi har 
derfor tatt utgangspunkt i bruk av denne typen. Etter flere forsøk på plastben, kom vi frem til en god, enkel 
teknikk som låser både trokanter major og minor, til hovedfragmentet. En slags semi ”candy-wrap” 8-talls 
teknikk.Ved å bruke teknikken trenger man kun å tre cerklageføreren 2 ganger medialt for femur.

Først trer man cerklagen fra dorsalt mot volart, medialt for femur, distalt for minor. Deretter lager man en 
løkke volart for femur i nivå av minor. Man sikrer løkken med en peang mens cerklagen tres videre tilbake 
der den kommer fra, men proximalt for minor. Man trer så cerklagen videre rundt femur og lateralt for femur 
opp mot løkken som nå svinger seg rundt minor. Cerklagen tres gjennom løkken og deretter proximalt mot 
trokantermassivet. Deretter trer man cerklagen bak gluteus medius (mellom knokkel og muskel), rett proxi-
malt for festet av gluteusmuskulaturen. På den måten får den med seg en splittet og avulsert trokanter major. 
Deretter tres cerklagen frem langs laterale del av femur hvor den låses sammen der vi begynte.

Resultater: Teknikken ble først forsøkt plastben, deretter kadaver, og nylig har vi prøvd teknikken på 
pasienter. Teknikken er forsøkt i forskjellige tilganger, og den fungerer i anterolateral watson jones tilgang 
såvel som lateral tilgang. Vi er tidlig i utprøvningsfasen, men teoretisk og praktisk virker metoden lovende.

Konklusjon/relevans: Vi trenger mer utprøving før vi kan sette dette som en standard for alle pertro-
kantære frakturer som trenger reposisjon og cerklagering. Teoretisk og praktisk virker metoden lovende.
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AKUTTE BAKRE STERNOKLAVIKULÆRLEDDSDISLOKASJONER  
OPERERT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS  
– ULLEVÅL, I EN 5 ÅRS PERIODE

Stéphan Karsten Thomassen1, Tom Ludvigsen1, Berte Bøe1, Per Reidar Woldbæk2,  
Ragnhild Øydna Støen1

1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Bakre luksasjon av sternoklavikulærledd (SC-ledd) er sjeldne, men kan  
gi alvorlige følgeskader med påvirking av mediastinale strukturer.1 Typisk presenterer 
de seg med svelgvansker eller heshet. Syptomene kan utvikles i løpet av det første 
døgnet. Skaden overses ofte på vanlig røntgen, opptil 25 % er udiagnostisert ved  
første presentasjon.2

Materialer og metoder: Oversikt over pasienter med diagnosen S43.2 og S43.6 ble hentet fra elektronisk 
utskrivelsesregister i perioden 01.01.2013 til 01.09.2019. I tillegg ble operasjonsprogram gjennomgått. 
Diagnosen ble verifisert ved journalgjennomgang.

Resultater: 10 pasienter ble identifisert, alle menn. Fire av pasientene er operert i 2019. Gjennomsnitts- 
alder 23,6 år, median alder 17, alder fra 14 til 45 år. Det var like mange skader på høyre og venstre side, fem 
i hver gruppe. Preoperative symptomer var dysfagi hos fire pasienter, dyspnoe hos en og venestuvning som 
følge av klem på v. subclavia hos en. En pasient hadde også nedsatt sensibilitet i hånden.

Fire av pasientene er operert med åpen reposisjon og fiksasjon med hamstringssenegraft. Gjennomsnittlig 
operasjonstid 75 minutter. Ingen pasienter operert med graft er reoperert. Det foreligger ikke systematisk 
oppfølging av disse pasientene.

Konklusjon/relevans: Våre funn samsvarer med tidligere litteratur som viser at skaden forekommer hos 
yngre menn etter høyenergi kontaktskade.2 På grunn av nærhet til vitale strukturer bør pasienten opereres 
med thoraxkirurgisk kompetanse i umiddelbar nærhet. Bakre sternoclaviculære dislokasjoner bør behandles 
med åpen reposisjon og intern fiksasjon ved symptomer. Risiko for reluksasjon er betydelig. Ved forsøk på 
lukket reposisjon bør dette gjøres innenfor 24/48timer.2, 3

Referanser:
1.  Lee JT, Nasreddine AY, Black EM, Bae DS, Kocher MS. Posterior sternoclavicular joint injuries in skeletally immature patients.  

J Pediatr Orthop. 2014;34(4):369-75.
2.  Tepolt F, Carry PM, Heyn PC, Miller NH. Posterior sternoclavicular joint injuries in the adolescent population: a meta-analysis.  

Am J Sports Med. 2014;42(10):2517-24.
3.  Sanchez G, Kennedy NI, Ferrari MB, Chang A, Provencher MT. Sternoclavicular Joint Reconstruction in the Setting of Medial  

Comminuted Clavicle Fracture. Arthrosc Tech. 2017;6(4):e1355-e9.
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DISTALE BICEPSSENERUPTURER BEHANDLET VED  
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2012-2016

Erik Jahnsen1, Helene Rontén2, Rune Jakobsen1

1. Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus HF. 2. Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Innledning: Distale bicepssenerupturer er en relativt sjelden skade som i hovedsak 
rammer menn i alderen 40-60 år. Ifølge litteraturen er insidensen 1,2-5,4/100.000. 
Skaden oppstår ved plutselig belastning på delvis flektert og supinert underarm, og 
medfører at senen ryker ved innfestingen mot tuberositas radii. Konservativ behandling 
medfører tap av supinasjons- og fleksjonskraft i underarm/albue. Hos aktive/funksjons-
friske pasienter kan man feste senen tilbake mot tuberositas radii, og dermed gjenvinne 
funksjon. Ved Akershus universitetssykehus ble det operert ca. 50 distale bicepssene- 
skader i 2017, noe som ligger over forventet antall tilfeller i forhold til opptaksområdet.  
Dette ga inspirasjon til å se nærmere på en 5-års periode med tanke på insidens, oper-
asjonsmetode, komplikasjoner og resultat.

Materialer og metoder: Retrospektiv gjennomgang av pasientjournalsystemet ved søk etter diagnose-
koder og operasjonskoder. Alle pasienter diagnostisert med distal bicepsseneskade ved Akershus universitets-
sykehus i perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2016 ble inkludert. Vi registrerte demografiske data, 
tidsforløp fra skade til diagnose og operasjon og resultat ved rutinekontroller samt om det var registrert 
komplikasjoner per og postoperativt herunder fiksasjonssvikt, infeksjon, nerveskade og heterotopisk ossifika-
sjon. Data ble analysert deskriptivt.

Resultater: 130 pasienter ble identifisert, hvorav 100 ble operert. Utfra vårt opptaksområde gir det en årlig 
insidens på ca. 5,2/100 000. Gjennomsnittsalder var 49 år ved skadetidspunkt, og gjennomsnittlig kropps-
masseindeks var 29,7. Det var kun 4 kvinner i materialet. I gjennomsnitt gikk det 7 dager fra diagnose til 
operasjon, og 16,7 dager fra skade til operasjon. 93 ble operert med 2-incisjonstekninkk, og i 74 tilfeller ble 
det brukt 2 suturankere. 71 fikk gips postoperativt. Vi registrerte 14 komplikasjoner, herunder 4 nerveskader, 
1 sikker svikt, 2 overfladiske infeksjoner og 3 påviste tilfeller av heterotopisk ossifikasjon. På grunn av kort 
oppfølgingstid har vi liten oversikt over funksjon utover 6-8 ukers kontrollen. Vi har også påbegynt arbeidet 
med innsamling av PROM-data.

Konklusjon/relevans: Forekomsten av distale bicepssenerupturer i vårt opptaksområde ligger i overkant 
av gjennomsnittet i litteraturen. Foruten forhøyet KMI og overvekt av menn fant vi ingen åpenbare risiko- 
faktorer i vår populasjon. I litteraturen er det beskrevet 15-35 % komplikasjoner, våre 14 % må dermed anses 
som akseptabelt.
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GODE KORTTIDSRESULTATER VED NY STAMMELØS  
SKULDERPROTESE

Sigbjørn Dimmen1

1. Sigbjørn Dimmen, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Første stammeløse skulderprotese ble introdusert på markedet i 2004, etter  
dette har flere produsenter kommet med egen modell. I teorien er det flere fordeler 
med stammeløse proteser. Den plasseres anatomisk uavhengig av diafysen, det bevares 
mye ben, og det er enklere å gjøre en eventuell revisjon i fremtiden. Det rapporteres 
like gode funksjonelle og radiologiske resultater som ved bruk av tradisjonelle anato-
miske skulderproteser, men litteraturen er mangelfull. Fra september 2017 har vi brukt 
en nyutviklet stammeløs protese av et annet fabrikat enn tidligere. Vi ønsket å evaluere 
korttidsresultatene av denne protesen for å vurdere om det er trygt å fortsette å bruke den.

Materialer og metoder: I perioden september 2017 – august 2019 ble det implantert 340 primære 
skulderproteser på Lovisenberg Diakonale Sykehus. 28 av disse var stammeløse proteser; 6 hemiproteser og 
22 totalproteser. Alle pasienter som får skulderprotese blir testet preoperativt og etter 1 år av fysioterapeut 
som fyller ut Constant Murley (CM) score, pasientene fyller også ut selvevalueringsskjemaet Western Ontario 
Osteoarthritis of the Shoulder index (WOOS). Det blir tatt røntgenbilder postoperativt og etter 3 måneder.

Resultater: Median alder var 51 (28–76) år. 18 pasienter hadde nådd 1 år oppfølging, alle var testet med 
CM score preoperativt. 12 av pasientene ble testet etter 1 år, 5 ville ikke etterundersøkes, 1 pasient ble 
ekskludert pga. revisjon til reversert protese. Alders- og kjønnsjustert CM score økte fra median 9,3 (1–53,4) 
preoperativt til 65,4 (16,3–90,5) postoperativt. Justert CM score i den andre skulderen var 93,7 (22,5–100). 
WOOS falt fra median 1205 (406–1568) til 511 (73–1545), dette tilsvarer en forbedring fra 37 % til 73 % 
av maksimal score. Det ble ikke registrert komplikasjoner i form av postoperativ infeksjon, luksasjon eller 
kardiovaskulære hendelser. To pasienter fikk subscapularissvikt etter traume og ble resuturert 3 og 4 måneder 
postoperativt. 1 pasient utviklet supraspinatusruptur og ble reoperert med reversert protese. 1 pasient fikk 
kapsulitt og ble reoperert med adheranseløsning, ingen oppvekst i biopsier. Det var ingen glidning eller 
løsningstegn av protesene ved røntgenkontroll etter 3 måneder.

Konklusjon/relevans: Totalt sett var det en klar forbedring av funksjon og selvevalueringsscore 1 år etter 
implantasjon av stammeløs skulderprotese. Resulatene var sammenlignbare med andre studier.1 Langtids- 
studier er nødvendig for å kunne vurdere om stammeløse skulderproteser har en plass i behandlingen av 
glenohumeralleddsartrose.

Referanse:
1.  Brolin TJ, Cox RM, Abboud JA, Namdari S. Stemless Shoulder Arthroplasty: Review of Early Clinical and Radiographic Results.  

JBJS Rev. 2017;5(8):e3.
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INGEN REDUKSJON AV MUSKELSTYRKE, FUNKSJON ELLER GRAD AV 
TRENING ETTER REVERSERT SKULDERPROTESE – EN PILOTSTUDIE

Thea Morin Melås1, Bård Erik Bogen2, 3, Justin van Leeuwen4

1. Betanien Hospital Skien. 2. Høgskulen på Vestlandet. 3. Haraldsplass Diakonale Sykehus. 4. Sandefjord Ortopedi

Innledning: Ved reversert skulderprotese spiller deltoid muskelen en viktig rolle 
postoperativt for bedring av funksjon.1 Derimot har enkelte studier vist redusert styrke 
og funksjon over tid.2 Hensikten med studien var derfor å undersøke styrke i fleksjon 
og abduksjon etter innsettelse av reversert skulderprotese og en eventuell korrelasjon 
mellom styrke og tidsintervall siden operasjon, funksjon, smerte og selvrapportert grad 
av trening.

Materialer og metoder: I en prospektiv kohortstudie med 2 målinger (9 måneders intervall) ble 14 
pasienter, med primær reversert skulderprotese operert ved Betanien Hospital i Skien mellom 2010-2016, 
inkludert. Gjennomsnittsalder var 68,9 år og gjennomsnittlig tidsintervall fra operasjon til inklusjon ved 
baseline var 48,6 måneder. Endepunktene var isometrisk styrke målt med håndholdt dynamometer, skulder/
arm funksjonstest (Bostrøm), Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) og selvrapportert grad av målrettet 
trening som involverer operert skulder (1-5).

Resultater: Gjennomsnittlig isometrisk styrke på operert side var redusert etter 9 måneder for fleksjon 
(-1.6 N, 95 %CI -16.6 til 20.0) og økte for abduksjon (6.1 N, 95 %CI -20.4 til 8.1). Det var mindre forskjell 
i styrke mellom frisk og operert side ved 9 måneder (endring fleksjon 5.1 N, 95 %CI -19.6 til 9.5, endring 
abduksjon 2.8 N, 95 %CI-18.1 til 12.5). Ingen av endringene var signifikante. Det var ingen signifikant  
korrelasjon mellom styrke og tidsintervall siden operasjon eller grad av trening. Liten til moderat korrelasjon 
ble funnet mellom styrke i abduksjon og SPADI ved baseline (r=-0.521, p=0.05) og Bostrøm funksjonsscore 
ved andre måling (r=0.511, p=0.05).

Konklusjon/relevans: Vi fant at styrke etter reversert skulderprotese ikke ble redusert over tid og var ikke 
assosiert med selvrapportert grad av trening. En liten til moderat korrelasjon ble funnet mellom absolutt  
styrke for abduksjon og SPADI ved baseline og Bostrøm funksjonsscore ved andre måling. Få deltagere og 
ulikt tidsintervall siden operasjon er svakheter ved studien.

Referanser:
1.  Yoon JP, Seo A, Kim JJ, et al. Deltoid muscle volume affects clinical outcome of reverse total shoulder arthroplasty in patients with 

cuff tear arthropathy or irreparable cuff tears. PloS one. 2017;12(3):e0174361.
2.  Favard L, Levigne C, Nerot C, Gerber C, De Wilde L, Mole D. Reverse prostheses in arthropathies with cuff tear: are survivorship and 

function maintained over time? Clin Orthop Relat Res. 2011;469(9):2469-2475.
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PATIENT ACCEPTABLE SYMPTOMATIC STATE (PASS)  
FOR CONSTANT OG ASES SCORE FOR PASIENTER BEHANDLET  
FOR ROTATORCUFFRUPTUR

Stefan Moosmayer1

1. Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital

Innledning: Tolkning av forskjeller i pasientrelaterte utfallsmål (PROMs) mellom 
behandlingsmetoder i kliniske studier er ofte vanskelig, fordi statistisk signifikans ikke 
alltid representerer klinisk relevans. Forskjeller kan være statistisk signifikante men 
likevel ha liten betydning for pasienten. For å estimere klinisk relevans, har man derfor 
innført PASS som et mål for pasientens fornøydhet med behandlingsresultatet. PASS 
representerer verdien på en score, som skiller best mellom pasienter som har oppnådd 
et symptomnivå som de selv mener er bra og dem som ikke har det. PASS verdier har 
ennå ikke vært rapportert for mange av de vanlige skulderscorene og presenteres her 
for Constant og ASES score etter behandling for rotatorcuffruptur.

Materialer og metoder: Ett hundre og tre pasienter med en liten eller mellomstor rotatorcuffruptur, ble i 
en randomisert sammenligningsstudie mellom primær senesutur og fysioterapi undersøkt med Constant og 
ASES score ved baseline og etter 1, 5 og 10 år. Studieresultatene ble brukt retrospektivt for å beregne terskel- 
verdier for PASS. Dette ble gjord ved å bruke et anker som spør etter pasientens grad av fornøydhet med  
behandlingsresultatet. Ankerspørsmålet ble besvart på en numerisk rang skala (NRS, fra 0 = meget misfornøyd  
til 10 = meget fornøyd). Pasienter med et resultat ≥8 ble klassifisert som “fornøyd med behandlingsresultatet”,  
de med <8 som “mindre/ikke fornøyd”. En receiver operating characteristic (ROC) kurve analyse med 
pasientenes scoringsresultat som variabel, og fornøyd versus mindre/ikke fornøyd som klassifiseringsfaktor, 
ble brukt for å definere terskelverdien for PASS på våre to utfallsscores.

Resultater: Vi fant at terskelverdien for PASS på Constant score var 75 poeng etter 1 år, 70 poeng etter 
5 år og 78 poeng etter 10 år, og for ASES score 87 poeng etter 1 år, og 88 poeng etter 5 og 10 år. Bruk av 
terskelverdiene for Constant score på resultatene fra vår rotatorcuffstudie, viser at flere pasienter i kirurgisk  
gruppe enn i fysioterapigruppen har oppnådd et resultat som ligger over scorens PASS verdi etter 1 år 
(75 %/51 %, p=0,024), 5 år (86 %/70 %, p=0,082) og 10 år (75 %/47 %, p=0,01). Dette indikerer at studie- 
resultatene kan ansees som klinisk relevante i hvert fall etter 1 og 10 år.

Konklusjon/relevans: PASS konseptet er viktig fordi det fokuserer på den kliniske relevansen av våre 
studieresultater. Men PASS har viktige begrensninger. Resultatene avhenger av den spesifikke formuleringen 
av ankerspørsmålet og av cut-off verdien man velger for å klassifisere pasientene. PASS verdien reduserer 
et multidimensjonalt begrepskompleks som pasientfornøydhet til et enkelt tall og må derfor ansees som en 
overforenkling.
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REVERSERT SKULDERPROTESE – RISIKO OG ÅRSAKER TIL  
REVISJON. EN STUDIE FRA NORDIC ARTHROPLASTY REGISTER  
ASSOCIATION (NARA)

Randi Margrete Hole1, Kaisa Lehtimäki2, Sahar Moeini3, Jeppe V Rasmussen4, 5, Jari Mokka2,  
Steen Lund Jensen6, Erica D. Arverud7, Anne Marie Fenstad1, Björn Salomonsson7, Stig Brorson3, 5, 
Ville Äärimaa2

1. Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. 2. Ortopedisk og traumatologisk avdeling, 
Turku Universitetssykehus, Finland. 3. Ortopedisk avdeling, Sjællands Universitetshospital, Danmark. 4. Ortopedisk avdeling, Herlev 
sykehus, Danmark. 5. Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Danmark. 6. Ortopedisk avdeling, Aalborg Universitets- 
hospital, Danmark. 7. Ortopedisk avdeling, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus AB, Stockholm, Sverige

Innledning: Abstraktet bygger på to artikler fra NARA samarbeidet.1,2 I den første 
studien beskrives proteseoverlevelse og risikofaktorer for revisjon ved cuff artropati og 
artrose operert med reversert skulderprotese, mens vi i den andre studien har sett på 
infeksjon som årsak til revisjon ved reversert skulderprotese sammenlignet med hemi-
proteser med stamme, anatomiske totalproteser og resurfacing hemiproteser.

Materialer og metoder: Data er hentet fra det Nordiske registersamarbeidet der avidentifiserte data fra 
skulderproteseregistrene i de nordiske landene er samlet i ett datasett. I disse studiene har vi inkludert data 
fra Danmark, Sverige og Norge for perioden 2004-2013. Datasettet består av totalt 19857 skulderproteser. 
I den første studien er det inkludert 1904 primære reverserte skulderproteser med indikasjon cuff artropati 
eller artrose, mens det i den andre studien er inkludert 17730 anatomiske totalproteser, reverserte proteser, 
hemiproteser med stamme og resurfacing hemiproteser. Kaplan-Meier analyse er brukt til å illustrere 10 års 
kumulativ revisjonsrate og Cox regresjon er brukt til å finne hasard ratio (HR) for revisjon justert for kjønn, 
alder, protese og operasjonsår.

Resultater: I den første studien identifiserte vi 1904 pasienter operert med reversert protese for enten 
rotatorcuffartropati (CTA) eller artrose (OA). 10 års proteseoverlevelse var 91 % (kvinner 95 %, menn 81 %). 
95 reverserte proteser i dette materialet er revidert (5 %). Vanligste årsaker til revisjon var infeksjon (n=42), 
løsning (n=16) og instabilitet (n=12). Menn hadde signifikant høyere risiko for revisjon enn kvinner (RR=3,8; 
95 %CI: 2,4-6,1). I den andre studien har vi sett på alle primære protesetyper med alle operasjonsindikasjoner.  
Vi finner 188 pasienter som er revidert pga. infeksjon. 10 års kumulativ revisjonsrate pga. infeksjon var  
1,4 % for alle protesetyper, men 3,1 % (95 %CI 2,3-4,0) ved reversert protese og 8,0 % (95 %CI 4,9-11,1)  
for reversert skulderprotese hos menn.

Konklusjon/relevans: Antallet reverserte skulderproteser er økende i de skandinaviske landene. Risiko 
for revisjon er lavere i dette materialet enn øvrige rapporter fra litteraturen. Både risiko for revisjon med alle 
årsaker og risiko for revisjon pga. infeksjon er lav. Vi finner imidlertid at menn har signifikant høyere risiko 
for revisjon enn kvinner og reverserte skulderproteser har signifikant høyere revisjonsrisiko enn anatomiske 
totalproteser.

Referanser: 
1.  Lehtimäki et al “Risk and risk factors for revision after primary reverse shoulder arthroplasty for cuff tear arthropathy and osteoarthri-

tis: a Nordic Arthroplasty Register Association study” JSES 2018 27(9): 1596-1601
2.  Moeini et al “Reverse shoulder arthroplasty has a higher risk of revision due to infection than anatomical shoulder arthroplasty” BJJ 

published online 1 Jun 2019
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SKULDERPROTESER VED GLENOHUMERAL ARTROSE. RESULTATER 
FRA NORDIC ARTHROPLASTY REGISER ASSOCIATION (NARA)

Randi Margrete Hole1, Jeppe V Rasmussen2, 3, Trygve Methlie1, Stig Brorson3, 4, Ville Äärimaa5, 
Yilmaz Demir6, Steen Lund Jensen7, Jenny Harjula5, Erica D. Arverud6, Anne Marie Fenstad1,  
Björn Salomonsson6

1. Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. 2. Ortopedisk avdeling, Herlev sykehus, 
Danmark. 3. Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Danmark. 4. Ortopedisk avdeling, Sjællands Universitetshospital, 
Danmark. 5. Ortopedisk og traumatologisk avdeling, Turku Universitetssykehus, Finland. 6. Ortopedisk avdeling, Karolinska Institutet, 
Danderyds sjukhus AB, Stockholm, Sverige. 7. Ortopedisk avdeling, Aalborg Universitetshospital, Danmark

Innledning: Abstraktet bygger på to artikler fra NARA samarbeidet:1,2 I den første 
studien rapporteres risiko for revisjon etter ulike skulderprotesetyper brukt ved gleno-
humeral artrose. I den andre studien sammenlignes korttids overlevelsesrater for de 
nyere stammeløse metafysefikserte total protesene med total proteser med stamme.

Materialer og metoder: Registerstudier fra det Nordiske registersamarbeidet (NARA). Data er hentet fra 
det kombinerte Nordiske datasettet som inkluderer data fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. I den første 
studien har vi inkludert data fra perioden 2004-2013, mens vi i den andre studien har inkludert data fra 
perioden 2011-2016. I den første studien er det inkludert pasienter operert med hemiprotese med stamme 
(SHA n=1587), resurfacing hemiprotese (RHA n=1923) og anatomisk totalprotese med stamme (TSA n=2340). 
Pasientene er delt inn i aldersgrupper <55 år, 55-75 år og >75 år. Som utfallsmål er brukt revisjon uansett 
årsak. Kaplan-Meier kurver illustrerer ujustert 10 års proteseoverlevelse og Cox regresjon er brukt for å be-
regne hasard ratio (HR) justert for alder, kjønn og tidsperiode. Den andre studien inkluderer pasienter operert 
med enten stammeløs (n=761) eller anatomisk totalprotese med stamme (n=4398). Også her er utfallsmål 
revisjon uansett årsak.

Resultater: Kumulativ overlevelse ved 10 år for RHA, SHA og TSA var 85 %, 93 %, 96 % (p<0,001). RHA og 
SHA hadde økt risiko for revisjon sammenlignet med TSA. Pasienter under 55 år hadde høyest risiko for re-
visjon. 6 års kumulativ overlevelse for stammeløse totalproteser var 95,3 % og for totalproteser med stamme 
(TSA) 95,8 %. Infeksjon er hyppigste årsak til revisjon i begge grupper.

Konklusjon/relevans: Anatomiske totalproteser (TSA) bør foretrekkes ved operasjon for glenohumeral 
artrose. Nyere metafysefikserte stammeløse totalproteser ser ut til å ha like bra korttidsoverlevelse som 
TSA, men lengre observasjonstid er nødvendig. Yngre pasienter har lavest proteseoverlevelse uansett valg av 
protesetype og det er viktig å ta hensyn til dette ved informasjon til pasientene.

Referanser:
1.  Rasmussen, JV et al “Anatomical total shoulder arthropalsty used for glenohumeral osteoarthritis has higher survival rates than 

hemiarthroplasty: a Nordic registry-based study.” Osteoarthritis Cartilage 26(5):659-665. 2018
2.  Rasmussen JV et al “The short-term survival of total stemless shoulder arthroplasty for osteoarthritis is comparable to that of total 

stemmed shoulder arthroplasty: a Nordic Arthroplasty Register Association study” JSES 2019 (article in press)
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ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR SYNDROM. EN SJELDEN  
KOMPLIKASJON TIL SKOLIOSEKIRURGI

Thomas Natvik1, Truls Rokne Hanestad1

1. Haukeland universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling

Innledning: Arteria mesenterica superior syndrom er en sjelden komplikasjon som  
kan inntreffe etter kirurgisk korreksjon av ryggdeformiteter. I litteraturen er insidensen 
oppgitt til 1-5 % etter skoliosekirurgi. Tilstanden skyldes kompresjon og obstruksjon  
av duodenum retroperitonealt hvor denne forløper mellom a. mesenterica superior  
og aorta. Tilstanden er potensielt alvorlig og viktig å erkjenne og behandle tidlig.  
Diagnostikken kan være vanskelig. Undervekt og anorexi er kjente risikofaktorer.

Materialer og metoder: Med utgangspunkt i to pasientkasuistikker fra vår avdeling vil vi belyse risiko- 
faktorer, klinisk bilde, diagnostikk og behandling av denne tilstanden.



Høstmøteboken  •  2019 209

Spinal802
Abstrakt

HELSERELATERT LIVSKVALITET OG FYSISK AKTIVITET  
ETTER MULTIPLE OPERASJONAR HJÅ PASIENTAR MED TIDLEG  
DEBUTERANDE SKOLIOSE

Ragnhild Susanne Molland1, 2, Jens Ivar Brox1, Britt Stuge1, Inger Holm1, Rolf Riise1,  
Thomas Kibsgård1

1. Oslo Universitetssjukehus. 2. Universitetet i Oslo

Innledning: Tidleg debuterande skoliose (early onset scoliosis) er ei hetrogen gruppe 
av pasientar med deformitet i ryggen som oppstår før 10 års alder. Enkelte av desse 
pasientane treng multiple operasjonar gjennom barndomen. Kirurgiske og radiolo-
giske utfall har tradisjonelt blitt nytta for å måle behandlingssuksess, og ein veit lite 
om pasientanes livskvalitet. Pasientrelaterte utfallsmål har blitt utvikla med fokus på 
helserelatert livskvalitet og aktivitet gjennom det kirurgiske behandlingsopplegget. 
Vårt mål var å måle helserelatert livskvalitet og fysisk aktivitet hjå barn med tidleg 
debuterande skoliose som har blitt behandla med multiple operasjonar.

Materialer og metoder: Dagleg fysisk aktivitet vart målt med aksellerometer hjå barn med sjølvstendig 
gangfunksjon. Alle deltakarane besvarte spørsmål om dagleg fysisk aktivitet. Helserelatert livskvalitet blei 
målt ved hjelp av Early Onset Scoliosis 24-item Questionnaire (EOSQ-24) (<16 år) eller Scoliosis Research 
Society 22-item Questionnaire (≥16 år).

Resultater: 39 pasientar deltok. Gjennomsnittleg alder var 13 år og 41 % var gutar. Av pasientane hadde 
54 % gjennomgått endeleg fiksasjon for skoliosen. Aksellerometerdata viste tilsvarande mengde aktivitet 
som hjå friske, men med litt lågare intensitet. Alle barna med idiopatisk eller kongenitt etiologi var sjølv- 
stendig gåarar, og rapporterte høgst EOSQ-24 total score (snitt score 74, KI 68 til 80). Barn med syndrom 
eller nevromusulær etiologi rapporterte lågare EOSQ-24 total score dess mindre gangfunksjon dei hadde, frå 
sjølvstendig (snitt score 58, KI 32 til 84) til redusert (snitt score 48, KI 37 til 59) og ikkje-gåande (snitt score 
43, KI 31 til 55) (p≤0.01). Sjølvrapportert fysisk aktivitet var høgst hjå barn med idiopatiske eller kongenitt 
etiologi (snitt 4.4 t/veke, KI 3 til 6) (p=0.002). Barn med syndrom eller nevromuskulær skoliose med redusert 
gangfunksjon rapporterte det lågaste nivået av aktivitet (snitt 0.9 t/veke, KI -1 til 2), også lågare enn barn av 
same etiologi med sjølvstendig (snitt 2.2 t/veke, KI -1 til 6) eller ingen (snitt 1.7 t/veke, KI 0 til 3) gang- 
funksjon (p=0.007).

Konklusjon/relevans: Blant barn med tidleg debuterande skoliose, hadde barn utan sjølvstendig gang-
funksjon og barn med syndrom eller nevromuskulær etiologi lågare helserelatert livskvalitet og fysisk  
aktivitet enn barn med sjølvstendig gangfunksjon og barn med idiopatisk eller kongenitt etiologi. Dei som 
hadde gangsfunksjon såg ut til å tilnærma normalt aktivitetsnivå.
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HELSERELATERT LIVSKVALITET OG FYSISK AKTIVITET VED  
BEHANDLING MED MAGNETISK KONTROLLERT VEKSTSTAVER  
ELLER SERIEGIPSING

Ragnhild Susanne Molland1, 2, Kjetil Kivle1, Thomas Kibsgård1

1. Oslo universitetssjukehus. 2. Universitetet i Oslo

Innledning: Seriegipsing og magnetisk kontrollert vekststaver er idag vanlege behand-
lingsalternativ for tidleg debuterande skoliose. Dette er svært omfattande behand-
lingar for små barn, og det er ikke utenkelig at dette kan føre til redusert aktivitet og 
livskvalitet hjå barna. Målet med studia var å måle barnas helserelatert livskvalitet og 
fysisk aktivitet i forkant av og i etterkant av første seriegipsing og primæroperasjon 
med magnetisk vekststav.

Materialer og metoder: Pasientar behandla med seriegipsing eller magnetisk stav blei inkludert fortløp-
ande i perioden 2017-2019. Inklusjonskriteriar var sjølvstendig gangfunksjon, med mogelegheit for å nytte 
aksellerometer til å måle fysisk aktivitet. Early Onset Scoliosis 24-item Questionnaire (EOSQ) blei nytta for å 
måle helserelatert livskvalitet. Datainnsamling fann stad i forkant av behandling, og etter 6 og 12 månader  
i behandling.

Resultater: 3 pasientar behandla med seriegisping (snittalder 2,5 år) og 3 pasientar behandla med mag-
netisk stav (snittalder 7,7 år) blei inkludert. Helserelatert livskvalitet gjekk ned hjå alle barna etter oppstart 
med seriegipsing, og etter eitt års oppfylging var EOSQ total score redusert med gjennomsnittleg 12 poeng. 
Barn behandla med magnetisk vekststav hadde ein gjennomsnittleg auke i EOSQ total score på 12 poeng 
etter eit år i behandling. Totalt fysisk aktivitetsnivå blant seriegipsa barn gjekk ned gjennom 12 månader 
i behandling. To av barna som blei behandla med magnetisk vekststav auka sin aktivitet gjennom eit år i 
behandling, medan ein pasient viste ein liten reduksjon i aktivitet.

Konklusjon/relevans: Seriegipsing og behandling med magnetisk kontrollert vekststaver ser ut til å 
påverke barnas fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet på ulik måte. Medan seriegipsa barn tenderte til 
å ha ein reduksjon i helserelatert livskvalitet og fysisk aktivitet gjennom behandlinga, viste barn som var 
behandla med magnetisk vekststav ein tilsvarande auke.
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KOMPLIKASJONER VED OPERASJON FOR IDIOPATISK  
SKOLIOSE OG NEVROMUSKULÆR SKOLIOSE

Ivar Rossvoll1, 2, Sivert Hammer1, Rainer Knobloch1, Torsten Bräuer1

1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital. 2. NTNU

Innledning: Ved idiopatisk skoliose er det ofte indikasjon for operativ behandling  
når Cobbs vinkel passerer 40-50 grader. Ved nevromuskulær skoliose vil operativ 
behandling være indisert for å bedre/beholde sittefunksjon, og for å lette pleie og stell. 
Insidensen av nevrologiske komplikasjoner ved operasjon for idiopatisk skoliose  
rapporteres å være < 1 %. Insidensen øker ved stor skoliosevinkel (>3 % ved vinkel over 
90 grader). Forekomst av sårinfeksjon rapporteres svært forskjellig (fra 1 % til 24 %.), 
blant annet varierende med pasientens tilstand og inngrepets art. Hensikten med  
undersøkelsen er å kartlegge forekomst av komplikasjoner etter skoliosekirurgi ved  
vår avdeling.

Materialer og metoder: 135 pasienter operert for idiopatisk skoliose (104 kvinner, 31 menn, median alder 
15 år) og 35 pasienter operert for nevromuskulær skoliose (16 kvinner, 19 menn, median alder 15 år) ble 
identifisert ved gjennomgang av operasjonsregister i perioden 2012 til 2018. Hendelser som førte til reopera- 
sjon ble identifisert ved gjennomgang av alle journaler og operasjonsregister.

Resultater: Idiopatisk skoliose: tidlig reoperasjon (< 1 mnd): Dyp sårinfeksjon 5/135 (3,7 %). Overfladisk 
sårinfeksjon 3/135 (2,2 %). Sårruptur (uten infeksjon) 2/135 (1,5 %). Varig ryggmargsskade (komplett skade) 
1/135 (0,7 %). Forbigående nevrologisk utfall 1/135 (0,7 %). Mekanisk årsak 2/135 (1,5 %). I 2 av 5 dype  
infeksjoner i vårt materiale var det kun vekst av Proprionebacterium acnes, hos 3 av 5 var det oppvekst av 
gule stafylokokker. Alle infeksjonene ble sanert etter revisjon/skylling av såret og behandling med antibio-
tika. 2 av 5 dype infeksjoner kom i 2012, 3 av 5 infeksjoner kom i 2018. Det var ingen dype infeksjoner i  
5 års perioden 2013-2017.

Idiopatisk skoliose: sen reoperasjon (>1 mnd): Seninfeksjon 4/135 (3 %), median 34 måneder. Mekanisk årsak 
6/135 (4,4 %) (median 23 måneder).Det har ikke vært seninfeksjon etter at vi gikk over til implantater av 
titan/crom-cobolt.

Nevromuskulær skoliose: tidlig reoperasjon (< 1 mnd): dyp sårinfeksjon 5/35 (14,3 %). Av disse pasienter 
uten Baclofenpumpe 1/26 (3,8 %), med Baclofenpumpe 4/9 (44,4 %). Overfladisk sårinfeksjon 2/35 (5,7 %). 
Varig ryggmargsskade (partiell skade) 1/35 (2,9 %). Forbigående nevrologisk utfall (usikkert) 1/35 (2,9 %). 
Seninfeksjon 0. Mekanisk årsak 0. Avbrutt/utsatt pga. usikkerhet ved IOM (falsk alarm) 1/35 (2,9 %). Avbrutt/
utsatt pga. stor blødning ved tilgang 1. operasjon 1/35 (2,9 %). Det var ingen sene reoperasjoner.

Konklusjon/relevans: Forekomst av komplikasjoner i vårt materiale ligger innenfor det som rapporteres i 
litteraturen. Tidlige postoperative sårinfeksjoner lar seg behandle tilfredsstillende med revisjon og antibiotika.
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MOSJONSSEGMENT-BESPARENDE KORREKSJON OG FIKSASJON AV 
PASIENTER MED NEVROMUSKULÆR SKOLIOSE – 3 CASE REPORTS

Torsten Bräuer1, Sivert Hammer1, Ivar Rossvoll1

1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

Innledning: Litteraturen og operativ tradisjon anbefaler for pasienter med nevro-
muskulær skoliose og indikasjon for operativ korreksjon en fiksasjon helt distalt i LS-
columna med mulighet for å fiksere enda lengre ned til både S1 og ilium. Et ønske om 
postoperativ stabilitet spesielt i den ambulerende pasient-gruppen med nevromuskulær 
skoliose står høyt hvor vanlig behandlingsalgoritme favoriserer inklusjon av alle rygg-
virvler i LS-columna-/-enda lengre distalt. Stabiliteten begrunner seg i pasientens post-
operativ balanse i begge plan, samstundes kan den tilgjengelige muskelkapasiteten 
til pasientene i teorien avlastes postoperativt gjennom en konsekvent korreksjon som 
fokuserer både på høy grad av korreksjon i kurvene og de-rotasjon av corpora vertebrae. 

Erfaringer fra AIS-pasientene viser at en modifisert DVR-teknikk og pedikkelskrue-transport på stagene gir 
effektive og reproduserbare muligheter for både nøyaktig kurve-korreksjon og – derotasjon. Tanken var derfor 
å bruke samme korreksjons-teknikk for våre pas. med nevromuskulær skoliose som vi har oppe for våre AIS-
pasienter - med hovedmål om å kunne spare mosjonssegmenter i nedre LS-columna. Fordelen med kortere 
fiksasjoner som tillater 3 eller flere ledige skivenivåer etter utført korreksjon av pasientens nevromuskulær 
skoliose er åpenbar, samtidig kan en kortere korreksjon true pasientens stabilitet postoperativt slik at “add-
on-surgery” kan oppstå som nødvendig konsekvens.

Materialer og metoder: Det presenteres som case-report utgangssituasjon, utført korreksjon, klinisk og 
radiologisk resultat ved siste observasjon av 3 pasienter med nevromuskulær skoliose.

Resultater: 2 av pasientene (arthrogryposis multiplex congenita og Mb.Down) hadde LIV (last instru-
mented vertebra) i L2 med sluttkontroll 2 år post operationem, 1 pas. (muskulær hypotoni) hadde LIV i L3 
med forløpskontroll 1 år post operationem. Alle pasienter har oppnådd i begge plan tilfredsstillende stabilitet, 
balanse og korreksjon. Komparente opplysninger fra støtte-apparatet rundt pasientene opplyser om at 
ambulasjons-kapasitet etter utført operasjon fremstår som objektiv forbedret.

Konklusjon/relevans: Resultatene fra kun 3 pasienter har ingen statistisk relevans, allikevel gir de første 
erfaringene incentiv til å planlegge flere, passende pasienter med nevromuskulær skoliose til mosjonsseg-
ment-besparende kirurgi. Håpet for fremtiden er å kunne finne og beskrive inklusjonskriterier som kan trygge 
stabiliteten med så korte som nødvendige korreksjoner også for pas. med nevromuskulær skoliose.

Referanser: 
1.  R.Toovey, A.Harvey, M.Johnson, L.Baker, K.Williams Outcomes after scoliosis surgery for children with cerebral palsy: a systematic 

review Developmental Medicine&Child Neurology Vol.59, Issue 7, July 2017,p.690-698
2.  R.Vialle, C.Thévenin-Lemoine, P.Mary Neuromuscular scoliosis Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research 2013, p.124-13
3.  Robert F.Murphy and James F.Mooney, III Current concepts in neuromuscular scoliosis Curr Rev Musculoskelet Med. 2019 Jun; 12(2): 

p.220-227
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TO ÅRS RESULTATER VED MAGNETISK KONTROLLERT VEKSTSTAV

Kjetil Kivle1, Thomas Kibsgård1, Jon Dahl1, Rolf Riise1

1. Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Magnetisk kontrollert vekststav (MKV) er i dag den foretrukne kirurgiske 
behandlingen ved uttalt skoliose hos barn under 10 år (barneskoliose). Vekststavene  
gir mulighet for kontroll av skoliosen, samtidig som det tillater videre vekst av ryggen. 
Kirurgisk behandling av barneskoliose er omfattende og har en betydelig komplikasjons- 
risiko, slik at nye behandlingsmetoder som MKV må evalueres kontinuerlig.

Vi har benyttet MKV ved Rikshospitalet i 3,5 år. MKV som metode og preliminære resultater er tidligere 
presentert, og vi presenterer nå resultater etter over to års oppfølging.

Materialer og metoder: Totalt er 22 (15 jenter, 7 gutter) pasienter operert med primær MKV ved Riks- 
hospitalet, og av disse er 10 pasienter fulgt ≥2 år. For alle pasienter var gjennomsnittsalder ved operasjon 
7±1,7 år og diagnose var kongenitt (n=2), nevromuskulær (n=2), syndrom (n=15) og idiopatisk (n=3).  
Skoliosens majorkurve var i gjennomsnitt 76±16° ved operasjon. Komplikasjoner er registrert prospektivt  
og alle pasienter er fulgt med alternerende røntgen- og ultralydkontroll, hvor skoliosens majorkurve samt 
høyde av thorax (T1-T12) og trunkus (T1-S1) er målt ved alle røntgenkontroller.

Resultater: For alle pasienter ble skoliosens majorkurve ved operasjon redusert med i gjennomsnitt 
50 % (∆38±9°) (p<0,001). Vi har hatt fem pasienter (23 %) med én komplikasjon, hvorav fire pasienter er 
reoperert. To av disse pasientene hadde før kirurgi uttalt kyfoskoliose, og ble reoperert grunnet proksimal 
implantatsvikt.

For pasientene som har blitt fulgt ≥2 år tilkom det ingen økning i kurven i perioden med forlengelse av 
implantatet etter kirurgi, i gjennomsnitt 43° etter kirurgi og 44° to år etter kirurgi (p=0,5). Høyden av thorax 
økte i gjennomnsitt med 8 (4-12) mm/år og høyden av trunkus med 10 (9-15) mm/år i tilsvarende periode.

Konklusjon/relevans: Ved Rikshospitalet er MKV den foretrukne kirurgiske behandlingen ved uttalt 
barneskoliose. Resultater etter over to års oppfølging viser god kontroll på skoliosen og videre vekst av 
ryggen under forlengelse tilsvarende normal vekst. Det vært relativt få komplikasjoner sammenlignet med 
historisk kontroll ved Rikshospitalet og publiserte resultater ved MKV. Samtidig har metoden utfordringer,  
slik at egne og andres publiserte resultater må følges nøye videre.
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INDICATION AND TREATMENT OF ADULT KYPHOSCOLIOSIS  
(INTRAKS) – A RETROSPECTIVE COHORT STUDY AT OSLO  
UNIVERSITY HOSPITAL

Nooman Ahmad1, Zein Ahmad1, Vinjar Brenna Hansen2, Christian Hellum3, Stephan M. Röhrl3

1. Faculty of Medicine, University of Oslo. 2. Department of Orthopedic Surgery, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway.  
3. Department of Orthopedic Surgery, Oslo University Hospital, Ullevål, Norway

Innledning: Some consensus already exists on indication and treatment of adult 
kyphoscoliosis; however, it is made unclear due to complexities in both selection and 
surgery. Symptoms of adult kyphoscoliosis are mainly due to primary degeneration, 
trauma or may arise after elective surgery of the spine. Correctional surgery of spinal 
deformities has a lot of complications and disparity. The frequency of such surgery is in-
creasing worldwide. The aim of this study was to get an overview of the patients at Oslo 
University Hospital (OUH) about demographic data, indication for surgery, the primary 
operation method, perioperative complications and the radiological outcome.

Materialer og metoder: Patient journals were examined, as well as operation notes and x-ray images  
from 74 eligible patients who received spinal corrective surgery at Ullevål, OUH, from the year 2011-2017.  
Inclusion criteria were 1) age > 25 at operation, along with 2) osteotomy or a fixation of three or more  
vertebral levels. Trauma patients were excluded.

Resultater: The mean age of the patients was 62 years old, most of them had ASA-class 2 or 3. 21 % of 
the patients had a major complication within 4 weeks, 60 % of these complications were due to infection.  
SP-osteotomies had a 25 % complication rate. 15 % of those who underwent PSO had a complication. The 
type of technique with fewest complications was PLF. 49 % had at least one revision surgery. Thoracic to 
lumbar fixations had a revision rate of 58 %. Radiological outcome shows an improvement in sagittal vertical 
axis (SVA) and lumbar Cobb’s angle.

Konklusjon/relevans: As the complexity of the procedure increases, so does the amount of complications 
and revisions needed. There seems to be a correlation between the length of the fixations and the revision 
rate. A more standardized method of follow-up is needed to assess the outcome.
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INDICATION AND TREATMENT OF ADULT KYPHOSCOLIOSIS  
(INTRAKS STUDY) – STUDY PROTOCOL

Vinjar Brenna Hansen1, 2, Nooman Ahmad3, Christian Hellum4, Ivar Austevoll5, Bungo Otsuki6, 
Norimasa Ikeda6, Takayoshi Shimizu6, Fredrik Strömqvist7, Freyr Gauti Sigmundsson8, Ove Furnes1, 2, 
Stephan M. Röhrl4

1. Departement of Orthopedic Surgery, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway. 2. Department of Clinical Medicine, Faculty of 
Medicine, University of Bergen, Norway. 3. Oslo University. 4. Departement of Orthopedic Surgery, Oslo University Hospital, Ullevål, 
Norway. 5. Kysthospitalet in Hagevik, Orthopedic clinic Haukeland University hospital, Bergen, Norway. 6. Departement of Orthopedic 
Surgery, Kyoto University Hospital, Japan. 7. Departement of Orthopedic Surgery, Malmö University Hospital, Sweden. 8. Departement 
of Orthopedic Surgery, Örebro University Hospital, Sweden

Innledning: Degeneration, iatrogenic-/idiopathic causes and fractures can lead to 
kyphoscoliotic deformities potentially resulting in pain and loss of function. The  
surgical strategies rely on surgeon preferences and type of deformity as well as clinical 
symptoms. The complication rate of surgical treatment is high. The aim of this study is 
to elucidate the indications for surgical treatment of kyphoscoliosis and evaluate the 
effectiveness of surgical and non-surgical outcome clinically and radiologically.

Materialer og metoder: The study is a prospective multicenter observational effectiveness study. Patients 
planned for correction of spinal deformity from Haukeland University Hospital and Oslo University Hospital in 
Norway, Malmö University Hospital in Sweden and Kyoto University Hospital in Japan will be included. The 
study cohort consists of two treatments groups: 1. Correction surgery for kyphoscoliosis (the study group);  
2. Non-surgical treatment of kyphoscoliosis (the control group). We will collect baseline-, demographic-, 
surgical-, clinical- and radiological- data. To equalize the distribution of observed baseline characteristics  
Propensity score matching will be performed. The sample size is calculated to 220 patients anticipating a 
10 % loss to follow-up and exclusions due to the propensity score matching, resulting in a total of 300  
patients. The primary outcome will be the Oswestry disability index (ODI) at 1 year follow-up and 30 % 
improvement in ODI is regarded as treatment success. The study will compare the outcomes between the 
treatment groups and investigate predictors for success and for complications/side effects.

Resultater: Presentation of a study protocol.

Konklusjon/relevans: The study will contribute to real-world knowledge of the treatment of kyphoscolio-
sis and may contribute to improved clinical decision making for the patient groups.
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OSTEOPOROSE OG RYGGFRAKTURER VED SVANGERSKAP  
OG AMMING

Shima Rafey1, Lars Hübschle1, Åshild Bjørnerem2, 3, Tove Tveitan Borgen4, 5

1. Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Vestre Viken, Drammen sykehus. 2. Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø. 3. Institutt for klinisk medisin, UiT - Norges arktiske universitet. 4. Revmatologisk avdeling, Vestre Viken, Drammen sykehus.  
5. Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Innledning: Svangerskap og amming medfører et forbigående bentap fordi kalsium 
overføres fra mor til barn for oppbygging av skjelettet. Svangerskaps- og laktasjons- 
assosiert osteoporose karakteriseres av høy benomsetning, som først kommer til uttrykk 
i tap av trabekulært benvev. Kompresjonsfrakturer i nedre torakalcolumna eller lumbal-
columna er vanligst.3 Årsaken er ukjent, men de som rammes har ofte spiseforstyrrelse, 
familiær disposisjon for osteoporose eller lavt kalsium-vitaminD inntak. Tilstanden er 
sjelden og oppstår i tredje trimester eller tidlig postpartum.1,2

Materialer og metoder: Kasuistikken omhandler en kvinne i slutten av 20- årene som nylig hadde født 
sitt første barn. Hun var frisk, ikke-røykende, uten tidligere frakturer og hadde ingen osteoporose i familien. To 
uker etter fødsel fikk hun akutte ryggsmerter torakolumbalt i forbindelse med et lite løft. Hun hadde smerter 
i tre måneder og ble henvist til MR av torakolumbalcolumna som viste frakturer og benmargsødem i T7, T9, 
L1 og L3. Pasienten ble henvist til osteoporoseutredning ved revmatologisk seksjon og anbefalt å avslutte 
ammingen for å unngå ytterligere bentap. Pasienten startet med 20 µg teriparatide subkutant, og 1000 mg 
kalsium og 800 IE vitamin D peroralt daglig. Hun ble sykemeldt og fulgt opp av lege, osteoporosesykepleier, 
fysioterapeut og ergoterapeut ved osteoporoseenheten. Teriparatide behandling ble gitt i to år, etterfulgt av 
en dose zoledronsyre 5 mg intravenøst.

Resultater: Benmineraltettheten ble målt årlig. Etter 3 år hadde benmineraltettheten økt med 36,2 % i 
lumbalcolumna, 14,5 % i høyre hofte og 11,7 % i venstre hofte. Benmineraltettheten var normalisert i begge 
hofter og like under forventet nivå for alder i lumbalcolumna.

Konklusjon/relevans: Vår pasient ble behandlet med benoppbyggende behandling i form av teriparatide 
i 24 måneder grunnet mange ryggfrakturer, betydelige smerter og svært lav benmineraltetthet. For å kon-
solidere den anabole effekten, ble zoledronsyre gitt kort tid etter siste dose teriparatide. Tidlig diagnostikk 
og behandling er viktig for å forhindre flere frakturer og kroniske plager, samt optimalisering av benstruktur. 
Behandlingsmålet var å bringe benmineraltettheten opp til et nivå hvor hun kunne gjennomføre et nytt  
svangerskap og påfølgende amming med lavest mulig risiko for nye ryggfrakturer. Tverrfaglig oppfølging var 
viktig for rask behandling og mobilisering til normalt aktivitetsnivå.

Referanser:
1.  Hadji P, Boekhoff J, Hahn M, et al. Pregnancy-associated osteoporosis: a case-control study. Osteoporos Int. 2017;28(4):1393-9.
2.  Kovacs CS. Osteoporosis presenting in pregnancy, puerperium, and lactation. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2014;21(6): 

468-75.
3.  Kovacs CS. Calcium and bone metabolism during pregnancy and lactation. J Mammary Gland Biol Neoplasia. 2005;10(2):105-18.
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EKSTREMT LATERAL NERVEROTSKOMPRESJON I LUMBALCOLUMNA

Kjartan Krogedal1, Tor Brommeland1, 2

1. Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand. 2. Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus

Innledning: Symptomgivende nerverotskompresjon i lumbalcolumna forekommer 
hovedsaklig intraspinalt, foraminalt eller umiddelbart ekstraforaminalt. Vi presenterer 
her en kasuistikk der invalidiserende smerter kommer fra ekstremt lateral kompresjon 
av nerverot i øvre lumbalcolumna.

Materialer og metoder: En mannlig pasient født i 1949 ble innlagt ortopedisk avdeling med invalidiser-
ende smerter i høyre lyske. Han ble satt på smertelindrende behandling og skrevet ut for videre håndtering 
poliklinisk. Ved poliklinikken ble han smertefri ved injeksjon av lokalanestesi og steroider mot adduktors-
eneinnfestningen lateralt for symfysen. Coxartrose ble utelukket med rtg og MR høyre hofte. MR LS-columna 
viste massiv spondylose og påleiringer L2/L3 med dislosering av L2-nerverot høyre side. Radiologisk veiledet 
nerverotsblokkade av høyre L2-rot gav også svært god, men forbigående smertelindring av lyskesmertene. 
Pasienten ble operert med nedmeisling av osteofytter L2/L3 høyre side og dekompresjon av høyre L2-rot via 
ekstremt lateral tilgang som ved XLIF ryggfiksasjon.

Resultater: Pasienten kunne få dager etter operasjonen skrives ut fri for lyskesmerter. Han har gjennom 
sommeren gradvis økt aktivitetsnivået uten residiv av lyskesmerter. Han kjenner kun små stikk i ryggen av og 
til, og at kroppen er utslitt etter over 2 måneders tilnærmet sengeleie preoperativt.

Konklusjon/relevans: Symptomatisk nerverotskompresjon i lumbalcolumna forekommer i hovedsak 
intraspinalt, foraminalt eller umiddelbart ekstraforaminalt i forbindelse med skiveprolaps, degenerative 
forandringer eller kombinasjon av disse. Det er svært sjelden en ser symptomatisk nerverotskompresjon 
ved tilstander helt lateralt i columna, langt mindre invalidiserende smerter. Vår pasient viser viktigheten av 
å vurdere MR-bilder av hele nerveforløpet ved spørsmål om rotaffeksjon, inkludert ekstraforaminalt forløp, 
og at nerverotskompresjon kan vurderes som differensialdiagnose til coxartrose og tendinitt/tendinose ved 
lyskesmerter.
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BRUK AV PROMS VED RYGGFRAKTURAR. KVA TILLEGGSKUNNSKAP 
KAN VI FÅ VED Å NYTTE PATIENT SPECIFIC FUNCTIONAL SCALE?

Heid Nygard1, Astrid Innvær1, Andreas Seip1

1. Haukeland universitetssjukehus

Innledning: Patient reported outcome measures (PROMS) er viktige i forsking, klinisk 
praksis og i ulike register. For å få presis kunnskap er det avgjerande at ein vel eit 
måleinstrument som er valid, reliabelt, sensitivt for endring, at det måler noko som er 
viktig for pasienten, og som passer for målgruppa. PROMS kan vera generiske eller  
diagnosespesifikke. Helserelatert fysisk funksjon er eit av områda som er aktuelt å 
kartlegge. Innan ryggforsking er Roland Morris Questionnaire of Disability (RMQD) 
eit av dei mest brukte instrumenta til å kartlegge helserelatert fysisk funksjon. Dette 
spørjeskjemaet er utvikla for pasientar med ryggsmerter, men er og av dei mest brukte 
innan ryggtraumatologi og ryggkirurgi. Patient Specific Functional Scale (PSFS) har ei 
anna tilnærming, med opne spørsmål.

Denne studien ser på kva funksjonsbegrensingar som er viktige for pasientar etter ryggbrot.

Materialer og metoder: Kohortstudie av 52 pasientar med traumatiske ryggfrakturar. Pasientane vart lagt 
inn på Haukeland universitetssjukehus i 2011-2012. Alder 16-70 år. 12 Kvinner og 40 menn. 22 vart operativt 
behandla, 30 vart konservativt behandla. I dette prosjektet har vi sett på pasientrapporterte data frå RMQD 
og PSFS etter 1 år og etter 5år. Målet med å bruke PSFS, var å avdekke problemområde som elles ikkje kjem 
fram.

Resultater: Pasientar med stor funksjonsbegrensing målt med RMQD rapporterer også aktivitets- 
begrensing målt med PSFS. Resultat frå PSFS avdekkar at ein del pasientar opplever begrensing innan  
fritidsaktivitet og sport, i tillegg til tyngre fysisk arbeid. Desse aktivitetane vert i svært liten grad målt  
med RMQD. Pasientane svarer ofte det er tungt eller langvarig aktivitet som er vanskeleg. Nokre pasientar 
med godt resultat på RMQD opplever plagsomme begrensinger i form av redusert styrke/utholdenhet.

Konklusjon/relevans: Studien tyder på at det er eit behov for PROMS som er betre eigna til målgruppa. 
AO- spine jobbar med utvikling av eit nytt skjema berekna for pasientar med ryggtraume.1 Våre PSFS funn 
samsvarer mykje med deira arbeid. Mange pasientar rapporterte redusert styrke og utholdenheit i aktivitet. 
Dette reiser spørsmål om trening kan betre langtidsresultatet.

Referanse:
1.  Said Sadiqi, et al. Development of the AOSpine Patient Reported Outcome Spine Trauma (AOSpine PROST): a universal disease-

speci‐c outcome instrument for individuals with traumatic spinal column injury, Eur Spine J DOI 10.1007/s00586-017-5032-8
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EN NASJONAL REGISTERSTUDIE SOM SAMMENLIKNER KLINISK  
EFFEKT AV ALIF OG TLIF I NIVÅ L5-S ETTER 3 OG 12 MÅNEDER

Ole Kristian Alhaug1, 2, Ivar Austevoll3, Sverre Mjønes1, Oliver Grundes1, Filip Dolatowski1

1. Akershus universitetssykehus. 2. Sykehuset Innlandet. 3. Helse Bergen

Innledning: Instrumentell fusjon er en vanlig operasjon for ryggsmerter som skyldes 
lumbosakral degenerativ sykdom og kan utføres med fremre (ALIF) eller bakre (TLIF, 
PLIF, PLF) tilgang. Tentative fordeler med fremre tilgang er fravær av skade på rygg-
muskler, mindre risiko for nerverotskade, bedre tilgang til endeplatene, større og 
lordotiske skiveimplantater. Fordeler med bakre tilgang er familiær tilgang og mulighet 
for samtidig direkte dekompresjon. Publiserte sammenliknende studier er retrospektive 
med begrenset statistisk styrke.

Våre hypoteser var at ALIF ville være bedre enn TLIF 3 måneder postoperativt målt med Oswestry Disability 
Index (ODI), rygg- og bensmerteskalaer men at ALIF ikke ville være bedre enn TLIF 12 måneder postoperativt.

Materialer og metoder: Prospektive pasientrapporterte data fra NKR: ALIF- og TLIF-prosedyrer i L5-S utført 
i 2007-2017. ALIF vs. TLIF sammenliknet ved baseline (inkludert tidligere publiserte prediktorer), operasjons-
data, samt kliniske utfall målt med ODI, rygg – og bensmerteskalaer etter 3 og 12 mnd.

Resultater: Vi identifiserte 945 pasienter, hvorav 278 (29 %) var operert med ALIF og 665 (70 %) med TLIF. 
671 (71 %) rapporterte ODI etter 12 månederVed baseline, var det ingen signifikante gruppeforskjeller for de 
fleste pasientkarakteristika, men ALIF-gruppen hadde lavere preoperativ ODI sammenliknet med TLIF-gruppen 
[39 (SD 14) vs. 42 poeng (SD 14), gjennomsnittsforskjell (95 %KI) = -3,4 poeng (-5,4 til -1,4); p=0.001). Flere 
ALIF-pasienter var i jobb før operasjon 25 % vs. 18 %, relativ risiko (95 %KI) = 0.91 (0.85 til 0.99); p=0.002.

Det var kortere operasjonstid og liggetid for ALIF vs. TLIF (gjennomsnittsforskjell (95 %KI) = 46 min (39 til 
53 min); p<0,001 og 1 døgn (0,6 til 1,5 døgn); p<0,001). Det var ingen gruppeforskjell i forekomst av  
peroperative komplikasjoner.

ALIF var ikke bedre enn TLIF målt med ODI, rygg – og bensmerteskalaer verken 3 eller 12 måneder post- 
operativt [ODI 12 måneder: 22 (SD 19) vs. 25 (SD 19) poeng, gjennomsnittsforskjell (95 % KI) = -3,0 (-6,1 til 
-0,2 ); p=0.70]. Vi fant heller ikke forskjell i andel respondere.

Konklusjon/relevans: ALIF-pasientene rapporterte mindre ryggsmerter (ODI) og var oftere yrkesaktive enn 
TLIF-pasientene før operasjon, men gjennomsnittsforskjellen i preoperativ ODI er ikke nødvendigvis klinisk 
relevant. ALIF var ikke bedre enn TLIF målt med ODI, rygg- og bensmerteskalaer og nytte (GPE) verken 3 eller 
12 måneder postoperativt. Registerstudier har klare begrensninger, det er ingen randomisering, oppfølgingen 
er relativ kort og inneholder ikke røntgenbilder.
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KRITERIER FOR MISLYKKET RESULTAT ETTER KIRURGI FOR SPINAL 
STENOSE: EN NASJONAL REGISTERSTUDIE

Ole Kristian Alhaug1, 2, Filip Dolatowski2, Tore Solberg3, Greger Lønne1

1. Sykehuset Innlandet. 2. Akershus universitetssykehus. 3. Universitetssykehuset i Nord norge

Innledning: Pasientseleksjon er viktig for å forbedre resultatene etter kirurgi for lumbal 
spinal stenose (LSS). Flere studier definerer hva som regnes som vellykket resultat etter 
operasjon for LSS, men mislykket resultat, pasienter som ikke merker noen form for 
bedring (eller som blir verre) er ikke godt definert. Det å identifisere risikofaktorer for 
mislykket kirurgi, kan bidra til bedre pasientseleksjon.

I denne studien ønsket vi å definere og kvantifisere hva pasienter oppfatter som et mislykket resultat basert 
på pasientens egne rapporterte utfallsmål.

Materialer og metoder: Studien inkluderer pasienter operert for LSS i perioden 2007–2017 og er basert 
på tall fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi. Den tar utgangspunkt i pasientrapporterte utfallsmål 
som Oswestry Disability Index (ODI), NRS ryggsmerter og NRS beinsmerter rapportert før og 12 måneder 
etter operasjon. Vi sammenlikner tre ulike måter å rapportere et sluttresultat på: sluttskår, absolutt endring 
og prosentvis endring. Pasientene rapporterer ved hjelp av en 7-trinns skala som går fra helt bra til verre enn 
noen gang (Global Perceived Effect - GPE), ingen endring eller forverring (GPE1-4) betegnes som mislykket 
resultat. Ved å bruke ROC-kurver og beregne arealet under kurven (AUC), får vi et mål på testenes evne til å 
diskriminere mellom mislykket og ikke mislykket resultat. Man finner den beste grenseverdien mhp sensi- 
tivitet og spesifisitet for hvert utfallsmål og beregner og proportion classified corrlectly (PCC). Slik vil vi 
kunne finne hvilket utfallsmål som best definerer et mislykket resultat.

Resultater: 11.873 pasienter ble operert for spinal stenose, hvorav 8.919 (75 %) fullførte 12 måneders rap-
portering. Preoperativ gjennomsnittlig ODI (SD) var 40 (15), gjennomsnittlig ODI ved 12 måneders var 24 (18). 
Gjennomsnittlig bedring i ODI var 16 poeng (18) og gjennomsnittlig prosentvis bedring var 39 % (47 %). For 
NRS ryggsmerter var tilsvarende resultater preoperativt 6,5 (2,2), 12 måneder. 3,9 (2,8) og absolutt endring 
-2,6 (2,9). For NRS beinsmerter var resultatene 6,6 (2,2), 12 måneder. 3,6 (3,0) og absolutt endring -3,0 (3,3). 
21 % (1829/8863) rapporterte ingen forandring eller en forverring.

Verdiene for mislykket kirurgi var (sluttskår / absolutt endring / prosentvis endring): ODI: >31 / <8 / <19 % 
NRS ryggsmerter: ≥4 / <1,5 / <24 % NRS beinsmerter: ≥5 / <1,5 / <21 %.

ODI prosentvis endring var det mest nøyaktige utfallsmålet for å definere mislykket resultat med høyest 
 AUC (0,889), sensitivitet (0,813) og spesifisitet (0,812), samt PCC 81,2 %..

Konklusjon/relevans: Hos pasienter operert for LSS, var det en bedring av ODI på <19 % som best  
definerer et mislykket resultat 12 måneder etter operasjon.
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EPIDURALT HEMATOM VED FRAKTUR I ANKYLOTISK RYGG

Sivert Hammer1, Ivar Rossvoll1, Rainer Knobloch1, Torsten Bräuer1

1. Avdeling for Ryggkirurgi, Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

Innledning: Ankylose av ryggsøylen ses hos pasienter med Bekhterevs sykdom og ved 
DISH (Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis). Frakturer i en ankylotisk, stiv ryggsøyle 
vil på grunn av biomekaniske forhold ofte ikke tilhele uten operativ behandling.  
Forsinket diagnostikk er vanlig, risiko for nevrologisk skade og epidural blødning er høy. 
Vi hadde i 2019 to pasienter med epidurale blødninger i relasjon til fraktur i ankylotisk 
ryggsøyle, disse presenteres her.

Materialer og metoder: Pasient 1: En 68 år gammel mann ble innlagt i lokalsykehus 10 dager etter et 
fall, med smerter i ryggen og økende tungpust. CT undersøkelse avdekket hemothorax, i tillegg til en anky-
lotisk rygglidelse med ekstensjons fraktur (B3) i nivå TH9/TH10. Pasienten ble overflyttet til St. Olavs hos-
pital, hvor han først ble behandlet for hemothorax. En uke senere ble pasienten operert for ryggfraktur med 
bakre ryggfiksasjon, samtidig innlagt EDA. Postoperativt tilsyn viste god kraft i bena, men ved undersøkelse 
12 timer senere, var kraften totalt borte. Akutt MR undersøkelse viste omfattende hematom fra TH3 til frak-
turområdet TH9/TH10, og pasienten ble akutt reoperert med dekompresjon over flere nivå, samt evakuering 
av et delvis organisert/eldre, og noe ferskere hematom. Retrospektivt ved preoperativ CT undersøkelse, kan 
det se ut til at det forelå et hematom forut for aktuelle operasjon. Pasienten har etter reoperasjonen gradvis 
fått tilbake noe kraft i begge underekstremiteter, men har pådratt seg en varig ryggmargsskade.

Pasient 2: 69 år gammel mann ble innlagt 6-7 dager etter et fall. Marevanisert grunnet mekanisk aortaklaff, 
INR verdi over 8,0 ved innleggelse. Grunnet ryggsmerter utredet man med CT undersøkelse som fant en 
ankylotisk lidelse og gjennomgående fraktur i nivå TH11/TH12. Det ble preoperativt utført MR-undersøkelse 
som avslørte en epidural blødning sammenhengende med en pseudo-aneurysme dannelse gjennom frakturen 
og anteriort for TH12. Det ble utført coiling, og dagen etter utført ryggkirurgi i form av bakre fiksasjon.  
Operasjonen forløp komplikasjonsfritt med normal postoperativ nevrologisk status.

Resultater: Behandling av pasienter med ankylotisk rygglidelse og ryggfraktur gir spesielle utfordringer. 
Ofte foreligger komorbiditet, det er endret benstruktur og benkvalitet, og kyfosering av ryggsøylen vanskelig-
gjør leiring og gjennomlysning på operasjonsbord. Det er høyere forekomst av nevrologisk skade og epidurale 
hematomer.

Konklusjon/relevans: Preoperativ MR vil bedre kunne avsløre epiduralhematomer og anbefales utført.
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ERFARINGER MED BRUK AV PEROPERATIV  
NAVIGASJON VED RYGGKIRURGI

Sivert Hammer1, Ivar Rossvoll1

1. Ryggseksjonen, Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

Innledning: Vi har benyttet Brainlab Curve navigasjonsutstyr for innsetting av pedikkel- 
skruer siden 2018. Navigasjon har hovedsakelig vært benyttet ved elektive inngrep, 
men også ved en del frakturkirurgi og operasjon ved metastaser. Vi ønsker å dele våre 
erfaringer ved bruk av dette utstyret.

Materialer og metoder: Som grunnlag for navigasjon har vi hovedsakelig benyttet CT- undersøkelse tatt 
preoperativt. Metoden gir en god 3D visualisering av rygganatomien under skruesetting, med tilgjengelige 
aksial, coronal og sagittalplan. Navigerte pedikkelsonder eller navigert bor benyttes for plassering av skrue-
kanalen, og man får en “real-time” orientering i alle plan om skruekanalens posisjon.

Utstyret har en viss læringskurve, men er relativt intuitivt og enkelt å bruke. En av våre operasjonssykepleiere 
og en av våre kirurger fungerer som “superbrukere” og oppkoblingen av utstyret går nå relativt sømløst.

Resultater: Vår erfaring er at bruk av navigasjon nå ikke tar nevneverdig tid og gir mye bedre arbeidsmiljø 
og ergonomi enn ved bruk av gjennomlyser.

Noen situasjoner hvor vi har erfart betydelig nytte av navigasjon: tynne pedikler, adipøse pasienter, anky-
lotiske brudd, skuesetting i øvre thoracal, anatomiske avvik, reoperasjoner etter tidligere spondylodese hvor 
overflateanatomien er utvisket.

Konklusjon/relevans: Vi har så langt gode erfaringer med bruk av navigasjon ved ryggkirurgi. Vårt 
inntrykk er at det etter en viss innkjøringsperiode, ikke tar nevneverdig tid, ikke er forstyrrende i operasjons-
feltet og gir en mye bedre arbeidssituasjon enn ved bruk av gjennomlyser. I mange tilfeller ser vi stor nytte av 
navigasjon for presis skrueplassering og kommer til å benytte dette videre.
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ER POSTERIORE INTRADISKALE SKRUER VED SPONDYLOLYSE  
MED SPONDYLOLISTESE TRYGT?

Andreas Seip1, Truls Rokne Hanestad1, Thomas Natvik1, Ivar Austevoll1, Maria Rieber-Mohn1

1. Haukeland sykehus

Innledning: Det finnes mange teknikker for å operere lumbal spondylolyse. Målet med 
kirurgien er oftest fusjon L5/S1, og dekompresjon av L5-røttene i foramen. Skive- 
rommet i glidningsnivået vil ofte være skrått, og tilgangen kan være relativt dyp og 
trang. Dette kan gi tekniske utfordringer. Siden 2014 har vi hos noen av pasientene 
med spondylolyse brukt en ukonvensjonell plassering av S1-skruene, posterior trans-
discal (PTD). Dette er lange pedikkelskruer, plassert gjennom S1-pedikkel, S1-corpus, 
skiven L5/S1, og inn i L5-corpus. Abdu et al beskrev teknikken i Spine 1994, men den 
er lite omtalt i litteraturen. En reviewartikkel (Joaquim,A, F. et al) fant 7 artikler med 
totalt 54 pasienter. Teknikken er relativt enkel, gir potensielt en sterkere fiksering,  
og er billigere enn TLIF.

Siden denne implantatplasseringen er lite dokumentert ønsket vi å se om vi har mer komplikasjoner, 
uønskede hendelser og reoperasjoner med PTD enn med andre operasjonsteknikker, og om det er trygt at vi 
fortsetter å bruke den.

Materialer og metoder: Gjennom operasjonsprogrammet hentet vi ut alle pasientene operert for spon-
dylolyse med Meyerding 0-3 av en operatør ved Haukeland og Hagavik siden 2014 ( n=49) 24 var operert 
med PTD, og 25 med andre teknikker ( posterolateral fusjon, TLIF, ALIF). Nevroforamen er rutinemessig de-
komprimert på siden(e) med radikulopati. Røntgenarkiv, operasjonsprogram og journal ble brukt for å sammenligne 
klinisk resultat, røntgenologiske resultat, komplikasjoner/uønskede hendelser, reoperasjoner og knivtid.

Resultater:

 PTD Ikke PTD
tidligere operert samme nivå 1/24 4/24
under 3 måneder oppfølgning 0 1/25
bra/noe bedre 21/24 20/25
uendret 3/24 1/25
noe verre 0 3/25
mye verre 0 0
trolig fusjon 24/25 19/25
usikker/manglende fusjon 1/25 5/25
reoperert 1 (infeksjon) 3 (2 nonunion, 1 implantatomplassering)
gjennomsnitt knivtid 3 t 20 m 3 t 22 m

Komplikasjonsforekomst vil telles opp og legges fram på høstmøtet

Konklusjon/relevans: Fikseringsteknikken PTD virker ikke å ha økt forekomst av komplikasjoner som 
krever reoperasjon, men er ikke raskere. Resultatene virker ikke dårligere enn ved andre teknikker. Vi kan 
fortsette å bruke denne teknikken ved spondylolyseoperasjoner, dersom anatomien ligger til rette for det. 
Studier av høyere kvalitet må gjøres for å anbefale teknikken som standard metode.
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FASETTLEDDSARTROSE ETTER SKIVEPROTESEKIRURGI  
SAMMENLIKNET MED REHABILITERING:  
EN PROSPEKTIV STUDIE MED 8-ÅRS OPPFØLGING

Håvard Furunes1, 2, 3, Linda Berg4, 5, Ansgar Espeland6, 7, Hanne Thoresen4, Gesche Neckelmann6, 
Helga Maria Brøgger2, Milada Cvancarova Småstuen2, 8, Jens Ivar Brox2, 3, Kjersti Storheim2,  
Christian Hellum2

1. Sykehuset Innlandet Gjøvik. 2. Oslo universitetssykehus. 3. Universitetet i Oslo. 4. Nordlandssykehuset. 5. Universitetet i Tromsø.  
6. Haukeland universitetssykehus. 7. Universitetet i Bergen. 8. OsloMet - storbyuniversitetet

Innledning: Fasettleddsartrose (FA) kan oppstå eller øke etter skiveprotesekirurgi, men 
det naturlige forløpet av FA er uklart. Ingen tidligere studier har evaluert langtidsut-
viklingen av FA etter skiveprotesekirurgi sammenliknet med ikke-operativ behandling. 
Målet med studien var å evaluere langtidsutviklingen av FA etter skiveprotesekirurgi 
sammenliknet med ikke-operativ behandling, samt å analysere mulige sammenhenger 
mellom FA og det kliniske behandlingsresultatet.

Materialer og metoder: I denne prospektive studien har vi inkludert 126 pasienter i alderen 25-55 år med 
langvarige korsryggsmerter og skivedegenerasjon. Pasientene ble opprinnelig randomisert til skiveprotese- 
kirurgi eller tverrfaglig rehabilitering. De ble undersøkt med MR før behandling og etter åtte år, og med CT  
etter åtte år. FA ble gradert som 0-3 på MR og CT i henhold til Weishaupts gradering.1 Vi brukte Kji-kvadrat-
test for å sammenlikne andeler, og multiple regresjonsmodeller for å analysere sammenhengen mellom FA 
og endring i Oswestry Disability Index (ODI) fra før behandling til 8-års oppfølging korrigert for konfunderende 
variabler. Vi brukte logistisk regresjon for å sammenlikne FA-grad mellom behandlingsgruppene og for å 
analysere assosiasjonen mellom FA-grad og ODI≤ 22 (“tilfredsstillende symptomnivå”) 2 ved 8-års oppfølging. 
Reoperasjoner ble registrert.

Resultater: Vi fant økt FA i indeksnivå hos 25 av 69 pasienter (36 %) etter skiveprotesekirurgi og hos 1 av 
57 pasienter (2 %) etter ikke-operativ behandling (p<0.001). Vi fant ingen sammenheng mellom FA-utvikling 
og endring i ODI. Ved 8-års oppfølging fant vi høyere FA-grad etter skiveprotesekirurgi sammenliknet med 
ikke-operativ behandling (odds ratio 4.0 ved MR og 5.9 ved CT), men ingen sammenheng med ODI≤22. 
Vi fant økt FA-grad hos 2 av 69 pasienter (3 %) i øvre og ingen av 17 pasienter i nedre nabosegment etter 
skiveprotesekirurgi, og hos 3 av 57 pasienter (5 %) i øvre og 1 av 7 pasienter (14 %) i nedre nabosegment 
etter ikke-operativ behandling. Fire pasienter (6 %) behandlet med skiveprotese og ingen pasienter behandlet 
ikke-operativt er blitt operert for lateral recess-stenose med bakre dekompresjon i indeksnivå i løpet av 
oppfølgingstiden.

Konklusjon/relevans: FA i indeksnivå utviklet seg hyppigere etter skiveprotesekirurgi sammenliknet med 
ikke-operativ behandling, men var ikke assosiert med det kliniske resultatet etter åtte år. FA-utvikling kan 
imidlertid ha bidratt til reoperasjoner i skiveprotesegruppen.

Referanser:
1.  Weishaupt D et al. MR imaging and CT in osteoarthritis of the lumbar facet joints. Skeletal Radiol. 1999;28(4):215-9
2.  van Hooff ML et al. Determination of the Oswestry Disability Index score equivalent to a “satisfactory symptom state” in  

patients undergoing surgery for degenerative disorders of the lumbar spine-a Spine Tango registry-based study. The spine journal 
2016;16(10):1221-30
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SPINAL STENOSE I FLERE NIVÅER:  
EN SPØRREUNDERSØKELSE  
FOR OPERATIV PRAKSIS VED NORSKE SYKEHUS

Sara Tronstad1, Knut Jørgen Haug1

1. Ortopedkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark

Innledning: Pasienter med spinal stenose er for det meste eldre og har på billed- 
diagnostikk ofte degenerative forandringer i flere nivåer. På preoperativ MR kan man 
være i tvil om hvilke nivå som gir symptomer og dermed hvor man skal planlegge 
eventuell kirurgisk dekompresjon. Ved STHF Skien har vi siden 2010 hatt en tilnærming 
der vi opererer oftest det trangeste nivå sett på MR, så lenge ikke klinikken gir indika- 
sjon på hvilken stenose som er klinisk relevant. I 2017 kom artikkelen “The Influence 
of Single-level Versus Multilevel Decompression on the Outcome in Multisegmental 
Lumbar Spinal Stenosis” ved forfatter Ulrich et al i Clin. Spine journal. Den bekrefter at 
pasienter med stenose i flere nivå som opereres kun i 1 nivå, har bedre skår på SSM fra 
baseline til 6, 12, og 24 måneder. Vi ønsket i denne undersøkelsen å se på praksis ved 
norske sykehus som driver med ryggkirurgi.

Materialer og metoder: For å kartlegge praksis ved andre sykehus i Norge ble det utarbeidet et spørre- 
skjema som ble sendt ut til 118 personer som vi hadde opplysninger om drev med ryggkirurgi innen ortopedi 
eller nevrokirurgi. Spørreskjema var utarbeidet i programmet Questback og ble sendt på mail til respondent- 
ene. 49 av disse svarte på undersøkelsen som gir en dekning på ca. 41 %.

Spørreskjema inneholdt 2 spørsmål om helseregion og alder respondenten representerte. Deretter et om 
bakgrunnen for valg av dekompresjon på et eller flere nivå, samt 3 kasuistikker med identisk sykehistorie og 
et utvalg av MR-bilder for vurdering av antall dekompresjoner man ville gjennomføre.

Resultater: Når det gjaldt bakgrunn for valgt av antall nivåer for dekompresjon svarte flest komorbiditet 
hos pasienten (67 % av de spurte), deretter svarte (47 % av de spurte) at de valgte mest mulig konservativ 
tilnærming. Respondentene var i liten grad opptatt av tradisjon på avdelingen/kollegaer (14 %).

De 3 kasuistikkene med bilder og resultater vil bli gjennomgått på presentasjonen.

Konklusjon/relevans: Spørreundersøkelsen viser at de er lite grad av enighet blant ryggkirurger i Norge 
når det gjelder “gråsonepasienter” - pasienter med ulik grad av stenose i flere nivåer som illustrert ved case 
nummer 2. Vi på avdelingen ønsker å belyse denne problemstillingen ytterligere ved å innhente opplysninger 
fra ryggregisteret på våre egne pasienter.

Referanse:
1.  Ulrich N. H. et al. (Clin Spine Surg 2017;00:000-000) The Influence of Single-level Versus Multilevel Decompression on the Outcome 

in Multisegmental Lumbal Spinal Stenosis.



226 Høstmøteboken  •  2019

Spinal
Abstrakt

819

VIL GJENTATT MR-LS COLUMNA PREOPERATIVT GI KIRURGEN  
NYTTIGE OPPLYSNINGER FØR OPERASJON FOR DEGENERATIV  
SPINAL STENOSE?

Veronika Dybvik1, 2, 3, Erland Hermansen1, 2, Hasan Banitalebi4, Tor Åge Myklebust5, Kari Indrekvam1, 3

1. Klinisk institutt 1, Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. 2. Ortopedisk avdeling, Helse Møre og Romsdal. 3. Kysthospitalet i 
Hagevik, Ortopedisk klinikk, Helse Bergen. 4. Bildediagnostisk avdeling, Akershus universitetssykehus. 5. Seksjon for forskning og 
innovasjon, Helse Møre og Romsdal

Innledning: Det er i dag ulik praksis ved norske sykehus hvor gamle MR LS-columna 
bilder kan være ved operasjon for degenerativ spinal stenose. NORDSTEN-studien (en 
nasjonal multisenterstudie om lumbal stenose uten og med spondylolistese), krever at 
preoperativ MR ikke er eldre enn 6 måneder før inklusjon. Flere pasienter hadde derfor 
to MR undersøkelser året før de ble operert. Formålet med aktuell studie var å evaluere 
nytten av gjentatt preoperativ MR før operasjon for degenerativ, lumbal spinal stenose.

Materialer og metoder: Pasientene i aktuell studie er fra de tre sykehusene som inkluderte flest pasienter 
i NORDSTEN-studien, og omfatter de pasientene som hadde to MR LS-columna tatt i løpet av siste året før 
ryggoperasjonen. I årene 2014-18 ble 65 pasienter operert, og totalt 78 nivå (2 i L2/L3, 22 i L3/L4, 54 i L4/L5)  
ble vurdert. Det var 37 kvinner og 28 menn, og mean alder var 67 år. Følgende radiologiske målinger ble 
gjort: sentral stenose (Schizas grad A-D, skåret som 1-4), foraminal stenose (Lees grad 1-3), tverrsnittsareal 
på durasekken (mm2) og spondylolistese (mm). Endringene mellom de to MR undersøkelsene ble vurdert på 
individnivå.

Resultater: Det var i gjennomsnitt 231 dager mellom de to MR-seriene. Schizas gradering viste klinisk  
relevant endring på +/- 2 eller 3 på 5 av 78 nivå (6.4 %, (95 % KI 2.1 % - 14.3 %)). Lees klassifisering for 
høyre og venstre foraminal stenose viste totalt 3 pasienter som hadde en klinisk relevant stenose-endring på 
+/- 2 (3.8 %, (95 % KI 0.8 % - 10.8 %)). Ved måling av areal hadde 47 av 78 (60.3 %) redusert tverrsnittsareal,  
og gjennomsnittlig endring var - 2.3 mm2, fra 56.5 mm2 til 54.2 mm2 (95 % KI –0.514 – 5.104). For spondy- 
lolistese ble det målt økt glidning på 21 nivå (26.9 %), gjennomsnittlig glidning var < 2 mm. Fire nivå hadde 
økt glidning > 2 mm.

Konklusjon/relevans: For pasienter som skal opereres for degenerativ spinal stenose, viste ny MR LS-
columna preoperativt få kirurgisk relevante radiologiske endringer i sentral og foraminal stenose, spondy- 
lolistese og tverrsnittsareal. Studien indikerer at det sjelden vil være nødvendig med nye, rutinebaserte  
MR-bilder tatt like før operasjonstidspunktet når det foreligger bilder tatt det siste året. En svakhet med 
studien er at vi ikke vet om de nye preoperative MR-bildene ble tatt på grunnlag av symptomendringer eller 
som rutine.
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• Ergonomic delivery mechanism that allows for  
quick and simple implant deployment

• The low profile taper tip needle intended to minimize  
cutting the meniscal tissue during insertion

• The all suture knotless implant allows for controlled  
tensioning while eliminating rigid plastic anchors and  
hard meniscal surface knots

A stronger1 
anchor with  
a softer 2 touch
 Introducing the

 JuggerStitch™ All-suture,  
 Knotless  Meniscal Repair Device

For more information,  
ask your Zimmer Biomet representative  
or visit us at zimmerbiomet.com

1. Static Loading of JuggerStitch Meniscal Repair Device. BSM26.VR2. 24 AUG 2016.
2. Compared to current hard PEEK implants.

©2019 Zimmer Biomet. This material is intended for health care professionals only. For indications, con-
traindications, and risk information, please see the package insert and visit www.zimmerbiomet.com.
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Moving on.

Anatomy defines the shape.

SPII® and SP-CL® - Anatomically adapted hip stems.

We used our decades of experience in anatomical prosthesis design for the development of a new cementless hip. 
The result comes close to nature: 
The anatomically shaped LINK® SP-CL®. It follows a concept that has proven its success in registries* 
and clinical studies like the LINK® SP II® Hip System.

Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de 
Distributør: Link Norway AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · firmapost@linknorway.no · +47 22 72 16 80

* Annual Report 2011; Swedish Hip Arthroplasty Register; www.shpr.se
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