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Norsk ortopedisk forening ved styret, har den store glede å invitere 
alle medlemmer av foreningen, og andre interesserte, til vårt fjerde 
Ortopediske Høstmøte. Som vanlig arrangerer vi møtet på Hotel Plaza i 
Oslo i uke 43, og alt ligger til rette for nok et flott Høstmøte på Plaza.  

I år starter imidlertid Høstmøteuka med Traumesymposiet på 
Holenkollen Park mandag 25 og tirsdag 26.10. Dette felles-symposiet 
mellom Nof og NKF (Norsk Kirurgisk Forening) er utvidet til å være et 
2-dagers nordisk traume-symposium. Programmet er svært godt, og vi 
anbefaler være medlemmer å delta på symposiet.

Den faglige aktiviteten i foreningen er høy, noe som gjenspeiles i alle 
abstracts som er innsendt. I år er det mottatt 139 abstracts, det er det 
samme antall som i 2009 (140). I tillegg arrangerer faggruppene mange 
spennende symposier. Norsk Arthroskopiforening står som faglig 
arrangør av Nof-symposiet på onsdagen, temaet er ”Hip pain in the 
young and middle aged; an update”. Her vil internasjonale og nasjonale 
foredragsholdere presentere siste nytt vedr. diagnostikk og behandling. 
Industrien bidrar også med mange flotte symposier. 

Nytt av året er ”Best Paper Award” og ”Best LIS-paper Award”. 
Alle faggruppene har innstilt 3 foredrag til disse prisene, og Nofs 
nyetablerte Forskningsutvalg vil, etter at finalistene har presentert 
sine foredrag, utpeke en verdig vinner i hver gruppe. Vinneren av ”Best 
Paper Award” er allerde sikret presentasjon av sitt foredrag på EFORT 
20111 i København, og Nof betaler reise og opphold. Vinneren av ”Best 
LIS-paper Award” vil bli vår kandidat til EFORT Travelling Fellowship 
2011. Vi håper at dette skal bli en suksess, som igjen kan være med på å 
heve standarden på innsendte abstracts ytterligere.

For øvrig gjennomføres Ortopedisk Høstmøte etter tradisjonelt 
mønster, det vil bli kulturinnslag under åpningen og under 
festmiddagen der det blir underholdning av Cheesy Keys , det vil bli 
flotte utstillinger å besøke i pausene, og Generalforsamlingen avslutter 
det hele fredags ettermiddag.

Så til alle kolleger, vel møtt på Høstmøtet 2010!

På vegne av styret,
Ketil J Holen, leder

Velkommen til Høstmøtet 2010!

Ketil J. Holen, leder Nof
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Nå kan vi slå fast at det er blitt en tradisjon - eget selvstendig 
Høstmøte!  For 4. gang har styret i Norsk ortopedisk forening gleden 
av å invitere til Ortopedisk Høstmøte og for 3. gang møtes vi på 
Radisson Blu Plaza Hotel Oslo. 

ortopedisk diskusjon og forskning blomstrer.
Vi har mottatt totalt 139 flotte abstrakter til årets høstmøte. Det er 
med stor glede vi ser antallet er på høyde med fjorårets rekordtall 
og at abstrakter og foredragholdere ikke bare kommer fra de store 
universitetsavdelingene, men også fra mange av landets øvrige 
ortopediske avdelinger og fagmiljø.

Dagene rundt 31 august var travle  for Høstmøtebokens redaktør 
Ivar Rossvoll og undertegnede. Et par hjertesukk kan vi kanskje få 

komme med i den forbindelse?  Det er lov, til og med smart, å sende inn abstrakter i god tid 
før siste frist. Vi registrerer også at ortopeder ikke er de flinkeste til å følge maler/oppskrifter 
og prosedyrer. Vi har i arbeidet med abstraktene forsøkt å være smidig. De største feil i oppsett 
har vi rettet, mindre ting har vi latt passere. Det er en stor fordel for Høstmøteboken at 
abstrakter innsendes i rett format og med rett tittel osv.

symposier
I år deltar alle Nofs fagundergrupper med egne symposier. I tillegg er det symposier fra 
ALUMNI, Oslo Sports Trauma Research Center, Norsk Revmakirurgisk Forening, Norsk 
Spinalkirurgisk Forening, Leddregisteret, Ortopedisk traumesymposium samt 8 meget 
spennende symposier arrangert av noen av våre samarbeidende industrifirma. I tillegg 
har vi satt av tid til å belyse det viktige, med ofte vanskelige arbeidet med å utferdige 
spesialisterklæringer. Alt i alt 20 ulike symposier.  Med andre ord blir det et faglig svært godt 
og sammensatt Høstmøte. ”The best ever”?. Utfordringen er å få plass til alt dette på 3 dager.  
Vi har valgt å lage 5 parallelle faglige sesjoner alle 3 dager.  Faglige interessekonflikter blir 
derfor ikke til å unngå, men vi har forsøkt å fordele programmet på en måte vi tror de fleste vil 
være fornøyd med.

besøk utstillingene
Vi er glad for at det ikke bare er ortopeder og andre helsearbeidere som finner det spennende 
å delta på vårt Høstmøte. Under årets utstilling presenterer til sammen 42 firma nyheter innen 
det ortopediske fagfelt. Uten støtte og interesse fra våre utstillere ville vi ikke kunne arrangere 
Høstmøte i dagens form. Benytt derfor pauser og andre ledige stunder til å ta en runde rundt i 
utstillingen!!  Også her kan det være mye nytt å ta med seg hjem.

tradisjonen tro ønsker vi velkommen til årets Høstmøte

Torgeir Vestad.
Programansvarlig og 
sekretær, Nof.
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kjekt å være sammen
Høstmøtet er et forum for faglig diskusjon. Glem ikke at det også er et sosialt møtested med 
muligheter for å treffe og knytte nye kontakter. Også pausene er viktige!  Spesielt vil jeg nevne 
festmiddagen torsdag kveld som en mulighet til å treffes utenom en faglig ramme. Meld deg 
på før plassene blir utsolgt!!

takk!
Vi ønsker spesielt å takke årets foredragsholdere, samt styrene i Nofs fagundergrupper og 
andre som har organisert symposier og sesjoner med frie foredrag til Høstmøtet. Takk til alle 
våre utstillere som bruker tid og ressurser for å demonstrere nyheter og annet. Takk til dere alle 
for verdifull kritikk og tilbakemeldinger som gjør oss i stand til stadig å bli bedre. 

Til slutt- Uten Kristin i KSCI og hennes medhjelpere hadde vi ikke klart det. Høstmøteboken 
ville heller ikke vært den samme uten godt samarbeid med vår utgiver Ragnar Madsen og 
hans firma DRD!

pass tiden!
Høstmøtet er kompakt og intenst. En siste oppfordring til dere alle, og til foredragsholdere 
og møteledere spesielt; Hold tiden! Det er lite rom for forsinkelser, og med tett program blir 
pausene viktige.

Velkommen til et spennende og lærerikt Høstmøte!

Torgeir Vestad
Sekretær Nof / program-ansvarlig
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Foredragsholdere
Alle foredragsholdere må levere sine bidrag (USB-penn eller CD) til våre teknikere på tek-1. 
nisk sekreteriat i god tid før de respektive seksjonene, senest 5 timer før. 
Alle presentasjoner leveres på MS Powerpoint 2000 eller nyere.2. 
Presentasjonene merkes med foredragsnummeret og førsteforfatters navn, eks ”243 Tor 3. 
Torsen”. Finn ditt abstrakt og abstraktnummer på nettsidene www.ortopedi.no eller i Høst-
møteboken.
Det anbefales å teste presentasjonen på en av PCene på sekreteriatet. Sjekk spesielt om 4. 
evt videoer fungerer. Pakk eventuelle medier, videoer inn i presentasjonen slik at disse kan 
avspilles under fremføringen.
Dersom det benyttes video skal formatet på videoen være av typen AVI-FORMAT! Dette 5. 
fordi det eksisterer mange forskjellige video-formater som ikke fungerer på enhver PC pga 
forskjellige formater/underformater.
Teknikerne legger presentasjonene på ”skrivebordet” på PCen i auditoriet.6. 
Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få den opp på skjermen, evt 7. 
gjør møtelederne det.
Under presentasjonene benyttes normalt såkalte bøylemikrofoner.8. 
Dersom man av forskjellige grunner ikke får levert sitt bidrag til teknisk sekreteriat i tide må 9. 
man selv møte før seksjonen og legge foredraget inn på PCen (på eget ansvar!)

møteledere ved frie foredrag
Det skal være 2 møteledere som styrer hver sesjon. 1. 
Møtelederne utvelges av Nof´s faggrupper etter at alle abstraktene har kommet inn.2. 
Ved forfall må møtelederne selv ta ansvar for å finne en erstatning i samråd med tilhørende 3. 
faggruppe. 
Meld eventuelle endringer til den ansvarlige i Nof på sekretar@ortopedi.no for justering av 4. 
programmet. 
Møt i god tid før seksjonen starter5. 
Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner fungerer. Organiser foredragene slik at disse er lett 6. 
å finne for foredragsholderne.
Foredragsholderne har 8 minutter taletid, 2 minutter til diskusjon, dvs et par spørsmål7. 
Hold tiden (både start og stopp). 8. 
Les abstraktene, still gjerne et spørsmål om det ikke kommer noen fra salen.9. 
Tilkall teknisk assistent fra sekreteriatet ved problemer. Bruk evt mobiltelefon.10. 
Endringer av rekkefølge for foredrag må kun gjøres når det er absolutt nødvendig. 11. 
Deltagerne forholder seg til oppgitte tidspunkter og forventer at disse holdes.12. 

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

informasjon til deltagere

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



praktisk informasjon
Plaza SAS hotellet ligger midt i byen med Sentral-
banestasjonen og Spektrum som nærmeste naboer 
og med all mulig tilgjengelig kommunikasjon. Det 
finnes også parkeringsplasser og parkeringshus 
i nærområdet, også i kjelleren på Plaza. Det går 
Flybuss direkte fra Gardermoen til SAS hotellet, 
evt kan man benytte taxi på fastpris. Lunsjen vil 
bestå av baguetter og rundstykker og blir satt 
frem til deltagerne på bord flere steder i utstillings-
lokalene. Det blir satt fram vann, men dersom man 
ønsker mineralvann kan dette kjøpes av hotellet. 
Kaffen hentes gratis fra kaffemaskiner på området.

Besøk Nof´s egen stand ved inngangen. Her kan 
du kjøpe skjerf, slips, pins, penner osv med Nof´s 
logo! Her vil det også henge nyttig informasjon på 
plakater med kart og informasjon om seksjoner, 
symposier, med mer.

360°  heling ... Hva betyr det for deg?

*Referanser: 1. Vuerstaek et al Journal of Vascular Surgery 2006 2. Apelqvist et al The American Journal of Surgery 2008. KCI, data på fil. ©2010. Those KCI trademarks 
designated with the “®” symbol are registered and those designated with “TM” are considered to be proprietary trademarks or are pending trademark applications in 
at least one country where this product/work is commercialized. Most KCI products referred to herein are subject to patents or patent applications.

Kundeservice

Klinisk 
ekspertise

Innovativt 
behandlings

system

Produkt-
undervisning

Flest 
evidensbaserte 

resultater*

V.A.C.® 
GranuFoam™

Finn ut av hvordan du kan få 360°  heling
Besøk oss på Norsk Ortopedisk Forenings Høstmøte 

Den 27 - 29 oktober, stand nr 50 

V.A.C.® Therapy
 er dobbelt så rask1

behandlingskostnader2 med 1/3 
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Festmiddagen arrangeres torsdag den 
28.10. Middagen starter med aperitiff i Foyer 
i andre etasje på Plaza kl 19.30. Det blir 
underholdning, taler og utdeling av Nof-prisen, som 
er Nofs pris for å ære gode kollegaer eller andre som vi holder av. Og ikke minst, 
det blir hyggelig samvær med gode kolleger og dans til DJ.

Cheezy Keys står for underholdningen. Cheezy keys- en underholdningsgruppe med 
profesjonelle artister og låtskrivere. Cheezy keys har beveget seg fra den typiske 
acapellakonserten til å flette låtene inn i et humørfylt underholdningsshow med dans og 
verbal føde for lattermusklene. Med solid bakgrunn fra norske og internationale musikal 
-og revyscener er Cheezy keys et unikt og annerledes tilskudd til underholdningsbransjen. 
Cheezy Keys består av Hans-Petter Moen, Anders Kjepperud, Morten Bergheim, Kjærand Moe 
og Kim A. Hagen.

Alle har dans og musikkutdanning. De møttes i 1999 og da fødtes ideen om å blande sang av 
ypperste klasse og komikk.

Festmiddagen koster kr. 450 for alle deltakere. Ikke gå glipp av denne sjansen til en hyggelig 
aften med dine kolleger i Norsk ortopedisk forening og andre inviterte. Meld deg på og støtt 
opp om din forening.

Festmiddag
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Høstmøtet 2009

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Alle koser seg under Halvdan Sivertsen

Det nye lederskapet i Nof ved nestleder Knut Fjeldsgaard og leder Ketil Holen

Halvdan jekker opp stemningen
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Adalsteinn Odinsson, Ragnhild Øydna Støen, 
Hebe Kvernmo, Ida Nergård Sletten

Artisten med sine groupies

Det avgående styret hedres
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program fra dag til dag

mandag 25. oktober

Tidspunkt Film Kunst Munch Base One 301

08.00 Nordisk traumesymposium arrangeres på Holmenkollen Park hotell.  Se eget program

tirsdag 26. oktober

Tidspunkt Film Kunst Munch Base One 301

08.00 Nordisk traumesymposium arrangeres på Holmenkollen Park hotell. Se eget program

onsdag 27. oktober

Tidspunkt Film Kunst Munch Base One 301
07.30 Registrering

08.30 Åpning v/leder Nof Ketil Holen             
Kunstnerisk innslag v/Tormod Åsgård  
(trompet) og Bjarte Rimehaug (piano)

08.45 Nordic Orthopedic Federation: 
Presidental lecture - Prof. Cody Bünger, 

Danmark

09.15 Nof-symposiet: Hip pain in the young 
and middle aged; an update 

10.00 Pause

10.30 Nof symposiet fortsetter

12:00 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj

13.00 Skulder/albu 
symposium; 
Elbow  Injury

Hånd frie 
foredrag FF 

sesjon 2 

Protese frie 
foredrag      

primærproteser                        
FF sesjon 4 

Spinalkirurgi 
frie foredrag                                       
FF sesjon 5 

Revma 
symposium; 

Ankelproteser 
13.30

14.00 Pause Pause

14.30
Pause Hånd frie 

foredrag FF 
sesjon 3 

 Spinalkirurgi 
frie foredrag                           
FF sesjon 6 15.00

Skulder/albu FF                               
FF sesjon 1

Pause Pause

15.30 OSTRC 
symposium;  
Fremre kors-

båndskader blant 
alpinister -kan de 

forebygges?

Revma 
symposium 

fortsetter16.00 Pause Pause

16.30 Pause
 Traume frie 

foredrag                              
FF sesjon 7 17.00 GF Skulder-albue 

Forening
GF Håndkir. 

Forening
Pause GF Revmakir 

forening
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torsdag 28. oktober

Tidspunkt Film Kunst Munch Base One 301
08.30 "Traumesympo-

sium; ”Trauma-
tologene, NPE’s 

verstinger?”
Kan nasjonale 

behandlingspro-
tokoller være til 

hjelp?"

Leddregisteret 
symposium; 

Infeksjoner ved 
hofteproteser 

Barn frie foredrag                                   
FF sesjon 12 

 Skulder/albu 
frie foredrag                               
FF sesjon 14 

NMS Symposium;  
Current trends in 
Meniscus surgery

09.00

09.30 Pause Pause

10.00 Pause Pause Barn frie foredrag                                
FF sesjon 13 

fot/ankel/uex                              
frie foredrag                                      
FF sesjon 15 

Pause

10.30 Traumesympo-
sium forts.

hofte/kne sym-
posium; Aspekter 
ved innsettning 

av primere 
kneproteser

AMGEN 
symposium;                       

’’Ny kunnskap om 
postmenopausal 

osteoporose’’ 

11.00

11.15 osteoporose 
forum

12.00
Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj

12.30

13.00  Traume frie 
frie foredrag                              
FF sesjon 8 

 Protese frie 
foredrag   

kneproteser                                  
FF sesjon 10 

Barne sympo-
sium;  Frakturer i 
under-ekstrem-
iteten hos barn

symposium; spe-
sialisterklæringen

 Stryker
Symposium;              

Advancements 
and challenges in 

acetabular THR

13.30

14.00

14.30 Pause Pause Pause Pause Pause

15.00  Traume frie 
foredrag                                            

hoftebrudd                                               
FF sesjon 9

Protese frie fore-
drag   Hoftepro-

teser: primær 
og revision                                             

FF sesjon 11

Barne symposium 
fortsetter

symposium; spe-
sialisterklæringen Arthrex sympo-

sium;  Disorders 
in clavicular joints15.30

16.00

16.30 Pause Pause Pause

17.00 Gf AO-Alumni GF hofte/kne GF NBF Etbl møte LIS-
forum

GF NOFAF
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Realise the possibilities™

REDUSERT INFEKSJONSFREKVENS MED 67%1a,2b

REDUSERT FOREKOMST AV BLEMMER MED 88%1a,2b

Vil du også oppnå
slike resultater?*
AQUACEL® SURGICAL er en ny type postoperativ bandasje som legger til
rette for sårtilheling mer effektivt enn tidligere.

AQUACEL® SURGICAL er vanntett, utgjør en barriere mot virus og bakterier,
og er basert på en patentert Hydrofiber® teknologi.

AQUACEL® SURGICAL har vist seg å gi signifikant redusert forekomst av over-
flatiske postoperative sårinfeksjoner og blemmedannelser.*1a, 2b

Bruk AQUACEL® SURGICAL som en del av din standardbehandling, og se for-
skjellen det kan gjøre for de kliniske resultatene.
AQUACEL® SURGICAL Postoperativ bandasje. Utviklet for å møte postoperative utfordringer

For mer informasjon om AQUACEL® SURGICAL 
gå inn på www.convatec.com

aEn sammenligning mellom standardbandasjering, der AQUACEL bandasje benyttes i kombinasjon med Mepore, og en modifisert bandasjeringsmetode der AQUACEL bandasje benyttes i kombinasjon 
med DuoDERM Ekstra Tynn bandasje ved postoperativ bandasjering. Sammenlignbare egenskaper mellom AQUACEL SURGICAL bandasje og kombinasjonen av AQUACEL bandasje dekket med 
DuoDERM Ekstra Tynn bandasje, som vist in vitro. 1. Clarke JV, Deakin AH, Dillon JM, Emmerson S, Kinninmonth AWG. A prospective clinical audit of a new dressing design for lower limb arthroplasty wounds. J Wound Care. 2009;18(1):5-11. 2. Laboratory Test Comparison of
AQUACEL® Surgical Dressing ‘New Design’ and the Jubilee Method of Dressing Surgical Wounds. WHRI3264 TA180. October 7, 2009. Data on file, ConvaTec
*Når bandasjen sitter på uten lekkasje. AQUACEL Hydrofiber og DuoDERM er registrerte varemerker tilhørende ConvaTec Inc. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 2010 ConvaTec Inc. AP-008432-EU

48xxx.Aquacel Surgital ann A5 NO:Layout 1  17-09-10  13:37  Side 1
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Fredag 29. oktober

Tidspunkt Film Kunst Munch Base One 301
08.30 Fellessymposium 

AO Alumni og 
Norsk Fot- og 
Ankelkirurgisk 

Forening;                                        
Fot-traumatologi

Hånd symposium;   
Arthroscopy of 
the wrist and 

hand

Kne/scopi 
frie foredrag                        
FF sesjon 16

 Smith&Nephew 
Symposium;  

Current status of 
Metal-On-Metal 
Hip Resurfacing

NMS Symposium; 
Trabecular Metal 
Interbody Cages09.00

09.30 Pause Pause

10.00 Pause Hånd symposium  
fortsetter

Pause Pause

10.30     Fot-traumatolo-
gi  symposium                

fortsetter

Spinalkiru-
rgi symposium;                      

MIS-seminar

NMS symposium;   
Innovations in 
Hip and Knee 
arthroplasty

 Smith&Nephew 
Symposium;      
Advanced IM 

Nailing 
Techniques

11.00

11.30
Lunsj

12.00
Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj

12.30

13.00

Generalforsamling
Norsk ortopedisk forening (Nof)

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Realise the possibilities™

REDUSERT INFEKSJONSFREKVENS MED 67%1a,2b

REDUSERT FOREKOMST AV BLEMMER MED 88%1a,2b

Vil du også oppnå
slike resultater?*
AQUACEL® SURGICAL er en ny type postoperativ bandasje som legger til
rette for sårtilheling mer effektivt enn tidligere.

AQUACEL® SURGICAL er vanntett, utgjør en barriere mot virus og bakterier,
og er basert på en patentert Hydrofiber® teknologi.

AQUACEL® SURGICAL har vist seg å gi signifikant redusert forekomst av over-
flatiske postoperative sårinfeksjoner og blemmedannelser.*1a, 2b

Bruk AQUACEL® SURGICAL som en del av din standardbehandling, og se for-
skjellen det kan gjøre for de kliniske resultatene.
AQUACEL® SURGICAL Postoperativ bandasje. Utviklet for å møte postoperative utfordringer

For mer informasjon om AQUACEL® SURGICAL 
gå inn på www.convatec.com

aEn sammenligning mellom standardbandasjering, der AQUACEL bandasje benyttes i kombinasjon med Mepore, og en modifisert bandasjeringsmetode der AQUACEL bandasje benyttes i kombinasjon 
med DuoDERM Ekstra Tynn bandasje ved postoperativ bandasjering. Sammenlignbare egenskaper mellom AQUACEL SURGICAL bandasje og kombinasjonen av AQUACEL bandasje dekket med 
DuoDERM Ekstra Tynn bandasje, som vist in vitro. 1. Clarke JV, Deakin AH, Dillon JM, Emmerson S, Kinninmonth AWG. A prospective clinical audit of a new dressing design for lower limb arthroplasty wounds. J Wound Care. 2009;18(1):5-11. 2. Laboratory Test Comparison of
AQUACEL® Surgical Dressing ‘New Design’ and the Jubilee Method of Dressing Surgical Wounds. WHRI3264 TA180. October 7, 2009. Data on file, ConvaTec
*Når bandasjen sitter på uten lekkasje. AQUACEL Hydrofiber og DuoDERM er registrerte varemerker tilhørende ConvaTec Inc. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 2010 ConvaTec Inc. AP-008432-EU
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1. NMS
2. Medinor
3. Medinor
4. Medinor
5. SCP
6-7. Stryker
8. Stryker
9. Stryker
10. Astra Tech
11. Otto Preiss
12. Swemacimaging
13. Swemacimaging
14. Ossano Scandinavia AB
15. Sanofi Aventis
16. Bayer Healthcare
17. Swemac Orthopaedics
18. Orthovita
19. Tornier

20. Examvision
21. Mundipharma
22. Mundipharma
23. NordiCare Ortopedi
24. Swemac Medical Appliances AB
25. DJO Nordic
26. DJO Nordic
27. Octopus Limedic
28. Medicall Norge AS
29. Karl Storz Endoskopi Norge AS
30. Viking Medical Scandinavia
31. Memometal Technologies
32. Amgen
33. Convatec
34. Heraeus Medical
35. Heraeus Medical
36. Didr-Mehn. Andersen
37. Mebi AS

38. Synthes
39. Synthes
40. Synthes
41. Synthes
42. Arthrocare
43. B.Braun Medical
44. Medtronic
45. Link Norway AS
46. Link Norway AS
47. Implantscan
48. DePuy Mitek
49. DePuy Mitek
50. KCI Medical AS
51. Boehringer Ingelheim
52.a Covidien Norge AS
52b. 3 m2  (1,5x2 m)
53. Biomet
54. OrtoMedic
55. Smith & Nephew

Standoversikt 1etg:
56: JHInova
57: 3 m2  (3x1 m)
58: Ortotech

59:  Osteo Medical Device AS
60: 4 m2  (4x1 m)
61: 4 m2  (4x1 m)

Symbol for lysekrone. 3 meter fra gulv til lysekrone.
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Realise the possibilities™

REDUSERT INFEKSJONSFREKVENS MED 67%1a,2b

REDUSERT FOREKOMST AV BLEMMER MED 88%1a,2b

Vil du også oppnå
slike resultater?*
AQUACEL® SURGICAL er en ny type postoperativ bandasje som legger til
rette for sårtilheling mer effektivt enn tidligere.

AQUACEL® SURGICAL er vanntett, utgjør en barriere mot virus og bakterier,
og er basert på en patentert Hydrofiber® teknologi.

AQUACEL® SURGICAL har vist seg å gi signifikant redusert forekomst av over-
flatiske postoperative sårinfeksjoner og blemmedannelser.*1a, 2b

Bruk AQUACEL® SURGICAL som en del av din standardbehandling, og se for-
skjellen det kan gjøre for de kliniske resultatene.
AQUACEL® SURGICAL Postoperativ bandasje. Utviklet for å møte postoperative utfordringer

For mer informasjon om AQUACEL® SURGICAL 
gå inn på www.convatec.com

aEn sammenligning mellom standardbandasjering, der AQUACEL bandasje benyttes i kombinasjon med Mepore, og en modifisert bandasjeringsmetode der AQUACEL bandasje benyttes i kombinasjon 
med DuoDERM Ekstra Tynn bandasje ved postoperativ bandasjering. Sammenlignbare egenskaper mellom AQUACEL SURGICAL bandasje og kombinasjonen av AQUACEL bandasje dekket med 
DuoDERM Ekstra Tynn bandasje, som vist in vitro. 1. Clarke JV, Deakin AH, Dillon JM, Emmerson S, Kinninmonth AWG. A prospective clinical audit of a new dressing design for lower limb arthroplasty wounds. J Wound Care. 2009;18(1):5-11. 2. Laboratory Test Comparison of
AQUACEL® Surgical Dressing ‘New Design’ and the Jubilee Method of Dressing Surgical Wounds. WHRI3264 TA180. October 7, 2009. Data on file, ConvaTec
*Når bandasjen sitter på uten lekkasje. AQUACEL Hydrofiber og DuoDERM er registrerte varemerker tilhørende ConvaTec Inc. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 2010 ConvaTec Inc. AP-008432-EU
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Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo
Forelesninger skal foregå i Film, Kunst i 2. etg.  Og Base 1 og Munch
salen i 1. etg. 301, 302, 303, 304 og 305 i 3. etg. er mindre møterom, 
sekretariat for foredragsholdere og teknisk rom.
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Symposier tirsdag 26. oktober



sYmposiUm
advanced im nailing techniques / 
metanail & sureshot

iain mcFadyen FrCs trauma and orthopaedics
Chief of trauma, brighton and sussex University Hospitals
United kingdom
 
sted: Radisson Plaza, 301
tidspunkt: Fredag 29. oktober klokken 10.30

møt oss på stand nr. 55
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Norsk Ortopedisk Forening symposium
Onsdag 27.oktober 
09.15-12.00
Sted: Film/kunst

Hip pain in the young and middle aged; an update

Moderators: Tom Ludvigsen, Kirsten Lundgreen

Tid

09.15-09.20 Introduction
Tom Ludvigsen

09.20-09.35 Hip and groin pain in the young and middle aged
Per Hølmich

09.35-09.45 Pelvic osteotomies for the dysplastic hip
Jan Erik Madsen

09.45-10.00 Hip arthroscopy; history,  indications, arthroscopic anatomy and technique, 
complications and rehabilitation
Agnar Tegnander

10.00-10.30 Break 

10.30-10.50 Femoroacetabular impingement and labral tears; 
clinical findings, indications, treatment and results
Ernest Schilders

10.50-11.00 Femoroacetabular impingement; open technique and outcome 
Jone Segadal

11.00-11.10 Os acetabuli
Sverre Løken

11.10-11.20 The unstable hip; clinical findings, indications, treatment and results
Ernest Schilders

11.20-11.40 Extraarticular endoscopic hip surgery; 
middle gluteal tendon tears, iliopsoas and iliotibial band 
Ernest Schilders

11.40-12.00 Discussion and panel debate

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



What’s in the Black Box?

biomet.no

Biologics • Bracing • Microfixation • Orthopaedics • Osteobiologics • Spine • Sports Medicine • Trauma • 3i

One Surgeon. One Patient.
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Norsk forening for skulder- og albuekirurgi 
Onsdag 27. oktober 
13.00-14.30
Sted: Film auditorium

elbow injury symposium

Faculty: Anneluuk Lindenhovius, Harvard Medical School, Orthopaedic Hand and Upper Extremity 
Service, Massachusetts General Hospital, Boston, MA; Orthotrauma Research Center, Amsterdam, 
The Netherlands

Jeff Reid,  Edinburgh Royal Infirmary, Scotland, UK
Torstein Husby, Orthopaedic dpt. Oslo University Hospital, Ullevål
 
Chair: Gunnar B. Flugsrud, Orthopaedic dpt. Oslo University Hospital, Ullevål

Tid

13.00-13.15   Concepts of stability 
Reid

13.15-13.30   Radial head: remove, fix or replace? 
Lindenhovius

13.35-13.50   Coronoid process – ORIF or otherwise? 
Reid

13.55-14.10   Ligament reconstruction 
Husby

14.15-14.30   Elbow replacement and trauma 
Lindenhovius 
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OSTRC symposium 
Onsdag 27.oktober 
15.30-17.00
Sted: Munch

Fremre korsbåndskader blant alpinister – kan de forebygges?

Roald: Introduksjon – prinsipper for forskning om skadeforebygging (10 min)

Tonje: Skader blant World Cup alpinister (25 min)

Tone: Mekanismer for fremre korsbåndsskader i World Cup alpint (25 min)

Tron: Biomekanisk analyse av en fremre korsbåndskade i World Cup slalom (20 min)

Alle: Q & A
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Norsk forening for Reumakirurgi
Onsdag 27. oktober
13.00-17.00
Sted: 301

ankelproteser

Panel: Kees Doets, Kari Eikvar, Pascal Rippstein, Anders Henricson

1. Ulike ankelprotesedesign. Different designs. philosophy.
Presentation of the CCI-design v/Kees Doets    10 min
Presentation of the Mobility design v/P Rippstein  10 min
Kari Eikvar: Changing prosthesis from STAR to ?   10 min
Discussion 2 min following each       6 min 

2. Follow-up studies.
Svensk fotleddregister v/A Henricson    10 min
Det norske leddregisteret v/Arne Skredderstuen   10 min
CCI v/Kees Doets      10 min
Mobility v/P Rippstein     10 min
Diskusjon 2 min e hvert innlegg      8 min
 
kaffepause/coffee break 15 min

3. ankelprotese versus artrodese. indikasjoner og kontraindikasjoner
Norske erfaringer ved Kari Eikvar    10 min
Diskusjon med panelet og plenum    10 min

4. komplikasjoner. Complications
Bløtdelsproblematikk ved ankelprotesekirurgi. Soft tissue problems.
Hvordan takle sårnekroser? How to handle nekrosis?
Erfaringer fra panelet. Panel experiences.
Diskusjon      20 min

5. Hvordan håndtere havarert ankelprotese? How to handle failed ankel prosthesis?
Kees Doets      10 min
A Henrichson      10 min
Pascal Rippstein      10 min

Posters and PowerPoint presentations in english
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Traumesymposium 
Torsdag 28. oktober 
08.30-12.00
Sted: Film auditorium

"traumatologene, npe’s verstinger?”
kan nasjonale behandlingsprotokoller være til hjelp?

Møteledere: M.Bråten, St.Olav og K.Matre, Haukeland

Tid

08.30 Introduksjon 
Leder av NOFs Traumeutvalg, klinikkleder Oslo Universitetssykehus,
prof. dr.med Olav Røise

08.40 Ortopedisk traumatologi, ”verstingen” i Norsk pasientskadeerstatning (NPE)? 
Ass.direktør NPE, Rolf Gunnar Jørstad

09.05 Hvorfor blir vi dømt? Hva kan vi lære av NPE-sakene ?
Overlege dr. med Anders Walløe, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Saksbehandler 
NPE

09.30 Er det oss det er noe galt med? 
Overlege, 1.amanuensis dr. med Yngvar Krukhaug, Haukeland Universitetssykehus

09.40 Paneldiskusjon

10.00 Pause

10.30 Vårt ortopediske ”Traumesystem”, status høsten 2010.
Overlege Bjørn Bragnes, Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud

10.40 ”Damage Control Orthopaedics” eller ”Early Total Care”, hva skal vi velge?
Seksjonsoverlege, prof.dr.med Jan Erik Madsen, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

11.05 Forslag til ”nasjonale guidelines” for bekken- og acetabularfrakturer.
Olav Røise

11.15 Øvrige tema for nasjonale retningslinjer?
Bjørn Bragnes 

11.25 Nasjonale retningslinjer, juridisk bindende? 
Hvilken funksjon vil evt. guidelines ha?
Seksjonsoverlege dr.med Ketil J. Holen, leder Norsk ortopedisk forening

11.35 Paneldiskusjon.

11.55 Oppsummering. Veien videre…
Olav Røise
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AMGEN OG GLAXOSMITHKLINE  
LANSERER PROLIA®  (DENOSUMAB), 
EN NY OG INNOVATIV BEHANDLING 
TIL KVINNER MED POSTMENOPAUSAL 
OSTEOPOROSE SOM STYRKER BEIN  
OG HINDRER BRUDD.1

Prolia «Amgen» Benresorpsjonshemmer.                                             
 ATC-nr.: M05B X04 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 60 mg: 
Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Denosumab, iseddiksyre og 
natriumhydroksid (til pH-justering), sorbitol (E 420), polys-
orbat 20, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Behandling 
av osteoporose hos postmenopausale kvinner som har økt 
risiko for brudd. Reduserer signifikant risikoen for vertebrale 
brudd, ikke-vertebrale brudd og hoftebrudd. Behandling av 
bentap assosiert med hormonbehandling hos menn med 
prostatakreft med økt risiko for brudd. Hos menn med pros-
tatakreft som får hormonbehandling, reduserer denosumab 
risikoen signifikant for vertebrale brudd. Dosering: Adminis-
treres 1 gang hver 6. måned som én enkelt s.c. injeksjon. Pre-
paratet må administreres av person som har fått tilstrekkelig 
opplæring i injeksjonsteknikker. Pasienten må få tilstrekkelig 
tilskudd av kalsium og D-vitamin. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen 
dosejustering nødvendig. Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og 
effekt er ikke studert ved nedsatt leverfunksjon. Eldre ( 65 
år): Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom (<18 år): 
Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er dokumentert. 
Kontraindikasjoner: Hypokalsemi. Overfølsomhet for noen 
av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Tilstrekkelig in-
ntak av kalsium og D-vitamin er viktig. Hypokalsemi må 
korrigeres med tilstrekkelig inntak av kalsium og D-vitamin 
før behandlingen igangsettes. Pasienter med kraftig ned-
satt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt) eller 
som får dialyse, har større risiko for å utvikle hypokalsemi. 
Klinisk overvåking av kalsiumnivåer anbefales for pasienter 
som er disponert for hypokalsemi. Pasienten kan utvikle 
hudinfeksjoner (hovedsakelig cellulitt), som fører til syke-
husinnleggelse. Pasienten bør informeres om å oppsøke lege 
umiddelbart ved tegn/symptomer på cellulitt. Osteonekrose 
i kjeven er rapportert etter behandling med denosumab el-
ler bisfosfonater. De fleste tilfeller er sett hos kreftpasienter, 
men også hos pasienter med osteoporose. Dentalun-
dersøkelse med nødvendig forebyggende tannbehandling 
bør vurderes før oppstart av behandling hos pasienter med 

risikofaktorer. Dersom mulig bør disse pasientene unngå 
tannbehandling som innebærer inngrep. God munnhygiene 
bør opprettholdes gjennom behandlingen. Ved utviklet os-
teonekrose kan tilstanden forverres som følge av tannkirurgi. 
Ved utvikling av osteonekrose i kjeven må pasientens behan-
dlingsplan re-vurderes etter individuell nytte-/risikoevaluer-
ing. Pasienter med frutktoseintoleranse må ikke bruke pre-
paratet. Legemidlet innholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. 
60 mg, dvs. nærmest natriumfritt. Interaksjoner: Ingen in-
teraksjonsstudier er utført. Potensialet for farmakodynamisk 
interaksjon anses å være lavt. Graviditet/Amming: Overgang 
i placenta: Ukjent. Det foreligger ikke tilstrekkelige data på 
bruk hos gravide. Skal ikke brukes under graviditet. Over-
gang i morsmelk: Ukjent. Ved en avgjørelse om å fortsette/
avslutte amming eller behandling bør en vurdere fordelene 
av amming og behandling. Bivirkninger: Vanlige ( 1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse. Hud: Utslett. Infek-
siøse: Urinveisinfeksjon, infeksjon i øvre luftveier. Muskel-
skjelettsystemet: Smerter i ekstremitetene. Nevrologiske:  
Isjias. Øye: Katarakt. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Hud: 
Eksem. Infeksiøse: Divertikulitt, cellulitt, øreinfeksjon. Svært 
sjeldne (<1/10 000): Stoffskifte/ernæring: Hypokalsemi. 
Overdosering/Forgiftning: Ingen erfaring. Egenskaper: 
Klassifisering: Humant monoklonalt antistoff (IgG2). Virkn-
ingsmekanisme: Bindes med høy affinitet og spesifisitet til 
RANKL og forhindrer aktivering av dens reseptor (RANK), 
som finnes på overflaten av osteoklastprekursorer og os-
teoklaster. Når RANKL/RANK-interaksjonen forhindres, 
hemmes osteoklastdannelse, funksjon og -overlevelse, slik 
at benresorpsjonen reduseres i både kortikalt og trabekulært 
ben. Reduserer raskt hastigheten av benomsetningen, og 
når nadir for benresorpsjonsmarkør av serumtype 1 C-te-
lopeptid (CTX) (85% reduksjon) innen 3 dager. Reduksjonen 
av benomsetningen opprettholdes over doseringsintervallet. 
I slutten av hvert doseringsintervall er CTX-reduksjonene 
delvis stoppet fra maks. reduksjon på 87% til ca. 45% 
(45-80%). Dette gjenspeiler reversibiliteten i effekten på 

benremodelleringen så snart serumnivåene 
minsker. Effektene opprettholdes ved fortsatt 
behandling. 9 måneder etter siste dose er 
benomsetningsmarkørene vanligvis tilbake til 
samme nivå som før behandling. Reduksjon 
av CTX er lik ved restartet behandling som 
ved nystartet behandling. Ved behandling 
av osteoporose hos postmenopausale kvin-
ner øker BMD signifikant ved alle kliniske 

målepunkter: 9,2% for lumbalcolumna, 6% for total hofte, 
4,8% for lårhals, 7,9% for trokanter, 3,5% for distal  radius 
og 4,1% for total kropp >3 år. Benbiopsiresultater etter 1-3 
års behandling viser ben med normal arkitektur og kvalitet, 
uten tegn på mineraliseringsdefekter, ikke-lamellært ben 
eller margfibrose. Ved behandling av bentap assosiert med 
androgen deprivasjon sees en signifikant relativ risikore-
duksjon for nye vertebrale brudd på 85% ved 1 år, 69% ved 
2 år og 62% ved 3 år. Ved behandling av bentap assosiert 
med behandling med adjuvant aromatase-hemmer økte 
BMD signifikant ved alle kliniske målepunkter: 7,6% for 
lumbalcolumna, 4,7% for total hofte, 3,6% for lårhals, 5,9% 
for trokanter, 6,1% for distal  radius og 4,2  for total kropp.  
Absorpsjon: Biotilgjengelighet 78% etter administrering 
av enkeltdose på 60 mg. Cmax 6 µg/ml (1-17 µg /ml). Tmax 10 
dager (2-28 dager). Halveringstid: 26 dager (6-52 dager) over 
en periode på 3 måneder (1,5-4,5 måneder). Hos 53% ble det 
ikke påvist målbare denosumabmengder 6 måneder etter 
dosering. Ikke-lineær, doseavhengig farmakokinetikk med 
lavere clearance ved høyere doser eller konsentrasjoner, 
men omtrent doseproporsjonale økninger i eksponeringen 
for doser 60 mg. Metabolisme: Vil trolig ikke elimineres via 
leverme-tabolisme. Metabolisme og eliminering forventes 
å følge clearancebanene for immunglobulin, med nedbry-
ting til små peptider og individuelle aminosyrer. Generelt 
sett elimineres ikke monoklonale antistoffer via hepatisk-
metabolske mekanismer. Farmakokinetikken forventes ikke 
å påvirkes av nedsatt leverfunksjon. Farmakokinetikkprofilen 
er ikke vurdert for pediatriske populasjoner. Oppbevaring 
og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke 
fryses. Ferdigfylt sprøyte oppbevares  i ytteremballasjen for 
å beskytte mot lys. Må ikke ristes kraftig. Andre opplysnin-
ger: Før administrering må oppløsningen undersøkes. Ikke 
injiser oppløsningen hvis den inneholder partikler, er sløret 
eller misfarget. For å unngå ubehag på injeksjonsstedet 
må ferdigfylt sprøyte oppnå romtemperatur (opptil 25°C) 
før injeksjon. Injiser sakte. Injiser hele innholdet i den fer-
digfylte sprøyten. Kast ev. legemiddelrester sammen med 
ferdigfylt sprøyte. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør 
destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Nålebesky-
ttelsen over ferdigfylt sprøyte inneholder tørr naturgummi 
(lateksderivat), som kan forårsake allergiske reaksjoner. Må 
ikke blandes med andre legemidler. Pakninger og priser: 
1 stk. (ferdigfylt sprøyte m/automatisk nålebeskyttelse)  
kr. 2307,70. Sist endret: 18.08.2010 Referanser: 1. Prolia 
SPC 2010
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Leddregister Symposium 
Torsdag 28. oktober 
08.30-10.00
Sted: Kunst

infeksjoner ved hofteproteser

Møteledere: Leif Ivar Havelin og Geir Hallan 

Tid

08.30-08.45  Epidemiologi for infeksjoner etter hofteproteser
Håvard Dale

08.50-09.00 Mikrobiologi ved infeksjoner etter proteser 
(Prøvetaking, Bakterietyper, Resistensmønster) 
Olav Lutro

09.05-09.20 Hvorledes revideres infiserte hofteproteser i Norge
Lasse Engesæter

09.25-09.35 Infeksjoner i proteser hos reumapasienter  
Jan Schrama

09.40-09.55 Hvordan bruke registerresultatene i klinikken?
Geir Hallan

10.00 Slutt 



sYmposiUm
Current status of metall-on-metall Hip resurfacing. 
10 Year Survivorship of resurfacing in patients younger 
than 50:  We do not need a different bearing.
 
 mr. ronan treacy, mb CHb, FrCs, FrCsorth
Consultant orthopaedic surgeon, the priory Hospital & royal 
orthopedic Hospital, birmingham, england
 
sted: Radisson Plaza, Base One
tidspunkt: Fredag 29. oktober klokken 08.30

møt oss på stand nr. 55
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Norsk hofte- og knekirurgisk forening
Torsdag 28. oktober
10.30-12.00
Sted: Kunst auditorium

aspects for successful primary total knee arthroplasty

Foreleser: Stephan Röhrl og Tarjei Egeberg
Gjesteforeleser: J. Victor, PhD, Professor of Orthopaedics 
  AZ St-Lucas, St-Lucaslaan, 8310 Brugge, BelgiumBelgium.
  e-mail: j.victor@skynet.be

Tid

11.00-11.10   Total Knee arthroplasty – Current practice in Norway: 
Ove Furnes

11.10-11.12   Discussion

11.12-11.22   Total knee arthroplasty – Indication and preoperative planning  
Mona Badawy

11.22-11.24 Discussion

11.24-11.49   Surgical technique: 
Tips and tricks to a successful primary total knee arthroplasty 
Jan Victor

11.49-11.54 Discussion

11.54-12.04 Gap resection"-technique versus "measured bone resection"-technique 
Eirik Aunan

12.04-12.06 Discussion

12.06-12.16 Cemented versus uncemented primary total knee arthroplasty 
Kristian Bjørgul 

12.16-12.30  Discussion
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Norsk Barneortopedisk Forening
Torsdag 28. oktober
13.00-16.30
Sted: Munch

Frakturer i under-ekstremiteten hos barn 

Møteledere: Christian Øye og Lasse Engesæter 

Tid

13.00-13.20 Epidemiologi for frakturer i under-ekstremitetene hos barn. 
Lars Fosse, Astrid Lindgrens Barnesjukhus, Stockholm

13.25-13.40 Bekken frakturer hos barn
Ola Wiig, Ullevål sykehus

13.45-13.55   Hoftefrakturer  
Christian Sætersdal, Haukeland Sykehus

14.00-14.15 Femur diafysefrakturer
Lasse Engesæter, Haukeland Sykehus

14.20-14.35 Kaffepause

14.40-14.55 Knenærefrakturer
Gunn Hulleberg, St.Olavs hospital

15.00-15.20 Tibia diafysefrakturer og kompartement syndrom i leggen  
Christian Øye, St.Olavs hospital

15.25-16.40 Ankelfrakturer
Anders Wensaas, Akershus universitetssykehus

15.45-15.55 Fotfrakturer 
Lars Ketil Aas, Ålesund sykehus 

16.00  Slutt
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Symposium Spesialisterklæringen
Torsdag 28.oktober 
13.00-16.30
Sted: Base One

spesialisterklæringen

Møteleder: John H. Williksen

Tid

13.00 Innledning
John H. Williksen

13.05 Historikk vedr.  invaliditetstabellen
Astor Reigstad

13.20 Juridiske aspekter 
Adv. Tor Ingebrigtsen, KCO-advokater

14.05 Bruk av invaliditetstabellen
Anders Walløe

14.20 Invaliditetsvurdering ved skader i skulder. 
Tom C. Ludvigsen

14.30 Kaffe

15.00 Invaliditetsvurdering ved skade i albue, håndledd og hånd.  
Torstein Husby 

15.15 Invaliditetsvurdering ved skade i hofte, kne og rygg 
John H. Williksen

15.30 Invaliditetsvurdering ved skade i ankel og fot.  
Ketil Hvaal

15.40 Spesialisterklæringen sett fra skadeadvokat 
Adv. Sven Knagenhjelm, Advokatforum

15.55 Spesialisterklæringen sett fra forsikringsselskap  
Arnbjørn Rodt – Tryg Vesta

16.10 Spørsmål  

16.30 Slutt



Astra Tech AS. Postboks 160, Luhrtoppen 2, 1471 Lørenskog.  
Tel: +67 92 05 50. Fax: 67 92 05 60. www.astratech.no

Autologt helblood - en naturlig del  
av din blodsparingsstrategi!

Ortopedisk Høstmøte 2010 - SAS Radisson Plaza Oslo 27.-29. oktober
Velkommen til Astra Techs stand nr. 10 for å lære mer om våre blodsparprodukter

Bellovac® ABT – En postoperativ løsning for oppsamling av autologt helblod 

Sangvia® – En unik per- og postoperativ løsning for oppsamling av autologt helblod  

Astra Tech – ledende innen autologt helblod
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NMS Symposium
Torsdag 28. oktober
08.30-10.00
Sted: 301

Current trends in meniscus surgery, 
overview and discussion of clinical options

Foreleser: Dr Peter Verdonk, UZ Gent, Belgium 

AMGEN symposium 
Torsdag 28.oktober 
10.30-11.15
Sted: 301

ny kunnskap om postmenopausal osteoporose

1.  Osteoporose for Ortopeder, utredning og behandling 
 v/ Professor Lars Nordsletten, Oslo universitetssykehus HF Ullevål

2.  Prolia (denosumab) kliniske effekter
 v/ Johan Halse, Spesialistsenteret
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Stryker, Trident Tritanium launch symposium 
Torsdag 28. oktober 
13.00-14.30
Sted: Rom 301

advancements and challenges in acetabular tHr
Trident Tritanium launch symposium

Møteledere: Professor Ruud Geesink – University of Maastricht, Netherlands
  Professor Robert Streicher – Director of Strategic Research, Stryker 
Orthopaedics

Tid

Light refreshment

13.00 Welcome & Introductions 
Dennis Johnsen

13.05 Factors affecting acetabular fixation
- Have we solved acetabular fixation issues?
Professor Geesink

13.20 X3: The hard wearing soft bearing 
Professor Streicher

13.35 Restoring the patient anatomy 
Professor Geesink  

13.55 Tritanium porous metal technology 
Professor Streicher 

14.10 Matching the bearing to the patient 
Professor Geesink

14.25 Discussion

14.30 Close

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

!



!

Behandling av AC leddluksasjoner

AC GraftRope

AC GraftRope systemet benyttes 
ved akutte og kroniske luksasjo-
ner. I metoden benyttes Gracilis 
graft sammen med implantatet.
Dette gir en strukturell og bio-
logisk tilheling.

AC TightRope
AC TightRope systemet benyttes ved akutte luksa-
sjoner. Implantatet gir en sterk fiksering og instru-
mentene gjør det til en reproduserbar metode.



46

Symposier torsdag 28. oktober

• Høstmøteboken 2010

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Arthrex symposium 
Torsdag 28. oktober 
15.00-16.30
Sted: rom 301

Disorders in clavicular joints

Tid

14.30-14.35 Introduction 

14.35-14.45 Acute AC-joint dislocations. Choice of treatment and results
Arthrex

14.45-14.55 Chronic AC-joint dislocations. Choice of treatment and results.  

14.55-15.05 Graft-rope and Tight-rope technique   
Arthex

15.05-15.15 The norwegian experience  

15.15-15.25 Treatment of the painful AC-joint  

15.25-15.45 SC-joint instability and pain conditions. Choice of treatment and results

15.45-16.00 Discussion
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Norsk forening for fot- og ankelkirurgi
AO Alumni 
Fredag 29. oktober 
08.30-12.00
Sted: Film

Fot-traumatologi

Møteleder: Lars Kjetil Aas, Ålesund
Foreleser: David Redfern, UK, Ernst Orthner, Østerrike, Jákup Midjord, Færøyene

Tid

08.30   Fractures of the Calcaneus. Primary treatment, overview and update.
David Redfern

09.30   Acute Lisfranc injuries, diagnosis and treatment.
Ernst Orthner

10.00   Break

10.30   Lisfranc sequelae, late reconstruction. 
Ernst Orthner

11.00   The severely injured foot. Assessment and treatment strategy.
Jákup Midjord

 11.30    Case discussion
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Norsk forening for håndkirurgi 
Fredag 29.oktober 
08.30-11.30
Sted: Kunst

arthroscopy of the wrist and hand

Chairman: Jan-Ragnar Haugstvedt

Tid

08.30-08.40 Wrist arthroscopy; techniques.  
Torstein Husby, Oslo Universitetssykehus

08.40-09.00 Arthroscopy assisted treatment of fractures in scaphoid and distal radius. 
Ole Fosse, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

09.00-09.20 The use of arthroscopy in diagnosing and treating ligament injuries of the wrist.  
Andrea Atzei, Verona

09.20-09.30 Arthroscopic assisted gangliectomy
Istvan Rigo, Oslo Universitetssykehus

09.30-10.00 Coffee break

10.00-10.20 Classification and treatment of TFCC injuries. 
A Atzei

10.20-10.30 Endoscopic assisted CTS treatment. 
Fidel Sanchez, Volvat Medisinske Senter

10.30-10.40 Ulnar impaction syndrom and HALT syndrom. 
Jan-Ragnar Haugstvedt, Oslo Universitetssykehus

10.40-10.50 Arthroscopy assisted osteotomy of the distal radius. 
A Atzei

10.50-11.00 MCP joint arthroscopy. 
I Rigo

11.00-11.15 Future possibilities for use of arthroscopy in the wrist and hand. 
A Atzei

11.15-11.30 Discussion and questions
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Spinalkirurgisk symposium 
Fredag 29.oktober 
10.30-12.00
Sted: Munch

spinalkirurgisk symposium

I samarbeid med firmaet Zimmer arrangerer vi i år et MIS symposium.

Tid

10.30–10.40 MIS innledning  
Ellen Aksnes, seksjonsoverlege, ortopedisk avd OUS

10.40–11.05 MIS erfaringer ved vår avdeling
Roger Trana overlege, ortopedisk avd OUS

11.05-11.45 MIS foredrag  
Gjesteforeleser (navn og tema senere)

11.45–12.00 Diskusjon

Smith & Nephew symposium 
Fredag 29.oktober 
08.30-10.00
Sted: Base one

Current status of metal-on-metal Hip resurfacing.
10 Year Survivorship of resurfacing in patients younger 
than 50: We do not need a different bearing.

Foreleser: Mr. Ronan Treacy, MB CHB, FRCS, FRCSOrth
  Consultant Orthopaedic Surgeon
  The Priory Hospital & Royal Orthopedic Hospital 
  Birmingham, England

!
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NMS symposium 
Fredag 29.oktober 
10.30-12.00
Sted: Base One

innovations in Hip and knee arthroplasty. 

Forelesere: Professor K. G Nilsson and Dr. Caldora

NMS symposium 
Fredag 29.oktober 
08.30-10.00
Sted: 301

trabecular metal interbody Cages 

Forelesere: Pr Rune Hedlund (Sweden), Dr Nicholas Brooke (UK)

Trabecular Metal Interbody cages: TM-S, TM100, 300, 400, 500

• Osteointegration and conduction capabilities
• Primary stability
• No need for bone harvesting
• Good imaging follow-up capabilities
• Clinical Experience
• Follow up
• Long term clinical results
• Clearly set indications as factor for surgery success
• Illustrate indications by case review

Trabecular Metal in Spine Surgery, 10 years of clinical Experiece, Pr Rune Hedlund 20'
Clinical data literature review - Trabecular Metal in cervical degenerative, Dr Nicholas Brooke 20'
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Smith & Nephew symposium  
Fredag 29.oktober 
10.30-12.00
Sted: 301

advanced im nailing techniques / metanail & sureshot

Foreleser: Iain McFadyen FRCS Trauma and Orthopaedics
  Chief of TraumaBrighton and Sussex University Hospitals
  United Kingdom

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



              www.nmsmedico.com  Telefon 67 91 22 00

                             Din partner i en verden av tilbydere

® Hip Stem
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generalforsamling

norsk ortopedisk forening (nof) 2010
Fredag 29. oktober 
13.00 

   Hotel Radisson SAS Plaza, Oslo

Saksliste

Sak 1. Åpning av Generalforsamlingen

Sak 2. Valg av møtedirigent

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 4. Utdeling av stipend: Charnley-stipendet, Smith & Nephews stipendier,
Nof-stipendier, Best Paper Awards, NAF-stipend

Sak 5. Årsberetning fra styret

Sak 6. Rapport fra NOP-redaktøren

Sak 7. Rapport fra Web-redaktøren

Sak 8. Rapport fra Kvalitetsutvalget 

Sak 9. Rapport fra Spesialitetskomiteen

Sak 10. Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser

Sak 11. Rapport fra Nasjonalt Korsbåndregister

Sak 12. Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister

Sak 13. Rapport fra Nasjonalt barnehofteregister

Sak 14. Rapport fra ACTA Orthopaedica

Sak 15. Rapport fra DRG-utvalget

Sak 16. Rapport fra Bone and Joint Decade-utvalget

Sak 17. Rapport fra UEMS

Sak 18. Rapport fra seniorpolitisk utvalg

Sak 19. Rapport fra faggruppe for ortopedisk traumatologi

Sak 20. Rapport fra Norsk arthroskopiforening
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Sak 21. Rapport fra Norsk barneortopedisk forening

Sak 22. Rapport fra Norsk fot- og ankelkirurgisk forening

Sak 23. Rapport fra Norsk forening for håndkirurgi

Sak 24. Rapport fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi

Sak 25. Rapport fra Norsk forening for hofte- og knekirurgi

Sak 26. Rapport fra Nofs Forskningsutvalg

Sak 27. Saker forelagt av styret:
27-1. Retningslinjer for kurs- og kongressarrangementer i regi av 

Nof eller Nofs faggrupper
27-2. Retningslinjer for Høstmøtets Nof-symposium

(åpnings symposium)
27-3. Nedleggelse av Nof Vintermøte
27-4. Etablering av LIS-undergruppe
27-5. Vedtektsendringer

Sak 28. Saker forelagt av foreningens medlemmer:
28-1. Søknad om opprettelse av interessegruppe for

osteoporose og beinhelse i Nof
28-2. Vedtektsendringer

Sak 29. Regnskap pr. 31.12.2009

Sak 30. Budsjettforslag 2010-2011

Sak 31. Valg

Sak 32. Forslag til tema for Nof-symposiet 2011

Sak 33. Tid og sted for Nof Generalforsamling 2011
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generalforsamling 2010

norsk forening for håndkirurgi
Onsdag 27.oktober 
17.00
Sted: Kunst auditorium

Sak 1. Åpning av møtet. Valg av ordstyrer.

Sak 2. Godkjenning av saksliste.

Sak 3. Styrets årsberetning.

Sak 4. Årsregnskap.

Sak 5. Diplomkomite. Valg av medlemmer.

Sak 6. Kvalitetsutvalg.

Sak 7. Websiden.

Sak 8. Reisestipend og pris for beste håndkirurgiske foredrag av yngre kirurger.

Sak 9. Vintermøtet 2011. 

Sak 10. FESSH-kongressen i Oslo 2011. 

Sak 11. Høstmøtesymposium 2011 - tema og oppnevning av programansvarlig.

Sak 12. Vintermøte 2012 - lokalisasjon, tema og oppnevning av 
programansvarlig.

Sak 13. SSSH-kongress i Norge 2014 - oppnevning av arrangementssted og 
kongresspresident.

Sak 14. The FESSH HANDGUIDE study

Sak 15 FESSH Hand Trauma Commitee

Sak 16. Valg av styremedlem til SSSH.

Sak 17. Valg av representant til IFSSH hvis foreningen får egen representant fra 
2012.

Sak 18. Valg av representant til FESSH Hand Trauma Committee.

Sak 19. Utnevning av æresmedlem(mer).

Generalforsamlinger øvrige foreninger
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generalforsamling 2010

norsk forening for skulder- og albuekirurgi 
(Association for the Study and Application of the Method of Ilizarov)
Egen faggruppe under NOF

Onsdag 27. oktober
17.00-18.00
Sted: Film auditorium

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Sak 2. Valg av møteleder

Sak 3. Valg av referent

Sak 4. Årsrapport

Sak 5. Godkjenning av regnskap

Sak 6. Kontingent 2011

Sak 7.  Eventuelt

generalforsamling 2010

norsk barneortopedisk Forening 
Torsdag 28.oktober 
17.00-18.00
Sted: Munch auditorium

Sak 1. Åpning. Valg av ordstyrer og referent. 

Sak 2. Årsberetning

Sak 3. Regnskap og fastsettelse av kontingent

Sak 4. Tema for høstmøte symposiet 2010

Sak 5. Eventuelt
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generalforsamling 2010

norsk forening for fot- og ankelkirurgi
Torsdag 28.oktober 
17.00-18.00
Sted: Rom 301

Sak 1. Åpning av møtet

Sak 2. Valg av møteleder og referent

Sak 3. Styrets beretning

Sak 4. Regnskap

Sak 5. Valg

Sak 6. Neste års symposium

Sak 7. Eventuelt

generalforsamling 2010

norsk hofte- og knekirurgisk forening
Torsdag 28. oktober 
17.00-18.00
Sted: Kunst auditorium
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generalforsamling 2010

ao alumni 
Torsdag 28. oktober 
17.00-18.00
Sted: Film auditorium

Sak 1. Godkjenning av innkalling 

Sak 2. Valg av møteleder 

Sak 3. Valg av referent

Sak 4. Valg av nye styremedlemmer

Sak 5. Nye medlemmer siste år

Sak 6. Godkjenning av årsrapport

Sak 7. Godkjenning av regnskap

Sak 8. Fastsettelse av kontingent for 2010

Sak 9. Eventuelt

generalforsamling 2010

norsk forening for reumakirurgi 
Onsdag 27. oktober 
17.00-18.00
Sted: 301

Sak 1. Årsberetning

Sak 2. Regnskap

Sak 3. Tema for neste års Symposium

Sak 4. Saker fra styret og medlemmene

Sak 5. Eventuelt

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



NYHET! Xarelto® (rivaroksaban) 
refunderes til alle elektive kne- og 

hofteleddsprotesepasienter!2

Nå kan du forebygge 
tromboser mer effektivt 

med tabletter 
isteden for sprøyte1

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo. 
Tlf.: 24 11 18 00. www.thrombosisadviser.comL.
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Refusjonsberettiget bruk: Refusjonskode: Vilkår:

Primærforebyggelse av venøs trom-
boembolisk sykdom hos voksne 
pasienter som har gjennomgått 
elektiv total hofteprotesekirurgi eller 
total kneprotesekirurgi.

ICPC ICD 136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes 
i mindre enn tre måneder.

186) Refusjon ytes kun til pasienter hvor bruk av 
lavmolekylære hepariner i sprøyter vurderes som 
uhensiktsmessig. Årsaken til bruk av tabletter/
kapsler skal dokumenteres i journal.

Kode
-20

Tekst
Trombose-
profylakse 
ved kirurgi

Vilkår nr
136, 186

Kode
-20

Tekst
Trombose-
profylakse 
ved kirurgi

Vilkår nr
136, 186
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Antitrombotisk middel. 
ATC-nr.: B01AX06 
TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver 
tablett inneh.: Rivaroksaban 10 mg,  
laktosemono-hydrat 27,9 mg, hjelpe- 
stoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid  
(E 172), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Forebygging av venøs 
tromboembolisme (VTE) hos voksne 
som får innsatt hofteledds- eller kne-
leddsprotese. 
Dosering: 10 mg 1 gang daglig. Initial-
dose gis 6–10 timer etter kirurgisk inn-
grep, forutsatt etablert hemostase. 
Behandlingsvarighet: Bestemmes av 
VTE-risiko avhengig av type ortope-
disk inngrep. Større hofteleddskirurgi: 
5 uker. Større kneleddskirurgi: 2 uker. 
Kan tas uavhengig av måltid. Ingen  
dosejustering er nødvendig ved lett  
eller moderat nedsatt nyrefunksjon. 
Anbefales ikke til barn og ungdom 
<18 år pga. manglende data vedrørende 
sikkerhet og effekt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
noen av innhold stoffene. Klinisk signi- 
fikant aktiv blødning. Leversykdom 
asosiert med koagulopati og klinisk 
relevant blødningsrisiko. Gravidi-
tet og amming. Forsiktighetsregler: 
Pasienter med blødningsrisiko må 
overvåkes ved regelmessig klinisk 
undersøkelse, nøye observasjon av 
operasjonssåret med ev. drenasje, og 
regelmessig hemoglobinmåling. Ufor-
klarlige fall i hemoglobinnivå eller 
blodtrykk må undersøkes med tanke 
på lokalisering av blødning. Ved alvor-
lig nedsatt nyrefunksjon (kreatinin- 
clearance <30 ml/minutt) kan plasma- 
nivået være signifikant forhøyet, noe 
som kan føre til økt blødningsrisiko. 
Bruk ved kreatininclearance <15 ml/
minutt anbefales ikke. Må brukes med 
forsiktighet ved kreatininclearance 
15–29 ml/minutt. Kan brukes med 
forsiktighet til cirrhosepasienter med 
moderat nedsatt leverfunksjon («Child 
Pugh» grad B), dersom ikke assosi-
ert med koagulopati. Må brukes med 
forsiktighet ved økt blødningsrisiko, 
f.eks. ved kongenitale eller ervervede 
blødningsforstyrrelser, ukontrollert, 
alvorlig arteriell hypertensjon, aktiv 
ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig 
gastrointestinal ulcussykdom, vaskulær 
retinopati, nylig intrakraniell eller intra-
cerebral blødning, intraspinale eller in-
tracerebrale vaskulære abnormaliteter, 
nylige kirurgiske inngrep i hjerne, rygg-
rad eller øyeregion. Effekt og sikkerhet 
ved bruk til pasienter som gjennomgår 
hoftefrakturkirurgi er ikke undersøkt 
og rivaroksaban anbefales ikke. Risiko 
for utvikling av epiduralt eller spinalt 
hematom, som kan føre til langvarig  
eller permanent lammelse, når nevroak-
sial anestesi (spinal-/epiduralanestesi) 
eller spinal-/epiduralpunksjon brukes. 
Risikoen kan øke ved postoperativ bruk 
av permanente epiduralkatetre, sam-
tidig bruk av legemidler som påvirker 
hemostasen eller ved traumatisk eller 
gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. 
Pasienten må overvåkes nøye mht. tegn 
og symptomer på nedsatt nevrologisk 
funksjon (f.eks. nummenhet eller svak-
het i ben, tarm- eller blæredysfunk-
sjon). Rask diagnostisering og behand-
ling er nødvendig dersom nevrologisk 
utfall oppdages. Før nevroaksial inter-
vensjon må legevurdere nytte/risiko hos 
antikoagulerte pasienter og hos pasien-

ter som skal antikoaguleres for trom-
boseprofylakse. Epiduralkateter må  
ikke fjernes før det har gått 18 timer 
etter siste rivaroksabandose. Neste  
rivaroksabandose må ikke gis før 6 timer  
etter at kateteret er fjernet. Ved trau-
matisk punksjon må rivaroksabanadmi-
nistrering utsettes i 24 timer. Bør ikke 
brukes ved sjeldne, arvelige problemer 
med galaktoseintoleranse, lapplaktase-
mangel eller glukose-galaktosemalab-
sorpsjon.
Graviditet/Amming: Kontraindisert ved 
graviditet og amming. Kvinner i fertil 
alder bør unngå å bli gravide under 
behandling. Overgang i morsmelk: 
Data fra dyr indikerer at rivaroksaban 
utskilles i morsmelk. Det må vurderes 
hvorvidt amming skal avbrytes eller om 
pasienten skal avstå fra behandling. 
Interaksjoner: Sterke CYP 3A4- og P-gp-
hemmere, f.eks. azolantimykotika som 
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol 
og posakonazol, eller hiv-proteasehem-
mere (f.eks. ritonavir), kan øke AUC, 
Cmax og farmakodynamiske effekter av 
rivaroksaban, noe som kan føre til økt 
blødningsrisiko. Samtidig behandling 
anbefales ikke. Flukonazol forventes å 
ha mindre effekt på rivaroksaban og 
kan med forsiktighet gis samtidig. Lege-
midler som er sterke hemmere av bare 
én av eliminasjonsveiene, enten CYP 3A4 
eller P-gp, forventes å øke plasmakon-
sentrasjonen av rivaroksaban i mindre 
grad, f.eks. klaritromycin og erytro-
mycin. Etter kombinert administrering 
av enoksaparin (40 mg enkeltdose), er 
det observert additiv effekt på anti-fak-
tor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter 
på koagulasjonsprøver (PT, aPTT). Enoksa-
parin påvirker ikke rivaroksabans farma-
kokinetikk. Forsiktighet må utvises ved 
samtidig behandling med andre antiko-
agulantia, pga. av økt blødningsrisiko. 
Forsiktighet må utvises ved samtidig 
behandling med NSAID (inkl. acetylsali-
sylsyre) og plateaggregasjonshemmere, 
da disse legemidlene vanligvis øker 
blødningsrisikoen. Samtidig bruk av  
rivaroksaban og sterke CYP 3A4-indu-
sere (f.eks. fenytoin, karbamazepin,  
fenobarbital eller johannesurt), kan 
føre til redusert plasmakonsentrasjon av 
rivaroksaban. Forsiktighet bør utvises  
ved samtidig bruk av sterke CYP 3A4- 
indusere. Rivaroksaban hverken hemmer 
eller induserer viktige isoenzymer, som 
CYP 3A4. Ingen klinisk relevant interak-
sjon med mat. Koagulasjonsparametre 
(f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes som 
forventet iht. rivaroksabans virknings-
mekanisme. 
Bivirkninger: Ca. 14% opplever bivirk-
ninger i studier. Blødninger og anemi 
er sett hos henholdsvis ca. 3,3% og 
1%. Bivirkningene må tolkes iht. kirur- 
gisk situasjon. Kan være assosiert med 
økt risiko for skjult eller synlig blødning 
fra vev/organer, noe som kan føre til 
posthemoragisk anemi. Tegn, symp-
tomer og alvorlighetsgrad (inkl. mulig 
dødelig utgang) vil variere i forhold til 
blødningens lokalisering, grad og om-
fang. Blødningsrisiko kan være økt hos 
visse pasientgrupper, f.eks. ved ukon-
trollert alvorlig arteriell hypertensjon 
og/eller ved samtidig behandling med 
andre legemidler som påvirker hemosta-
sen. Blødningskomplika sjoner kan ma-
nifesteres som svakhet, asteni, blekhet, 
svimmelhet, hodepine eller uforklarlig 
hevelse. Mulighete for blødning vurderes 

ved evaluering av tilstanden til enhver  
pasient.
Vanlige ( 1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, inkl. aktuelle laboratorie- 
parametre. Gastrointestinale: Kvalme. 
Hjerte/kar: Postprosedural blødning, 
inkl. postoperativ anemi og blødning 
fra operasjonssår. Undersøkelser: For-
høyet GGT, økning i transaminaser 
(inkl. forhøyet ALT og AST). Mindre 
vanlige ( 1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytose, inkl. økt trombocyttall. 
Gastrointestinale: Forstoppelse, diaré, 
abdominal og gastrointestinal smerte 
(inkl. smerte i øvre abdomen, mage- 
ubehag), dyspepsi (inkl. epigastrisk ube-
hag), munntørrhet, oppkast. Hjerte/
kar: Takykardi, blødning (inkl. hematom 
og sjeldne tilfeller av muskelblødning),  
blødning i mage-tarmkanalen (inkl. 
gingival blødning, rektal blødning, 
hematemese), hematuri (inkl. blod 
i urinen), blødning i genitaltractus 
(inkl. menoragi), hypotensjon (inkl. 
nedsatt blodtrykk, prosedural hypoten-
sjon), neseblødning. Hud: Pruritus (inkl. 
sjeldne tilfeller av generalisert pruritus), 
utslett, urticaria (inkl. sjeldne tilfeller 
av generalisert urticaria), kontusjon. 
Muskel-skjelettsystemet: Smerter i 
ekstremiteter. Nevrologiske: Synkope 
(inkl. bevisstløshet), svimmelhet, hode- 
pine. Nyre/urinveier: Nedsatt nyre-
funksjon (inkl. forhøyet S-kreatinin og 
S-urea). Undersøkelser: Forhøyet lipase 
og amylase, økt bilirubinnivå, økning i 
LDH og alkalisk fosfatase. Øvrige: Sårse-
kresjon, lokalisert ødem, perifert ødem, 
sykdomsfølelse (inkl. tretthet, asteni), 
feber. Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Allergisk dermatitt. 
Lever/galle: Unormal leverfunksjon.  
Undersøkelser: Økt konjungert bilirubin, 
med eller uten samtidig forhøyet ALT. 
Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Blødning i 
kritisk organ (f.eks. hjerne), binyreblød-
ning, konjunktivalblødning, hemop-
tyse. Immunsystemet: Overfølsomhet. 
Lever/galle: Gulsott. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Overdose kan føre til blødningskom-
plikasjoner. Behandling: Intet spesifikt 
antidot. Medisinsk kull kan vurderes. 
Ved blødning kan doseutsettelse eller  
seponering vurderes. Egnet sympto- 
matisk behandling, f.eks. mekanisk 
kompresjon, kirurgisk inngrep, væske- 
behandling og hemodynamisk støtte,  
transfusjon av blodprodukt eller -kom- 
ponent, må overveies. Dersom livstru- 
ende blødning ikke kan kontrolleres  
med nevnte tiltak, kan administre- 
ring av rekombinant faktor VIIa over-
veies. Det foreligger imidlertid ingen 
erfaring med bruk av rekombinant  
faktor VIIa til personer som får rivaroksa- 
ban. Anbefalingen baseres på begren-
sede prekliniske data. Gjentatt dose-
ring av rekombinant faktor VIIa, skal 
vurderes og titreres, avhengig av forbe-
dringer i blødningsstatus. Rivaroksaban 
er antagelig ikke dialyserbart pga. høy 
plasmaproteinbinding. 
Pakninger og priser: Enpac: 10 stk. Kr. 525, 
30 stk. Kr. 1505,10, 100 stk. Kr. 4935,50. Refu-
sjon: Se Refusjonslisten, B01A X06. Sist 
endret: 01.07.2010.
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refu- 
sjon hver måned)

C Xarelto «Bayer»  
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Referanser: 1) Eriksson BI et al. J Bone Joint Surg Br. 2009;91:636-44. 2) www.legemiddelverket.no
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FF sesjon 1 - skulder/albue
Onsdag 27. oktober
15.00-16.40
Sted: Film auditorium
Møteledere: Kirsten Fuhrmann og Odd Arve Lien

1 ASYMPTOMATISKE ROTATORCUFFRUPTURER - KLINISK, SONOGRAFISK OG 
MAGNETTOMOGRAFISK OPPFØLGNING OVER 3 ÅR.
Moosmayer, Stefan

2 FUNKSJONELLE RESULTATER ETTER SUTUR AV FULLTYKKELSE ROTATOR CUFF RUPTURER
Berge, Gisle

3 INCIDENS AV SKULDERLUKSASJONER.
Liavaag, Sigurd

4 1-ÅRSRESULTAT FRA REGISTERET FOR SKULDERSTABILISERENDE KIRURGI
Blomquist, Per Jesper Fredrik

5 SNAPPING SCAPULA, ARTROSKOPISK BEHANDLING
Dimmen, Sigbjørn

6 ARTROSKOPISK BEHANDLING AV AKUTT AC-LEDDSLUKSASJON GRAD III+ MED 
TIGHTROPE®.
Lien, Odd Arve

7 TRE PASIENTER MED RASK REHABILITERING ETTER SENESKADER I OVEREKSTREMITET.
Eilertsen, Lars

8 SENERUPTUR AV PECTORALIS MAJOR
Løkebø, Jan Eirik

9 APEN TENOTOMI AD MODUM HOHMANN
Solheim, Eirik

10 ARTROSKOPISK BEHANDLING AV TENNISALBUE
Solheim, Eirik

Frie foredrag
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FF sesjon 2 - Hånd 1
Onsdag 27. oktober
13.00-14.00
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Jens Holthusen / Istvan Rigo 

11 REINSERSJON AV BØYESENER MED TRANSVERS INTRAOSSØS LOOP GIR BEDRE 
RESULTATER ENN PULL-OUT VAIER. EN RETROSPEKTIV STUDIE
Rigo,  Zoltan Istvan

12 ET ÅRS RESULTATER MED LIGAMENTPLASTIKK I TOMMELENS GRUNNLEDD
Rigo,  Zoltan Istvan

13 SAMMENLIGNING AV TO TRAPEZIUMKOPPER MED FINITE ELEMENT ANALYSE
Thorkildsen, Rasmus 

14 RESULTATER ETTER 191 TOTAL PROTESER I HÅNDLEDD
Krukhaug, Yngar 

15 ERFARINGER MED ARTELON SPACER
Herje, Jon

16 BEHANDLING AV ENCHONDROM I HÅNDEN MED OSTEOKONDUKTIV CALCIUM 
PHOSPHAT
Holthusen, Jens 
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FF sesjon 3 - Hånd 2
Onsdag 27. oktober
14.30-16.00
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: John Williksen/ Yngvar Krukhaug

17 FRAKTUR I OS HAMATUM. UTREDNING, BEHANDLING OG RESULTATER BASERT PÅ EGNE 
ERFARINGER OG LITTERATURSØK
Amundsen, Asgeir

18 ETTERUNDERSØKELSE AV PASIENTER OPERERTE FOR EKSTRAARTIKULæRE 
METACARPFRAKTURER
Sletten, Ida Neergård

19 VIRTUELL PLANLEGGING AV OSTEOTOMI

Husby, Torstein

20 SENEREKONSTRUKSJON VED RUPTUR AV FLERE EKSTENSORSENER ETTER OPERASJON 
FOR DISTAL RADIUSFRAKTUR – EN KASUISTIKK
Aure Arild 

21 12 ÅRS OPPFØLGING AV 50 PASIENTER OPERERT FOR SCAFOIDPSEUDARTROSE
Reigstad, Ole

22 EKSTERN FIKSASJON OG PINNER VS. VOLAR PLATEFIKSASJON VED DISTALE 
RADIUSFRACTURER. EN RANDOMISERT STUDIE.(1 ÅRS RESULTATER) 
Williksen, John 

23 FLEXORSENERUPTUR VED VOLAR PLATING AV DISTAL RADIUSFRAKTUR. 
Williksen, John  

24 KORRIGERENDE OSTEOTOMI MED CAP-SEMENT I OVEREKSTREMITETEN HOS BARN.
Winge, Mona

25 LCP PLATER RANDOMISERT STUDIE 2010
Dietze, Andreas 
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FF sesjon 4 - protese 1
Onsdag 27. oktober
13.00-15.00
Sted: Munch auditorium
Møteledere: Hermansen/Lønne

26 PREOPERATIV STATUS HOS PASIENTER INNLAGT TIL HOFTEPROTESEOPERASJON
Blaker,Irma 

27 PROTESELUKSASJONER ETTER OVERGANG TIL BAKRE TILGANG.
Kristoffersen, Målfrid Holen

28 MINIINVASIV FREMRE TILGANG VED TOTALPROTESE I HOFTEN.
Mjaaland, Knut Erik

29 FREMRE TILGANG, LA METHODE PARISIENNE
Schmidt, Ludger

30 TOTALPROTESE I HOFTELEDD I RYGGLEIE VIA FREMRE TILGANG PÅ STREKKBORD
Bjørgul, Kristian 

31 RELASJON MELLOM FORANDRING AV HB OG CRP POSTOPERATIVT MED TRE ULIKE 
TILGANGER VED PRIMæR TOTALHOFTEPROTESE.
Hjorthaug, Geir Aasmund 

32 EFFEKTEN AV SPINALANESTESI ELLER TIVA PÅ BEINLENGDE, OVERVÅKNINGSTID, 
POSTOPERATIVE LIGGETID, BLODTAP OG OPERASJONSTID VED PRIMæRHOFTEPROTESE 
OPERERT MED MUSKELSPARENDE TILGANG I RYGGLEIE.
Hansen, KEP

33 EFFEKTEN AV SEMENTERT ELLER USEMENTERT FIKSASJON PÅ KOPPLASSERING VED 
PRIMæR HOFTEPROTESEKIRURGI.
Månsson, L

34 EN RANDOMISERT RSA-STUDIE AV TO SEMENTERTE HOFTEPROTESER
Kadar, Thomas

35 BLØDNING VED INNSETTING AV PRIMæRE HOFTEPROTESER MED OPPSTART AV 
MEDIKAMENTELL TROMBOSEPROFYLAKSE FØR ELLER ETTER OPERASJONEN.
Borgen, Pål

36 BRUK AV CYCLOKAPRON HOS PASIENTER OPERERT MED PRIMæR KNEPROTESE OG 
KNEPROTESEREVISJONER
Petursson, Gunnar 

37 OMVENDT HYBRID TOTALPROTESE I HOFTEN-RESULTATER FRA NASJONALT REGISTER 
FOR LEDDPROTESER
Lindalen, Einar

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



©
20

10
 M

ed
tr

on
ic

, I
nc

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
. U

C
20

11
00

36
6E

E

More than a product... 
a commitment to our cervical portfolio
Everyone is unique and so are our solutions

Complete Custom Solutions

Finished size:  148w x 210h
Michelson logo:  23.581w x 13.67h

www.medtronic.eu 

Medtronic International Trading SÀRL.
Route du Molliau 31 
Case postale 
CH-1131 Tolochenaz

Tel. +41 (0)21 802 70 00 
Fax +41 (0)21 802 79 00

We have brought together the best of our cervical systems to create a unique and complete solution to your patients’ needs. PEEK PREVAIL® Cervical 
Interbody Device, a new interbody option with internal screw fixation and zero step locking mechanism.  The new Vertex Select® Reconstructive System 
Occipitocervical Module and VERTEX MAX® Reconstructive System work together to give surgeons more options to address the anatomical challenges 
of the occipitocervical spine. The new ACD Instruments set and the BRYAN® Cervical Disc System an intuitive surgical technique for precise, reproducible 
implantation, completes our unique system solution.

www.medtronic.no

Medtronic Norge AS
Vollsveien 2 A
Postboks 458
NO-1327 Lysaker

Tlf:  +47 (0)67 10 32 00
Faks: +47 (0)67 10 32 10
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FF sesjon 5 - rygg 1
Onsdag 27. oktober
13.00-14.00
Sted: Base One auditorium
Møteledere: Hermansen/Lønne

38 LAMINARTHRECTOMI SOM KIRURGISK TILGANG FOR Å DEKOMPREMERE 
SPINALKANALEN.VURDERING OF PREOPERATIVE VERSUS POSTOPERATIVE DURAL SAC 
CROSS AEAL (DSCSA).
Hermansen, Erland

39 LAMINARTHRECTOMI SOM KIRURGISK TILGANG FOR Å DEKOMPREMERE 
SPINALKANALEN.VURDERING AV OSTEOTOMITILHELING PÅ PROCESSUS SPINOUSUS.
Hermansen, Erland

40 STATUS 1 ÅR ETTER KIRURGISK BEHANDLING AV LUMBALT PROLAPS MED PARESE.
Lønne, Greger

41 EVALUERING AV NY METODE FOR GRADERING AV LUMBAL SPINAL STENOSE BASERT PÅ 
MR-FUNN
Lønne, Greger

42 LANGTIDSOPPFØLGING AV PASIENTER OPERERT MED BEKKENLEDDSARTRODESE VED 
KYSTHOSPITALET I HAGAVIK I PERIODEN 1977
Kibsgård, Thomas Johan 

43 KAN ANTIBIOTIKA PROFYLAKSE FOREBYGGE POST OPERATIVE SÅRINFEKSJONER VED 
IKKE INSTRUMENTELL RYGGKIRURGI
Habiba, Samer
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FF sesjon 6 - rygg 2
Onsdag 27. oktober
14.30-16.00
Sted: Base One auditorium
Møteledere: Hellum/Rønningen

44 EPIDEMIOLOGI OG KLINISKE RESULTATER FOR THORACOLUMBALE FRAKTURER 
BEHANDLET VED HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS I 2009
Seip, Andreas Ottersen 

45 PREDIKTORER FOR BEHANDLINSGRESULTAT VED SKIVEPROTESEKIRURGI ELLER 
TVERRFAGLIG REHABILITERING HOS PASIENTER MED KORSRYGGSMERTER OG 
DEGENERATIVE SKIVEFORANDRINGER.
Hellum, Christian

46 FREMRE CORPECTOMI OG TITANIMPLANTAT FOR BEHANDLING AV POSTTRAUMATISK 
KYFOSE
Rossvoll, Ivar

47 KOMORBIDITET OG SKOLIOSE
Brox, Jens Ivar  

48 COMPLIANCE VED KORSETTBEHANDLING
Brox, Jens Ivar  

49 CRMO 
Brox, Jens Ivar  

50 KOSTNADER VED SKOLIOSE SCREENING I NORGE
Adobor, Raphael

51 127 RYGGDEFORMITETER OPERERT 1995-2008
Rønningen, Helge
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FF sesjon 7 - traume 1
Onsdag 27. oktober
16.30-17.30
Sted: Base One auditorium
Møteledere: Martinus Bråten/Tarjei Vinje

52 SKI- OG BRETTSKADER I NORSKE SKISENTRA 2006-2008
Ekeland, Arne

53 DÅRLIGE RESULTATER VED KONSERVATIV BEHANDLING AV DISLOKERTE MIDTSKAFT 
KLAVIKULAFRAKTURER
Fuglesang, Hendrik Frølich 

54 KOMPLIKASJONER OG FUNKSJONELT RESULTAT VED PLATEFIKSASJON AV DISLOKERTE 
MIDTSKAFT KLAVIKULAFRAKTURER
Fuglesang, Hendrik Frølich 

55 TAP AV BEVEGELSE I SKULDEREN ET ÅR ETTER DISLOKERT PROKSIMAL 
HUMERUSFRAKTUR 
Fjalestad, Tore 

56 FIKSASJON AV PROCESSUC CORONOIDEUS ULNAE GJENNOM ET FREMRE SNITT VED 
KOMPLEKSE ALBUSKADER
Bråten, Martinus 
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FF sesjon 8 - traume 2
Torsdag 28. oktober
13.00-14.30
Sted: Film auditorium
Møteledere: Frede Frihagen/Martinus Bråten

57 RESULTATER ETTER UDISLOKERTE LÅRHALSBRUDD
Gjertsen, Jan Erik

58 INFEKSJON ETTER PROTESEKIRURGI VED HOFTEBRUDD
Westberg, Marianne 

59 MORTALITET FOR ULIKE HOFTEBROT 
Vinje, Tarjei

60 VENTETID FRÅ SKADE TIL OPERASJON FOR HOFTEBROT 
Vinje, Tarjei

61 HEMIPROTESE ELLER INTERN FIKSASJON VED DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD HOS ELDRE 
5 ÅR RCT
Støen,Ragnhild Øydna 

62 RISIKO FOR DØD HEMI VS SKRUER
Vinje, Tarjei

63 RISIKO FOR DØD SEMENTERT VS USEMENTERT
Vinje, Tarjei

64 USEMENTERTE HEMIPROTESER FØRER TIL FLERE REOPERASJONER ENN DE SEMENTERTE 
VED LÅRHALSBRUDD
Gjertsen, Jan Erik

65 3- ÅRS RESULTATER ETTER DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD. EN SAMMENLIGNING AV 
HEMIPROTESE OG SKRUEFIKSASJON FRA NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER.
Gjertsen, Jan Erik
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FF sesjon 9 - traume 3
Torsdag 28. oktober
15.00-16.50
Sted: Film auditorium
Møteledere: Elisabeth Huseby/Jan Erik Gjertsen

66 INTRAMEDULLæR NAGLING AV FEMURSKAFTFRAKTURER. GIR PROSEDYREN ØKT 
INFLAMMATORISK RESPONS HOS MULTITRAUMEPASIENTEN 
Husebye, Elisabeth Ellingsen 

67 INTRAVASERING AV BENMARGSINNHOLD UNDER OPPBORING AV MARGKANALEN. 
KAN MENGDE OG EFFEKT PÅVIRKES AV Å REDUSERE INTRAMEDULLæRT TRYKK I EN 
GRISEMODELL 
Husebye, Elisabeth Ellingsen 

68 RETURNING TO WORK AFTER SEVERE MULTIPLE TRAUMA: MULTIDIMENSIONAL 
FUNCTIONING AND THE TRAJECTORY FROM INJURY TO WORK AT 5 YEARS 
Søberg, Helene

69 THE TRAJECTORY OF SELF-REPORTED PHYSICAL AND MENTAL HEALTH STATUS FROM 
INJURY TO 5 YEARS AFTER SEVERE MULTIPLE TRAUMA - A PROSPECTIVE LONGITUDINAL 
COHORT STUDY 
Søberg, Helene

70 OPERATIV BEHANDLING AV PROKSIMALE HAMSTRINGSRUPTURER 
Clarke-Jenssen, John 

71 PSEUDARTHROSER I FEMUR HELAR MED BMP2 
Aarseth, Lage

72 LANGTIDSRESULTATER ETTER SACRUMFRAKTURER BEHANDLET MED INTERN 
FIKSASJON. EN 8-ÅRS OPPFØLGING 
Adelved, Aron

73 SMERTE, FUNKSJON OG KOMPLIKASJONER HOS PASIENTER MED TROKANTæRE OG 
SUBTROKANTæRE BRUDD OPERERT MED GLIDESKRUE ELLER INTERTAN MARGNAGLE. EN 
RANDOMISERT MULTISENTERSTUDIE MED ETT ÅRS OPPFØLGING 
Matre, Kjell

74 BISFOSFONATINDUSERTE SKJELETTFORANDRINGER I FEMUR 
Solberg, Geir

75 REKONSTRUKSJON AV STORE TIBIADEFEKTER MED DOBBELT VASKULARISERT FIBULA 
Røkkum, Magne

76 LITE INFEKSJONER VED MARGNAGLING AV FEMUR I MALAWI. 
Young, Sven
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FF sesjon 10 - protese 2
Torsdag 28. oktober
13.00-14.20
Sted: Kunst auditorium
Sesjonsledere: Kristian Bjørgul/ Eirik Aunan

77 FUNKSJONELLE RESULTAT ETTER OPENING WEDGE OSTEOTOMI OVER OG UNDER KNEET 
EVALUERT MED KOOS. EN PROSPEKTIV STUDIE 
Ekeland, Arne 

78 TIDSKURVE FOR FUNKSJONELLE RESULTATER ETTER MEDIAL UNIPROTESE I KNE 
Nerhus, Tor Kjetil

79 FUNKSJONELLE RESULTATER HOS PASIENTER OPERERT MED UNIKONDYLæR 
KNEPROTESE VED SYKEHUSET ASKER OG BæRUM I PERIODEN JANUAR 2003-JANUAR 
2009 
Vik, Jarle

80 OPERASJONSVOLUM AV TOTALE KNEPROTESER I NORGE 
Badawy, Mona 

81 EFFEKT AV NY BEINSEMENT PÅ OVERLEVELSE AV KNEPROTESER 
Hjall, Bjørn

82 PEROPERATIV FORSKJELL I KOMPONENT PLASSERING VED TOTAL KNEPROTESE MELLOM 
BRUK AV ’CUSTOM MADE CUTTING GUIDE’ OG KONVENSJONELL METODE 
Van Leeuwen, Justin

83 HYBRIDE PRIMæRE TOTALPROTESER I KNE 
Petursson, Gunnar 

84 ØKT REVISJONSRISIKO FOR COMPUTERNAVIGERTE, PRIMæRE TOTALPROTESER I KNE
Gøthesen, Øystein
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FF sesjon 11 - protese 3
Torsdag 28. oktober
15.00-17.00
Sted: Kunst auditorium
Sesjonsledere: Geir Hallan/Tarjei Egeberg

85 LæRINGSKURVE FOR PERIOPERATIVE DATA 
Månsson, Lukas

86 GIR STRÅLEBEHANDLING FOR KREFT ØKT RISIKO FOR TOTAL HOFTEPROTESE? 
Dybvik, Eva

87 SEMENTERT ELLER USEMENTERT PROTESE VED REVISJON AV INFISERTE 
HOFTEPROTESER? 
Engesæter, Lars B. 

88 LæRINGSKURVE FOR TIDLIGE REVISJONER 
Månsson, Lukas

89 REVISJON AV HOFTEPROTESE MED SEMENTFRI STAMME
Høvik,Øystein 

90 FRAKTUR AV FEMURKOMPONENTEN VED SEMENETERT HOFTEPROTESE 
Borgen, Pål

91 IATROGENE TROKANTER MAJOR FRAKTURER VED HOFTEPROTESE. EN RETROSPEKTIV 
ANALYSE AV 26/911 PASIENTER 
Brun, Ole Christian

92 PERIPROSTETISK FRAKTUR PÅ GRUNN AV STRESS SHIELDING ETTER INNSETTING AV EN 
FEMORAL CONDYLE ENDOPROSTHESIS I EN PASIENT AMPUTERT I FEMURNIVÅ
Wik, Tina Strømdal

93 LBP OG SCD14 VED UKOMPLISERT USEMENTERT HOFTETOTALPROTESE
Bastian, Daniel

94 TIDLIG MAKSIMAL STYRKETRENING ER EN EFFEKTIV BEHANDLING FOR PASIENTER 
OPERERT MED TOTALPROTESE I HOFTELEDDET
Husby, Vigdis Schnell

95 EN PROSPEKTIV STUDIE VEDRØRENDE FORANDRING AV HÅNDGREPSSTYRKE VED 
HOFTEPROTESEKIRURGI
Finden, T
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FF sesjon 12 - barn 1
Torsdag 28. oktober
08.30-09.30
Sted: Munch auditorium
Sesjonsledere: Wiig/Wensaas

96 CONGENITAL ANTEROLATERAL TIBIA BOWING OG IPSILATERAL POLYDACTYLI 
Hulleberg, Gunn

97 FEMURFORLENGELSER 
Horn, Joachim

98 RESULTATER OG ERFARING ETTER 6 PASIENTER BEHANDLET MED FITBONE 
Fevang, Jonas

99 FORELØPIGE ERFARINGER MED EN NY TELESKOPNAGLE FOR BARN MED OSTEOGENESIS 
IMPERFECTA 
Knaus, A

100 HEMIEPIFYSIODESER
Horn, Joachim

101 ULTRALYDUNDERSØKELSE AV PATELLOFEMORALLEDDET HOS NYFØDTE
Øye, Christian
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FF sesjon 13 - barn 2
Torsdag 28. oktober
10.00-12.00
Sted: Munch auditorium
Sesjonsledere: Øie/Hulleberg

102 RESIDIV AV KLUMPFOT FØR OG ETTER INNFØRING AV PONSETI-METODEN PÅ 
HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS
Sætersdal, Christian

103 PONSETI-BEHANDLING AV KLUMPFOT I HELSINGFORS
Salminen, Sari 

104 VARISERENDE FEMUROSTEOTOMI I BEHANDLINGEN AV CALVé LEGG PERTHES SYKDOM
Terjesen, Terje

105 BILATERAL CLP
Wiig, Ola

106 BARNEHOFTEREGISTERET, STATUS ET HALVT ÅR ETTER OPPSTART
Wensaas, Anders

107 DIGITALE OG MANUELLE RØNTGENMÅLINGER VED HOFTELEDDSDYSPLASI
Engesæter, Ingvild Øvstebø

108 BRUK AV BEINSUBSTITUTT VED KILEOSTEOTOMIER HOS BARN
Høiness, Per Reidar

109 KLASSIFIKASJON AV FRAKTURER I DISTALE RADIUS HOS BARN: INTERBEDØMMER 
RELIABILITET OG INTRABEDØMMER REPRODUSERBARHET BEDRES MED KLINISK 
ERFARING
Randsborg, Per Henrik

110 PASIENT- OG FORELDRETILFREDSHET ETTER BEHANDLING FOR SCHF MED STREKK OG 
PINNER
Young, Sven

111 TRICEPSPLASTIKK VED POSTRAUMATISK LUKSASJON AV CAPUT RADII
Wiig, Ola

112 TOTALPROTESE I HOFTEN HOS UNGE PASIENTER
Halvorsen, Vera

113 TRANSPOSISJON AV TOKANTERAPOFYSEN FOR REKONSTRUKSJON AV KAPUT FEMORIS 
ETTER NEONATAL SEPTISK ARTRITT I HOFTELEDDET
Benum, Pål
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FF sesjon 14 - skulder/albue 2
Torsdag 28. oktober
08.30-09.30
Sted: Base One auditorium
Sesjonsledere: Lars Eilertsen og Tobias Francke

114 POTENSJAL AV STABILISASJON AV EXTERN ALBUE FIKSATØR MED BEVEGELIGHET I 
VALGUS USTABILITET AV ALBUE
Mader, Konrad 

115 KIRURGISK BEHANDLING AV FRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS
Thoen, Peder Svenkerud

116 SKULDERPROTESER VED DHS 2006-2010
Eilertsen, Lars

117 ERFARINGER OG KORTTIDSRESULTATER AV TESS-PROTESE
Eriksen, Marianne Lund 

118 DELTA XTEND TOTALPROTESE I SKULDER
Ulvestad, Arild

119 ETT ÅRS FUNKSJON VED REVERSERT SKULDERPROTESE KONTRA HEMIPROTESE
Eilertsen, Lars

120 HEMOGLOBINFALL OG TRANSFUSJONSBEHOV VED SKULDERPROTESEOPERASJONER
Bjerre, Søren
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FF sesjon 15 - Fot/ankel/infeksjon
Torsdag 28. oktober
10.00-12.00
Sted: Base One auditorium
Sesjonsledere: Sundet/Hahn

121 HAMMERTÅ OPERERT MED RESEKSJON I GRUNNFALANGEN
Borchgrevink, Grete

122 PROSPEKTIV RANDOMISERT STUDIE SOM SAMMENLIGNER MITCHELL MED SCARF 
OSTEOTOMI
Hahn, Andreas

123 KULDEBEHANDLING ETTER FORFOTSKIRURGI
Rieser,H

124 VARUSFEILSTILLING ETTER DISTAL OSTEOTOMI
Dietze, Andreas

125 KLINISK FUNKSJONELT RESULTAT ETTER MTP 1 ARTRODESE
Dietze, Andreas 

126 PVNS-EN SJELDEN MEN VIKTIG DIFFERENTIALDIAGNOSE VED MIDTFOTSMERTER
Hahn, Andreas

127 RESULTATER ETTER KIRURGI FOR TARSALTUNNELSYNDROM
Sundet, Mads

128 ARTROSKOPISKE TALOCRURALLEDDSARTRODESER
Mjønes, Sverre

129 RISIKOFAKTORER FOR ANKELPROTESEREVISJONER
Osnes Ringen, Hanne

130 AMPUTASJONER I TRONDHEIM
Witsø, Eivind 

131 NEKROTISERENDE FASCIITT I SØR-TRØNDELAG
Brattli, Frode  

132 KASUISTIKK: HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING
Rossi, Paolo
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FF sesjon 16 - kne/skopi
Fredag 29. oktober
08.30-09.30
Sted: Munch auditorium
Sesjonsledere: Asbjørn Årøen og Håvard Visnes

133 RISIKOFAKTORER FOR FULLTYKKELSE BRUSKSKADE VED ACL RUPTUR
Røtterud, Jan Harald 

134 MRDGMERIC OG T2 AV KNæR MED LEDDBRUSKSKADE
Årøen, Asbjørn

135 BRUSKKIRURGI - MFX SMNL MED MOS I KANIN
Heir, Stig

136 SPENST OG SPENSTUTVIKLLING SOM RISIKOFAKTOR FOR HOPPERKNE
Visnes, Håvard

137 TRENINGSMENGDE SOM RISIKOFAKTOR FOR UTVIKLING AV HOPPERKNE
Visnes, Håvard

138 PASIENTER MED RUPTUR AV FREMRE KORSBÅND BØR TRENE INTENSIVT FØR 
REKONSTRUKSJON
Eitzen, Ingrid

139 COMPLIANCE-STUDIE - NASJONALT KORSBÅNDSREGISTER
Ytterstad, Karianne
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abstrakter
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Skulder/albue

asYmptomatiske rotatorCUFFrUptUrer - klinisk, sononograFisk og 
magnettomograFisk oppFølgning oVer 3 år

Moosmayer S Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Tariq R, Stiris M Unilabs Røntgen            

bakgrunn: Tidligere studier har vist forekomst av asymptomatiske rotatorcuffrupturer hos 
skulderfriske over 50 år. Om disse rupturene forblir asymptomatiske over tid, og hva som kan 
være årsak til en eventuell endring i deres symptomstatus er lite kjent.

Formål: Vi ønsket å undersøke det naturlige forløpet av asymptomatiske rotatorcuffrupturer 
ved å følge dem klinisk, sonografisk og med magnettomografi over tre år. Vi ønsket å finne ut 
om en eventuell endring av symptomstatus fra asymptomatisk til symptomatisk kan relateres 
til endring av spesifikke rupturegenskaper, som f.eks. økende rupturstørrelse.

materialer og metoder: Studiepopulasjonen besto av 42 personer med asymptomatisk 
rotatorcuffruptur (gjennomsnittsalder 68 år, 25 ♂, 17 ♀). Tjueto rupturer ble funnet i en preva-
lensundersøkelse, 20 ved screening av polikliniske pasienter. Ved baseline og etter tre år ble 
selvevalueringsskjema og ASES score utfylt, aktiv skulderbevegelighet og skulderstyrke ble 
målt, og alle deltakere ble undersøkt sonografisk og med MR.

resultater: Atten av 42 deltakere (43%) utviklet skulderplager i oppfølgningsperioden, to 
etter adekvat traume. Symptomvarighet var 18 (2 til 34) måneder. Ti av 18 personer med ny-
oppståtte symptomer hadde behov for medisinsk behandling (6 fysioterapi, 4 acromionresek-
sjon). Gjennomsnittlig  ASES score hadde falt fra 97 til 84 poeng (fra 96 til 68 hos de som var 
blitt symptomatiske). Aktiv smertefri bevegelighet hadde blitt redusert for abduksjon fra 176° 
til 157°, for fleksjon fra 178° til 159° og for utadrotasjon fra 68° til 58°. Skulderstyrke hadde blitt 
redusert fra 6,5 kg til 5,1 kg i abduksjon og fra 6,5 kg til 5,2 kg i fleksjon. Rupturstørrelsen målt 
med ultralyd hadde økt fra 13,1 mm til 19,8 mm i anteriort-posteriort plan og fra 13,5 mm til 
18,3 mm i medialt-lateralt plan. Økning av rupturstørrelse i anteriort-posteriort plan var signi-
fikant større i gruppen som hadde blitt symptomatisk (fra 13,0 mm til 23,6 mm) enn i gruppen 
som fortsatt var asymptomatisk (fra 13,2 mm til 17,0 mm).

Diskusjon: Det naturlige forløpet av rotatorcuffrupturer er lite undersøkt. Vår studie viser at 
en del av de asymptomatiske rupturer blir symptomatiske, men hvorfor dette skjer kun med 
noen rupturer er forsatt uklart. Vi finner også at rupturstørrelsen øker over tid og at denne 
økningen er signifikant større hos de rupturene som utvikler symptomer. Dette indikerer en 
kausal relasjon mellom rupturstørrelse og ruptursymptomer. 

betydning: Vi finner at noen rotatorcuffrupturer progredierer i symptomer og størrelse. 
Økende rupturstørrelse er negativ korrelert til behandlingsprognosen. Tidlig identifikasjon av 
rupturer med progresjon med repeterte undersøkelser kan være nødvendig for å ikke miste 
gunstig tidspunkt for senesutur.

Abstrakt 1
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Abstrakt 2

Skulder/albue

FUnksjonelle resUltater etter artroskopisk VeileDet sUtUr aV 
FUlltYkkelse rotator CUFF rUptUrer Hos pasienter oVer 60 år

Berge G    Diakonhjemmets Sykehus, Ortopedisk avdelig
Bentzen H, Vesser H, Gundersen B  Diakonhjemmets Sykehus, Klinisk Aktivitets avdeling

bakgrunn: Epidemiologiske data viser en prevalens av rotator cuff rupturer i aldersgruppen 
60-70 år på rundt 30%. Behandlingen av symptomatiske rupturer er omdiskutert. Skulder-
funksjonen kan også bedres med strukturert trening. Rupturene tenderer å være store og 
degenerative. Etter suturering er reruptur frekvensen høy circa 30%.

Formål: Er høyere alder et absolutt kriterium for ikke å suturere en rotator cuff ruptur? Hen-
sikten med denne studien var å gjøre en systematisk undersøkelse av funksjonen til pasienter 
over 60 år etter sutur av rotator cuff rupturer.

materiale og metoder: I tidsrommet 2005 til 2009 ble 33 pasienter over 60 år operert for 
symptomgivenderotator cuff ruptur ved Diakonhjemmets Sykehus. De ble operert med artro-
skopisk teknikk av samme kirurg. Funksjonsvurdering ble utført av fysioterapeuter. Gjennom-
snittlig alder ved operasjonen var 68 år med variasjon fra 60 til 85 år. Median observasjonstid 
etter operasjonen var 2 år, med variasjon fra1-til 5 år. SPADI, Oxford samt spørreskjema om 
skulderfunsjon ble besvart av 24/33 pasienter. Klinisk undersøkelse med Constant score ble 
utført på 18 pasienter, 2 pasienter var operert på i begge skuldre.

resultater: Gjennomsnittlig Constant score (0 elendig til 100 best) mellom ikke opererte 
skulder 85,90 (SD 7,17) og opererte skulder 78,70 (SD12,69), P-verdi 0,047. Dette uten korri-
gering for alder og kjønn. Størst forskjell så vi i muskelstyrke. Pasientenes gjennomsnittlige 
kraftprestasjoner i kg i ikke opererte skuldre 7,90 (SD 2,93)mens opererte skulder 5,83 (SD 
2,63), P-verdi 0,010.

Subjektive funksjonsvurderinger av 24/ 33 pasienter ga gjennomsnittlig Oxford score  (0 dår-
ligst til 48 best) på 45,83 (SD 3,52), 13 av 24 hadde 48. SPADI score (100 dårligst til 0 best) 4,45 
(SD 7,50) med litt bedre score på smertedelen 3,83 (SD 6,98) enn funksjonen 4,77 (SD 8,97), 11 
av 24 oppnådde en score på 100.

Alle pasientene ville anbefale operasjonen og gjenta denne ved samme skulderplager. Hos 23 
var skulderplagene blitt mye bedre,1 litt bedre, ingen uforandret, litt verre eller mye dårligere. 
Skulderfunksjonen var svært bra hos 18, bra hos 5, uforandret 1 og ingen med dårlig eller 
svært dårlig funksjon.

Diskusjon: Selv om pasientene viste gode score i denne studien har den mange begrensnin-
ger. Den er retrospektiv med kun 24/33 pasienter som svarte på spørreskjemaene. Vi har hel-
ler ingen sammenlignende gruppe og det anatomiske resultatet etter suturen er ukjent. 

betydning: Som en pilotstudie gir den en indikasjon på at det kan oppnås smertelindring 
og funksjonsbedring hos pasienter over 60 år etter rotator cuff sutur. Få absolutter finnes i 
arthroskopisk rotator cuff kirurgi.
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Skulder/albue

inCiDens aV skUlDerlUksasjoner 

Liavaag S  Sørlandet Sykehus Arendal, Ortopedisk avdeling
Enger M Oslo Universitetssykehus ,Ullevaal ,Skadelegevakten
Fjalestad T Oslo Universitetssykehus ,Aker, Ortopedisk avdeling
Reikerås O Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Eikvar K Diakonhjemmet Sykehus ,Oslo, Ortopedisk avdeling
Brox JI Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Svenningsen S Sørlandet Sykehus Arendal, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Incidensen av skulderluksasjoner har blitt undersøkt i studier av populasjoner 
både i Sverige, Danmark og i USA men ikke i Norge. De svenske og danske undersøkelsene er 
av eldre dato.

Formål: Formålet med studien var å finne incidensen av skulderluksasjoner i Oslo i 2009 og 
sammenlikne resultatene med tidligere undersøkelser, samt å sammenligne med resultatene 
vi har funnet i en større landsomfattende kohort undersøkelse i 2006 og 2007 og med de tal-
lene som Norsk Pasient Register har registrert i de samme ovenfor nevnte perioder.

materialer og metoder: Pasienter i alle aldre med bostedsadresse i Oslo som hadde akutt 
traumatisk skulderluksasjon i år 2009 ble inkludert. Pasientene ble registrert ved hjelp av 
elektroniske diagnose register, pasient journaler og røntgen beskrivelser på de forskjellige 
sykehus og legevakter. Diagnosen ble verifisert via pasient journalene. Vi innhentet også data 
fra Norsk Pasient Register for året 2006,2007,2008 og 2009 og inkluderte kun pasienter med 
ICD-10 kode nr S43.0 akutt skulderluksasjon. Vi har sammenliknet tallene med vår kohortstu-
die for å se på fordeling av skade i forhold til kjønn og alder samt type skade. 

resultater: Totalincidensen av akutt skulderluksasjon var 63.3 (95% CI fra 56.8 til 69.7) per 
100 000 personer per år. Incidensen hos menn var 92.8 (95% CI fra 81.6 til 104.0) per 100 000 
personer per år, og hos kvinner var den 34.4 (95% CI fra 27.6 til 41.1) per 100 000 personer per 
år. Incidensen for primære luksasjoner var 28.3 (95% CI fra 24.0 til 32.7)per 100 000 per år, med 
en incidens på 37.6 (95% CI fra 30.5 til 44.7) per 100 000 personer per år for menn og med en 
incidens på 19.2 (95% CI fra 14.2 til 24.3) per 100 000 per år for kvinner. 

Diskusjon: Vi fant en betydelig høyere incidens i vår studie enn i tidligere rapporterte studier 
og det er mer i overensstemmelse med rapporterte høye forekomster fra Norsk Pasient Regis-
ter. En mulig årsak til høyere incidens i vår studie kan være at flere behandles på sykehus og 
legevakter i vårt helsesystem. Fordeling av skader med henblikk på kjønn og alder synes å ha 
lik profil til det som er registrert i Norsk Pasient Register.  

betydning: Forekomsten av akutt behandlingstrengende skulder luksasjon i en uselektert 
populasjon er høyere enn i tidligere rapporterte studier. 

Abstrakt 3
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Skulder/albue

1-årsresUltat Fra registeret For skUlDerstabiliserenDe kirUrgi

Blomquist J Haraldsplass Diakonale Sykehus/Universitetet i Bergen
Solheim E Bergen Kirurgiske Sykehus/Universitetet i Bergen
Liavaag S Sørlandet HF Arendal
Schroder CP Lovisenberg Diakonale Sykehus
Havelin LI Haukeland Universitetssykehus/Universitetet i Bergen

bakgrunn: Behandling av instabilitet i skulderleddet har de senere år utviklet seg betyde-
lig med nye, og ofte artroskopiske, teknikker. Det er behov for å evaluere og sammenligne 
de ulike metoder. Det ble således i mars 2008 etablert et Register for skulderstabiliserende 
kirurgi og 20 sykehus rapporterer sine pasienter til registeret. Denne studie presenterer de 
foreløpige resultatene.
Formål: Formålet med registeret er å evaluere behandling og finne positive og negative pre-
diktorer for resultatene, uttrykt i pasientrapportert skulderfunksjon samt frekvens av reluksa-
sjoner og reoperasjoner. Vi vil i første omgang følge pasientene i 5 år etter operasjonen.
pasienter og metoder: Pasientene skåres med Western Ontario Shoulder Instability Index 
(WOSI). Type instabilitet og utført operasjon klassifiseres på et standardisert skjema. Per 
30.06.10 var 600 pasienter inkludert i studien og 1-årsdata registrert hos 207 (70% svarfrekvens), 
inkluderert 134 artroskopiske fremre stabiliseringer, 13 artroskopiske fremre revisjoner, 9 åpne 
fremre stabiliseringer (8 Latarjet, 1 kapselskift), 11 åpne fremre revisjoner (10 Latarjet, 1 sene-
transposisjon), 26 bakre stabiliseringer og 14 stabiliseringer for multidireksjonal instabilitet.

Artroskopisk fremre stabilisering: preop WOSI 50,4%, 1år 74,5% (CI95% 20,6-27,6 prosentpoeng 
forbedring). Reluksasjonsrate 9,9%, 4,2% reoperasjoner. Artroskopisk fremre revisjon: preop 
WOSI 48,1%, 1år 62,4% (CI95% 0,1-28,5 prosentpoeng forbedring). 1 reluksasjon, ingen reope-
rasjon. Åpen fremre stabilisering: preop WOSI 50,2%, 1år 81% (CI95% 24,6-36,9 prosentpoeng 
forbedring). Ingen reluksasjon, 1 reoperasjon. Åpen fremre revisjon: preop WOSI 47,9%, 1år 
66,6% (CI95% 11,0-26,5 prosentpoeng forbedring). Ingen reluksasjon eller reoperasjon.
Artroskopisk bakre stabilisering: preop WOSI 45,4%, 1år 61,5% (CI95% 7,2-25,1% prosentpoeng 
forbedring). Reluksasjonsrate 19,2%, 7,7% reoperasjoner. Artroskopisk stabilisering for multi-
direksjonal instabilitet: preop WOSI 42,2%, 1år 72,5% (CI95% 16,8-43,7 prosentpoeng forbe-
dring). 1 reoperasjon, ingen reluksasjon.

Diskusjon: I alle grupper er funksjonen signifikant forbedret ved 1 år. Best funksjonelt resul-
tat og minst reluksasjoner oppnås ved åpen primær fremre stabilisering med beinblokkstek-
nikk og artroskopisk stabilisering av multidireksjonal instabilitet.
Artroskopisk fremre stabilisering gir et godt funksjonelt resultat dersom skulderen er blitt 
stabil, men mange har reluksert allerede etter 1 år. I tidligere studier er gjennomsnittstid fra 
operasjon til reluksasjon ca 18 måneder, 1-årskontroll kan derfor forventes å oppdage 50-70% 
av tilfellene. Revisjonsstabilisering gir et dårligere funksjonelt resultat enn primæroperasjoner 
uansett teknikk. Bakre stabilisering gir kun en moderat funksjonell forbedring og har i tillegg 
en høy frekvens av reluksasjoner.
betydning: 90% av primære fremre stabiliseringer som rapporteres til registeret er artrosko-
piske bløtdelsstabiliseringer. Foreløpige tall fra registeret støtter ikke denne praksis. Vi tar 
forbehold om at antallet pasienter med 1-årsdata foreløpig er få. Registeret trenger flere pasi-
enter og lenger oppfølgingstid for å trekke sikre konklusjoner.
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Skulder/albue

snapping sCapUla, artroskopisk beHanDling

Sigbjørn Dimmen  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Steinar Johansen  Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Siri Eliassen  Oslo Universitetssykehus, Ullevål

bakgrunn: Snapping scapula er en tilstand der pasienten plages med krepitasjoner og smer-
ter oppad medialt under scapula, ofte også typisk ”snapping” eller knepping. Vanligste årsak 
er thoracoscapulær bursitt på bakgrunn av scapulær dysfunksjon, skade eller overbelastning, 
men også skjelettanomalier forekommer. Tilstanden behandles primært konservativt, men 
ved intraktable tilfeller kan pasienten opereres med åpen, artroskopisk eller kombinert tek-
nikk.

Formål: Hensikten med studien var å evaluere våre resultater etter artroskopisk teknikk. 

materialer og metoder: 14 pasienter med snapping scapula har siden 2005 blitt operert 
med artroskopisk subscapulær bursectomi og reseksjon av øvre mediale hjørne under sca-
pula. 7 pasienter møtte til etterundersøkelse, Constant score (0 – 100 poeng, 100 poeng best) 
ble registrert. Selvevalueringsskjemaet Oxford shoulder score (12 – 60 poeng, 12 poeng best) 
ble fylt ut, ytterligere 4 pasienter returnerte dette skjemaet uten å møte til klinisk kontroll. 3 
pasienter svarte ikke på våre gjentatte henvendelser.

resultater: 10 pasienter var så godt fornøyd at de ville latt seg operert på nytt, 1 pasient 
var usikker. 2 av de første pasientene som ble operert, måtte reopereres, muligens fordi 
man hadde gjort for liten reseksjon primært. Alle pasienter unntatt 1 hadde postoperativt 
tilnærmet lik Constant score i operert skulder sammenlignet med kontralateral, frisk skulder. 
Gjennomsnittelig Constant score i operert skulder var 77 (44 – 95), gjennomsnittelig Oxford 
shoulder score var 18 (12 – 27). Det ble ikke registrert noen komplikasjoner.

Diskusjon: Resultatene etter artroskopisk behandling av snapping scapula synes å være 
gode. Hos pasienter med snapping scapula som ikke har hatt effekt adekvat fysioterapi, bør 
man overveie å tilby artroskopisk operasjon.
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Abstrakt 6

Skulder/albue

artroskopisk beHanDling aV akUtt aC-leDDslUksasjon graD iii+ meD 
tigHtrope®

Lien OA Vestre Viken HF
Koppang OL Sykehuset Asker og Bærum
Figved W Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Behandling av akutt AC-leddsluksasjon Rockwood type III er omdiskutert. Det er 
vanlig å anbefale konservativ behandling ved type I og II  mens type IV-VI vanligvis blir ope-
rert. Mange metoder er benyttet ved operativ behandling for AC-leddsluksasjon. De senere 
er artroskopiske teknikker tatt i bruk. Vi har innført en ny metode for operativ behandling av 
AC-leddsluksasjoner ved Sykehuset Asker og Bærum;  artroskopisk fiksasjon med Tightrope® 
(Arthrex, Naples, Fl). 

Formål: Å monitorere våre resultater med ny behandlingsmetode.

materiale og metode: Fra januar 2009 til august 2010 er 19 pasienter operert; 16 menn og 3 
kvinner. 10 pasienter hadde type III skade og 9 hadde type V. Annen intraartikulær skade er 
påvist hos 2 pasienter (1 SLAP III, 1 supraspinatusseneruptur). Pasientene ble operert gjen-
nomsnittlig 12 dager etter skaden (4-28). Vanligste skademekanisme har vært sykkelvelt (6 
pasienter) og fall på ski (5 pasienter). Det gjøres artroskopi i sideleie, evt samtidige skader 
påvises. Deretter debridement i rotatorintervallet over subscapularissenen; undersiden av 
processus coracoideus friprepareres. Et lite snitt legges over clavicula. Med sikteguide bores 
kanal gjennom clavicula og proc. coracoid. Tightrope implantatet trekkes igjennom og fik-
seres idet clavicula reponeres; evt sjekkes reponeringen med rtg gjennomlysning eller ved 
subacromial skopi.
 
resultater: 16 pasienter er kontrollert etter minimum 12 uker  (12-67,median 16 uker. Posto-
perativ  rtg viste meget god stilling hos 15 av 19 pasienter (0-2 mm dislokasjon). 12 av 16 pasi-
enter hadde full bevegelighet i skulderen etter 3 mnd. Pasientene scorer høyt på fornøydhet 
og fravær av smerter etter 3 mnd. Ingen forskjell er foreløpig registrert mellom pasientene 
med type III- og type V- skade.

Diskusjon: Basert på de første erfaringene har vi gjort noen modifikasjoner i operasjonstek-
nikken, og resultatene for de siste 10 pasientene er bedre enn for de første 9. Metoden krever 
erfaring med skulderartroskopi. Etter den første pilotstudien følger vi nå pasientene mer 
detaljert opp inntil ett år postoperativt. Operasjonsteknikk og resultater vil bli gjennomgått.
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Skulder/albue

tre pasienter meD rask reHabilitering etter seneskaDer i oVerekstremitet

Lars Eilertsen Diakonhjemmet Sykehus

bakgrunn: Rupturer i pectoralissene og distale bicepssene er relativt sjeldne skader og det 
er en mangel på større undersøkelser rundt rehabiliteringen etter slike skader. Anbefalinger 
vedrørende immobiliseringstid og restriksjoner ved opptrening varierer men det er rappor-
tert enkelttilfeller av tidlig full rehabilitering etter slike skader. Det er allmennt kjent at sene-
vev prolifererer ved aktiv bruk og atrofierer ved inaktivitet. I tillegg vil det ved immobilisering 
kunne dannes kontraktur i muskulatur og adheranser omkring muskulatur og sene som vil 
være en belastning i forhold til reinsereringen i det bevegelighet og aktiv bruk gjeninnføres. 
Dette danner et rasjonale for tidlig aktiv bruk av sene og muskulatur i de tilfeller der reinsere-
ringen vurderes god nok til å tillate dette.

materiale: Det vil fremvises kasuistikker vedrørende to rupturer av pectoralissene og en rup-
tur av distal bicepssene der pasientene har vært tillatt tidlig aktiv mobilisering med økende 
vektbelastning (initialt lette vekter, mange repetisjoner, hyppige økter) og oppnådd tilnær-
met full kraft ved 12-16 uker etter reinserering. Alle pasientene har vært sterkt motiverte i 
forhold til rask opptrening og har vært fulgt av lege og fysioterapeut i forhold preget av høy 
compliance.

resultater: Kasus I: Mann 45 år. Svært fysisk aktiv innen mange aktiviteter. Ruptur av pecto-
ralis major ved MC-velt. Reinserert med suturanker. Startet mobilisering fra første dag, aktiv 
trening fra to uker. Trente med lette vekter og mange repetisjoner 5 dager i uken. Rapporterer 
nær full preoperativ funksjon etter drøyt tre måneder, gjør serier på 50 armhevinger.  Armhe-
vinger på én (skadet) arm etter fire måneder, noe han ikke hadde gjort på lenge preoperativt.

kasus ii: Mann 31 år. Ruptur av pectoralis major ved benkpress (100kg).  Nylig begynt å trene 
med vekter og hadde økt  belastningen raskt i tiden før ruptur. Reinserert med suturanker. 
Ingen utadrotasjon 2 uker, etter dette økende mobilisering og trening med lette vekter. Rap-
porterer benkpress 50 kg etter 3 mnd, 60 kg etter 4 mnd.

kasus iii: Mann 38 år. Fysisk aktiv med blant annet kiting og seiling. Ruptur av distal biceps-
sene ved løft av veltet snøscooter. Reinserert med ToggleLoc. Ingen immobilisering, fysiote-
rapi fra en uke postoperativt. Trener aktivt med vekter og rapporterer 12kg bicepscurl etter 
5 uker, nær sidelik styrke etter tre måneder. Gjør da bicepscurl med 15 kg og pullups. Har da 
gjenopptatt seilingen.

betydning: Materialet er for lite til å kunne konkludere med at rask aktiv mobilisering er trygt 
men viser at rask rehabilitering til nær preoperativ funksjon er mulig hos spesielt motiverte 
enkeltpasienter.
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Skulder/albue

senerUptUr aV peCtoralis major. presentasjon aV 3 pasientkasUs 

Jan Eirik Løkebø,  Karl Ivar Lorentzen, Glenn Stamnes-Larsen, Khaled Meknas Ortopedi og Plastikk-kir. avd., 
UNN-Tromsø

bakgrunn: Pectoralis major muskelen er en kraftig muskel for innadrotasjon, fleksjon og 
adduksjon av armen. Utspringet for muskelen er fra clavicula og fremre thorax. Fibrene kon-
vergerer vifteformet fra øvre og nedre muskelbuk, samles i en sene som roterer 180° ved 
innfestet lateralt for proximale del av bicepsgropen på humerus. Frem til 1970 var det kun 
sporadiske beretninger om pectoralisseneruturer. De siste 30 år er det en økende rapporte-
ring i litteraturen om denne skaden. En metaanalysestudie fra 2000 identifiserte 150 tilfeller 
Våren 2010 har vi operert 3 pasienter med traumatisk ruptur av pectoralis major senen ved 
ortopedi og plastikk-kir. avd. UNN-Tromsø.

Formål: Presentasjon av disse pasientkasusene. Diskutere predisponerende faktorer og utfor-
dringene diagnostikken av tilstanden kan gi, samt framlegging av en behandlingsanbefaling.

materiale og metode: 3 mannlige pasienter, 27år (hø, dominant), 43 år (ve, ikke dominant) og 
45 år (hø, dominant). Den yngste skadet seg med fall på abdusert arm ved utforkjøring på ski. 
De to eldste hadde fallskade på jobb med abduksjon av armen. Alle tre fikk gjort MR under-
søkelser av skadet skulder. Disse viste total pectoralissenerupur hos den yngste pasienten og 
partiell ruptur av pectoralisenen hos de to eldste. Alle tre hadde ved klinisk us preoperativt 
betydelig svekket adduksjon og innadrotasjon av armen.
Peroperativt var det totalruptur av senefeste på humerus hos alle tre pasientene. Vi refikserte 
senen proksimalt på humerus i anatomisk leie ved hjelp av osteosutur. Hos to av pasientene 
(27 år og 43 år) ble det tatt senebiopsi, hvor histologi viste degenerative bindevevesforand-
ringer. Postoperativ 6 uker mitella med gradvis økende bevegelsesutslag til full moblisering 
etter 3 måneder.
 
resultater: Postoperativt ukomplisert forløp hos alle tre pasienter. Alle har fått tilbake nor-
mal bevegelighet og styrke i skadet skulder.

Diskusjon: Alle tre har tidligere drevet med vekttrening. De benekter alle bruk av anabole 
steroider. Hos yngre har bruk av anabole steroider vært fremsatt som disponerende faktor til 
seneruptur. Eksperimentelle studier har vist at anabole steroider gjør senevevet stivt og svek-
ker evnen til å fange opp strekkrefter.
Publiserte data så langt viser at skaden forekommer kun hos mannlige pasienter. Rapporterte 
kasus med konservativ behandling hos eldre har vist at de får tilbake adduksjonskraft, men at 
innadrotasjon forblir svekket, mens operativ behandling gir   utmerkede/gode resultater hos 
90% av pasientene. 

konklusjon: Vekttrening og bruk av anabole steroider må vurderes som medvirkende årsak 
til skaden. Da MR-undersøkelse kan gi usikker fremstilling av rupturen, vil kliniske funn evt. 
supplert med ultralyd være bestemmende for operasjonsindikasjon. Våre tre opererte pasien-
ter har fått et funksjonelt, smertefritt godt resultat. Dette er i samsvar med publikasjoner som 
viser bedre funksjonsnivå etter kirurgi sammenlignet med konservativ behandling. 
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Skulder/albue

åpen tenotomi aD moDUm HoHmann VeD 80 tennis albUer.  resUltater på 
kort og lengre sikt samt prognostiske preDiktorer

Solheim E Bergen Kirurgiske Sykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus og UiB
Hegna J Bergen Kirurgiske Sykehus
Øyen J Universitetet i Bergen

bakgrunn og formål: Mange, men ikke alle, pasienter med tennisalbue blir bra etter et 
ikke-operativt regime. Selv om det har vært en utvikling mot perkutane og artroskopiske 
teknikker, er fremdeles åpen løsning av felles ekstensorsenefestet vanligst (evt. kominert med 
fjerning av patologisk vev og ulike typer refiksasjon). Vi ønsket å evaluere resultatene etter 
denne prosedyren ved både kort og lengre observasjonstid (for å vurdere effekten av tid på 
resultatene) og undersøke eventuelle prognostiske variabler.

pasienter og metoder: Vi inkluderte 80 tennisalbuer (55 høyre og 25 venstre - dominant hos 
71%) hos 77 pasienter med typisk sykehistorie og kliniske funn som ikke hadde respondert på 
ikke-operativt regime i minst 6 mnd. Klinisk resultat ble evaluert ved QuickDASH subgruppen 
av 11 variabler fra Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Measure (DASH). Data 
ble innhentet preoperativt, etter median 18 mnd. og median 4 år.

resultater: Mindre sårtilhelingsproblemer/overfladisk infeksjon ble observert hos tre pasi-
enter og én pasient fikk evakuert postoperativt hematom. Vi observerte ingen tilfeller av dyp 
infeksjon, kontrakture eller permanet nerveskade/parese. QuickDASH var signifikant bedret 
ved begge oppfølgingstidspunkt (i forhold til preoperativt) og var ikke signifikant forskjellig 
ved de to oppfølgingstidspunktene. Ved siste oppfølging var QuickDASH bedret i 78 av 80 
albuer og 81% var klassifiert som "excellent or good" (QuickDASH < 40 poeng). Vi fant en svak 
lineær korrelasjon mellom restsymptomer (fortsatt plager) ved siste oppfølgning og uttalte 
plager preoperativt (r=0.388), akutt symptomdebut (r=0.362), lang sykehistorie (r=0.276), 
kvinne (r=0.269) og ung alder (r=0.203), mens vi ikke fant effekt (på resultatet) av affeksjon av 
dominant arm, arbeidsrelatert genese eller tung arbeid.

Diskusjon: Metaanalyser har vist gode resultater etter åpen kirurgi hos 19-100% med et gjen-
nomsnitt på 80%. Våre resultater - 81% "excellent or good" - harmonerer godt med dette. 
Prognostiske prediktorer er lite undersøkt for tennisalbuekirurgi. Uttalte "baseline" plager 
og langvarig sykehistorie er tidligere vist å svekke prognosen ved konservativt regime (i all-
mennpraksis) mens kvinner har dårligere prognose både ved konservativ behandling (inklu-
dert fysioterapi) og kirurgi. I motsetning til andre, fant vi ingen forbedring i resultater fra kort 
(median 18 mnd.) til lengre (median 4 år) oppfølging. Det er mulig forbedringen andre har 
påvist skjer tidligere (enn median 18mnd) i den postoperative rehabilitering.

konklusjon: Åpen tenotomi gir godt resultat hos 81% og lite komplikasjoner. Resultatene en-
dres ikke fra 18 mnd. til 4 år. Store plager, lang sykehistorie, akutt debut, ung alder og kvinne 
er svake prediktorer for dårligere resultat.
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Abstrakt 10

Skulder/albue

artroskopisk beHanDling aV 300 tennisalbUer. 3-6 års resUltater

Solheim E Bergen Kirurgiske Sykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus og UiB
Hegna J Bergen Kirurgiske Sykehus
Øyen J Universitetet i Bergen

bakgrunn og formål: Det har de siste årene vært en utvikling innen skulder- og albuekirur-
gien mot at stadig flere åpne prosedyrer avløses av artroskopiske - en utvikling tilsvarende 
den knekirurgien allerede har gjennomgått. Fordelene med artroskopisk teknikk - generelt 
sett - inkluderer bedre innsyn, lettere tilgang og kortere rehabilitering. Med trening vil også 
operasjonstiden kunne kortes ned (raskere "åpning og lukking"). Ulempene er de tekniske 
utfordringer (tildels lang lærekurve) og økte kostnader. Vi skiftet fra åpen til artroskopisk 
behandling av terapiresistent tennisalbue i 2005. Formålet med denne studien/presentasjon 
(som inkluderer operasjonsvideoer) er å evaluere og presentere teknikk, kirurgiske erfaringer 
og kliniske resultater etter 3-6 år.

pasienter og metoder: Pasientene ble operert i sideleie med armen hengende over en pølle 
med 90 grader i albuen. Vi brukte anteromedial og anterolateral tilgang. Etter inspeksjon av 
leddet, ble kapsel og ekstensor carpi radialis brevis delt ved festet på epicondylen med VAPR 
(side-effekt elektrode) og det ble gjort lett debridement av senestump og epicondyl med 
bløtvevshaver. Vi inkluderte 300 tennisalbuer hos 291 pasienter (137 kvinner og 154 menn 
med median alder 46 år) med typisk sykehistorie og kliniske funn, uten tilfredstillende effekt 
av ikke-operativt regime i minst 6 mnd. Klinisk resultat ble evaluert ved QuickDASH (11 va-
riabler fra Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Measure). Data ble innhentet 
preoperativt og sommer-høst 2010 (3-6 år postoperativt). Resultatene ble sammenlignet med 
tilsvarende data hos 80 tennisalbuer operert tidligere med åpen teknikk (a.m. Hohmann) - 
som historisk kontrollgruppe (jf. annen presentasjon).

resultater: QuickDASH var signifikant bedret ved oppfølgingstidspunktet i forhold til preo-
perative data og var signifikant bedre (i gruppen som var operert med artroskopisk teknikk) 
enn i åpent operert kontrollgruppe. De to gruppene adskilte seg ikke vesentlig vedrørende 
alder, kjønn, dominant albue, preoperativt symptomnivå eller oppfølgingstid. Vi har ikke 
registrert alvorlige komplikasjoner som dyp infeksjon eller permanente nerveskader.

Diskusjon: Studien er per 31. august ikke helt avsluttet og vi tar forbehold om at data fra 
resterende pasienter kan endre resultatene. Det kan f.eks. hende at det er de mest fornøyde 
pasientene som svarer først og at "etternølerene" er minst fornøyde. Oppdaterte tall blir pre-
sentert på Høstmøtet. Med trening er den artroskopiske teknikken raskere enn den åpne, men 
mer ressurskrevende. Teknikken tillater samtidig intraartikulær inspeksjon av albuen og evt. 
behandling av ledsagende patologi.

konklusjon: Artroskopisk tenotomi gir liten risiko for alvorlige komplikasjoner og resultatene 
synes minst like gode som etter åpen teknikk. Som andre artroskopiske teknikker, kreves 
trening i prosedyren og den egner seg antagelig helst for operatører som jevnlig gjør albu-
eartroskopi.
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Hånd 1

reinsersjon aV bøYesener meD transVers intraossøs loop gir beDre 
resUltater enn pUll-oUt Vaier. en retrospektiV stUDie

Istvan Zoltan Rigo  Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Magne Røkkum  Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Både åpne og lukkete skader av dype bøyesener ved innfestningen i ytterfalan-
gen repareres tradisjonelt ved bruk av pull-out vaier (POV), som fjernes etter 4-5 uker. Meto-
den er enkel, men på grunn av komplikasjoner (infeksjon, reruptur, løsning av metalltråd og 
knapp) og ubehaget rundt trådfjernelsen har alternative metoder blitt populære. Vi har tatt 
i bruk transvers intraossøs loop-teknikk (TILT) i kombinasjon med Yotsumoto sidelåsende 
kjernesutur i proksimale seneende. Tråden føres gjennom en borrekanal på tvers i ytterfalan-
gen, halvveis mellom DIP leddet og neglevollen. Deretter føres tråden tilbake volart hvor den 
knyttes.

Formål: Målsetningen med vår studie var å sammenligne de funksjonelle resultatene og 
komplikasjonene med POV og TILT fiksasjon.

materialer og metoder: Vi inkluderte alle voksne pasienter operert med dyp bøyesene-
reinsersjon med POV eller TILT i perioden 1. januar 2007 – 31. mai 2010. Postoperativ immobili-
sering, skadet DIP ledd, replantasjon, resirkulasjon og manglende oppfølging var eksklusjons-
kriteria. På grunn av mangel på felles funksjonsvurderingsmetode ble tommelbøyeseneska-
der også ekskludert. Dataene ble hentet retrospektivt fra pasientjournalene. Funksjonen ble 
vurdert i følge Stricklands metode etter 8 uker og ved siste kontroll etter gjennomsnittlig 6 
måneder. Komplikasjoner og reoperasjoner ble registrert.

resultater: POV var brukt i 16 og TILT i 13 tilfeller etter kirurgens preferanse. Det var ingen 
statistisk forskjell mellom de to gruppene vedrørende alder, kjønnsfordeling, røyking, side, 
dominans, skadetype, hvilken finger som var skadet, om det var en eller flerfingerskade, 
skadens alder eller lengde av oppfølging. 4/16 i POV gruppen og 8/13 i TILT gruppen hadde 
”excellent” eller ”good” funksjon ved 8 uker (p=0,043), og 8/16 og 10/13 ved sluttkontrollen 
(p=0,1). 6 pasienter i POV gruppen fikk komplikasjoner, og 2 ble reoperert. 4 overfladiske in-
feksjoner, ble sanert med perorale antibiotika. 1 av de infiserte fikk i tillegg reruptur, men ble 
ikke reoperert. 1 postopertivt akutt carpal tunnel syndrom ble spaltet. 1 fikk PIP kontraktur, 
reoperert med tenolyse-artrolyse. Det var ingen registrerte komplikasjoner eller reoperasjo-
ner i TILT gruppen (p=0,02).
 
Diskusjon: Studien var ikke randomisert, men resultatene går tydelig i favør av TILT. Alle fin-
grer i POV gruppen og 4 i TILT gruppen ble etterbehandlet med vanlig Kleinerts regime, mens 
9 i TILT gruppen ble supplert med tidlige aktive bøyeøvelser av fingerene. Disse små under-
grupper var ikke egnet for videre statistisk evaluering.

betydning: Vår retrospektive studie tyder på at transvers intraossøs loop-teknikk gir bedre 
funksjonelle resultater enn pull-out vaier ved reinsersjon av dype bøyesener. Metoden er 
trygg, har få komplikasjoner, og er egnet for tidlig aktiv mobilisering.
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Hånd 1

ett års resUltater meD ligamentplastikk i tommelens grUnnleDD VeD brUk 
aV eCrl bein-senegraFt

Istvan Zoltan Rigo  Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Avstivning er den etablerte standardmetoden i Norge for kronisk ulnar eller radial 
instabilitet i tommelens MCP-ledd. Resultatene har ikke alltid vært optimale. Som alternativ 
metode begynte vi med Fusetti-plastikk.

Formål: Formålet er å vise ett års resultatene med metoden.

materialet og metoder: Ligamentplastikken benytter halve ECRL-senen med en liten bein-
blokk fra andre metakarp. Blokken fikseres med en skrue i en grøft i tommelens metakarp. 
Senen splittes og sys ned i vifteform til et beinanker i basis av grunnfalangen, og til den volare 
seneplaten til MCP-leddet. Hensikten er å gjenskape både proprius og accesorius kollateral-
ligamentene. Metoden kan brukes både på ulnar- og radialsiden.

Tre pasienter ble operert med teknikken, to kvinner og en mann. To hadde symptomgivende 
ulnar-, og en radial instabilitet. De ble fulgt opp til minimum 12 måneder. Stabilitet og tilhe-
ling ble vurdert radiologisk. Kvikk-DASH score, rund-, pinsett- og nøkkelgrepsstyrke samt 
bevegelsesutslag ble målt både preoperativt og ved oppfølging. Resultatene ble vurdert i 
følge Glickels metode.

resultater: Alle beingraftene tilhelet, og belastningsbildene viste stabile forhold hos alle. 
Kvikk-DASH scorene ble forbedret med gjennomsnittlig 23,3 poeng. Styrkemålingene viste 
betydelig forbedring: rundhåndgrep med gjennomsnittlig 20 %, nøkkelgrep med 12 % og 
pinsettgrep med 71 %. Bevegelsesutslaget var uforandret hos en pasient og forbedret med 
10 og 25 grader hos de to andre. Alle tre fikk graderingen ”excellent”. Alle var fornøyde med 
resultatet.
 
Diskusjon: Hver fjerde pasient med avstivet tommelgrunnledd etter leddbåndskade har an-
gret operasjonen i følge vår tidligere studie. Forsinket ligamentsutur og den klassiske Littler-
plastikken gir upålitelige langtidsresultater. Fusetti hadde 7 ”excellent” og en ”good” resultat 
etter 3 års oppfølging i sitt materiale.

betydning: Korttidsresultatene våre med ligamentplastikk i tommelens grunnledd ved bruk 
av ECRL bein-senegraft er veldig lovende. Metoden anbefales som alternativ til avstivning av 
MCP ledd så fremt det ikke har tilkommet betydelige artroseforandringer.
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Hånd 1

sammenligning aV to trapeziUmkopper meD Finite element analYse

Rasmus Thorkildsen  OUS, seksjon for Hånd- og mikrokirurgi
Magne Røkkum  OUS, seksjon for Hånd- og mikrokirurgi
Jonas Theodorsson XDIN

bakgrunn: Det finnes ikke langtidsresultater etter bruk av moderne usementerte CMC 1 
proteser. Ved kort observasjonstid har hovedproblemet vært høy løsningsfrekvens av trape-
ziumkomponenten. Finite element analyser har vært mye brukt i ortopedien, men ikke innen 
håndkirurgi. I påvente av kliniske studier med lang observasjonstid kan man finne nyttig in-
formasjon om protesene ved eksperimentelle studier.

Formål: Å sammenligne belastningsmønsteret til to usementerte trapeziumkomponenter 
ved bruk av finite element analyse.

materialer og metode: Elektra og Motec trapeziumkomponenter ble sammenlignet ved 
bruk av finite element analyse. Begge er usementerte skrukopper. Koppene ble belastet med 
en kraft tilsvarende 100N både direkte aksialt og vinklet 30⁰ mot koppens akse. Analysene ble 
gjort både i en normal benmodell og i en modell med osteoporotisk ben.

resultater: Stresset ble konsentrert i det kortikale benet ved overgangen mellom ben og 
kopp, og det var generelt lavere for Motec koppen i begge belastningssituasjoner og for beg-
ge benkvaliteter. Ved vinklet belastning øket stresset forholdsmessig mer ved Motec koppen, 
selv om de absolutte verdiene var langt lavere enn ved Elektra koppen.

Diskusjon: En finite element analyse har en rekke begrensninger, og en må derfor være var-
som med for bastante konklusjoner. I denne studien fant vi at Motec koppen genererte jev-
nere stressdistribusjon med generelt lavere maksimalverdier for stress mot ben. Dette skyldes 
nok i hovedsak koppens krage. Store stresskonsentrasjoner og ujevn stressdistribusjon kan 
sannsynligvis være uheldig for langtidsfiksasjonen av sementfrie proteser mot ben.

betydning/relevans: Det ser ut som Motec-koppen gir en gunstigere stressdistribusjon enn 
Elektra-koppen. Dette kan tenkes å bidra til forskjell i forekomst av sen-løsning, men her det 
er også mange andre faktorer som spiller inn.
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Hånd 1

HånDleDDsproteser.  en rapport Fra nasjonalt register For leDDproteser 
1994-2009

Yngvar Krukhaug, Stein A. Lie, Leif I Havelin, Ove N Furnes, Leiv M Hove
Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk,
Haukeland Universitetssykehus, Institutt for kirurgiskefag, Universitetet i Bergen

I denne studien har vi sett på revisjonsratene, og vi har videre prøvd å finne årsakene og risi-
kofaktorene for revisjon. 

pasienter og metode: Data er hentet fra det norske leddproteseregisteret. Fra 1994 til og 
med 2009 har det blitt satt inn 191 proteser hos 191 pasienter. 56 (29%) menn og 135 (71%) 
kvinner. Gjennomsnittsalder (range) ved primæroperasjonen var 50,4 (22,7-74) år for menn og 
56,5(17,4-79,3) år for kvinner. Median oppfølgingstid for alle pasientene (range) var 5,5 (0-12,5) 
år. Overlevelsen av protesene ble undersøkt med Kaplan-Meier metoden.

Tre typer proteser har blitt undersøkt: Biax (n=90), Elos (n=23) og Gibbon (n=78).

resultater: Hovedvekten av pasientene hadde enten RA (62 %) eller artrose (25 %).   
I løpet av studieperioden var der statistisk signifikant reduksjon i antallet pasienter med RA 
som fikk protese, samtidig var der en signifikant økning av pasienter med artose som ble 
operert med protese. Biax ble nesten utelukkende brukt hos pasienter med RA, Elos ble ikke 
brukt hos noen pasienter med RA og Gibbon ble brukt ved alle typer lidelser. Median oppføl-
gingstid var 10,1 år for Biax, 5,5 år for Elos og 3,3 år for Gibbon. 

Tretti ni (20,4%) protester ble revidert. Median tid til revisjon var 10 (CI:9,3-10,7) år. 5-års og 
10-overlevelsen var for hele materialet på 79,5 % og 73,6 %. Ti revisjoner var registrert hos pa-
sienter med Elos, 11 hos pasienter med Gibbon og 18 hos dem med Biax. Fem års overlevelse 
var 84,9 % for Biax, Elos 56,5 % og Gibbon 82,3 %.

Alder hadde ingen betydning for revisjonsrisikoen, men kjønn spilte rolle, kvinner hadde 
større sannsynlighet for revisjon enn menn(RR:2,65 pr år, p=0,028).  Diagnose så heller ikke ut 
til å være av betydning (IA-gruppen: p=0,5 og OA-gruppen: p=0,07). Det ble funnet forskjel-
ler mellom de ulike protesemerkene, men pasientene i disse gruppene var for ulike til at man 
kunne forsvare å gjøre noen statistiske analyser. 

Diskusjon/konklusjon: Foreløpig har håndleddsprotesene dårligere resultater enn hofte og 
kneproteser. I de randomiserte studiene som er tilgjengelige ser det ut som om funksjonsskå-
rene er like gode hos pasienter som får artrodeser. Før denne typen proteser tas i bruk i stort 
omfang anbefaler vi at de gjøres randomiserte studier som sammenlikner ulike protesemer-
ker. Videre bør randomiserte studier som viser at funksjonsresultatet er bedre med protese 
enn artrodese finnes før man kan anbefale at denne behandlingen tas i bruk i stort omfang.

Abstrakt 14

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



98 • Høstmøteboken 2010

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Hånd 1

erFaringer meD artelon tmC spaCer Hos 28 pasienter

Herje J  Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling, Drammen
Fuglesang L Ergoterapiavdelingen, Sykehuset Buskerud
Torset B Ergoterapiavdelingen, Sykehuset Buskerud

bakgrunn: Siden desember 2006 og til februar 2010, har vi operert 28 pasienter i ASA gruppe 
1 og 2, og implantert 32 spacere. 21 av pasientene er kvinner, resten er menn. Middelalder på 
operasjonstidspunktet respektive 58 og 63 år. Alderen er noe lavere enn i de fleste sammen-
lignbare materialer. Metoden er et alternativ til andre typer kirurgi for å behandle smertefull 
artrose i tommelens rotledd. Mange av pasientene har bilateral slitasjegikt i dette leddet.

Formål: Vi ønsket å finne ut om metoden er forsvarlig sammenlignet med andre mer vel-
prøvde metoder, vurdert med hensyn til nøkkelgrepsstyrke, bevegelighet og fornøydhet. 
Mange av våre pasienter er relativt sett unge, og har av den grunn ofte store krav til styrke og 
bevegelighet i sin tommel.

materiale og metode: Retrospektiv studie. Alle pasientene ble operert i Dagkirurgisk avde-
ling i narkose med blodtomhetsmansjett på overarmen. Blodtomhetstid er registrert. Posto-
perativt brukte alle pasientene gips i 6 uker. Tid fra operasjon til oppfølging ble registrert. Alle 
komplikasjoner i dette materialet ble fanget opp ved etterundersøkelsen. Alle pasientene 
ble tilbudt en undersøkelse hos ergoterapeut. Vi målte nøkkelgrepsstyrke i begge hender, og 
pasientene ble bedt om å fylle ut et "Qick"-DASH spørreskjema (V Finsen 2004).
 
resultater: Dette synes å være en god behandlingsmetode hos de fleste av pasientene. Ope-
rasjonstiden var relativ kort med middel blodtomhetstid 41 minutter. Ingen postoperative 
infeksjoner ble registrert. 3 pasienter er imidlertid reoperert to ganger og har endt opp med 
CMC1 artrodese med godt resultat. 4 av pasientene i dette materialet er operert med spacer i 
CMC1- leddet bilateralt med godt resultat. Resultatene fra håndundersøkelsen, spørreskjema 
og komplikasjoner vil bli presentert. 

Diskusjon: Resultatene av denne studien vil bli sammenlignet med andre, liknende studier 
under presentasjonen. Det foreligger indikasjoner på at enkelte av pasientene relativt raskt 
etter implantasjon får en betennelsestilstand som reaksjon på implantatet. Hos pasienter 
hvor man har godt resultat etter vanlig rehabiliteringstid postoperativt, kan man etter vår er-
faring så langt, også forvente godt resultat ved operasjon av den andre hånden. Postoperativ 
rehabilitering er raskere enn ved andre metoder, eksempelvis seneplastikk og artrodese.
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Hånd 1

beHanDling aV enCHonDrom i HånDen meD osteokonDUktiV
CalCiUm pHospHat

Holthusen J Håndseksjon, Ortopedisk avd., Sykehuset Østfold Fredrikstad HF

innledning: Enchondrom regnes som den vanligste bentumor i hånden med en hyppighet 
mellom 80-90 prosent av alle bentumores i hånden. Klassiske karakteristika er sakte vekst, 
manglende kliniske symptomer, eventuell fraktur forårsaket av et minimalt traume og diag-
nosen blir ofte stilt som et tilfeldig bifunn pga. andre tilstander i hånden. Utredningen gjøres 
med konvensjonell røntgenundersøkelse og eventuell CT undersøkelse. Ved tvil om entitet 
kan det fortrinnsvis brukes MR undersøkelse, ikke minst med tanke på vurdering av nærlig-
gende bløtdelsstrukturer.

material og metode: I tidsrommet 2008 til 2010 er det ved vår avdeling foretatt operativ be-
handling av 6 pasienter med enchondrom i hånden. 5 av de 6 pasientene har enten tidligere 
hatt fraktur gjennom enchondromet eller er blitt akutt henvist grunnet fraktur. Den ene pasi-
enten ble henvist grunnet en protruherende tumor i hånden som hadde vokst ut i flere år. Det 
ble tatt intraoperativ vevsprøve hos alle pasienter og den patologisk anatomiske diagnosen 
stemte overens med den kliniske diagnosen i alle tilfeller. Alle pasienter ble operert med ut-
skraping av enchondromet og hos 5 pasienter ble det foretatt fylning av defekten med osteo-
konduktiv calcium phosphat (Norian). En pasient ble operert pga. av en intraartikulær fraktur 
i MCP leddet og her ble det gjort utskrapning av enchondromet, reposisjon av frakturen og 
stabilisering med et strukturelt bengraft i tillegg til pinnefiksasjon. Alle 6 pasienter har ved et 
års kontroll normal funksjon og ingen smerter. Hos en 16 år gammel kvinne er det ved et års 
kontroll betydelig resorpsjon av den terapeutiske substansen og nærmest normalisering av 
benstrukturen på røntgen mens remodellering og resorpsjon hos de voksne pasientene ser 
ut til å skje mye saktere.  

Diskusjon: Det foreligger flere studier på behandling av enchondromer i hånden og tenden-
sen ser ut til å forlate den tradisjonelle behandlingen med utskrapning og bentransplanta-
sjon. Erfaring fra vår avdeling støtter denne trenden og det er ikke sett noen komplikasjoner 
ved bruk av calcium phosphat som terapeutisk substans hos de pasienter som ble behandlet 
hos oss. Denne metoden er relativ enkel og sparer pasienten for donormorbiditet samtidig 
som calcium phosphat gir en økt styrke i knokkelen i forhold til enkel utskrapning uten bruk 
av bentransplantat eller substitutt. Bentransplantat i forbindelse med behandling av enchon-
dromer bør kun brukes ved spesielle indikasjoner. 
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Hånd 2

FraktUr i os HamatUm. UtreDning, beHanDling og resUltater basert på egne 
erFaringer og litteratUrsøk

Amundsen A, Holthusen J  Håndseksjon, Ortopedisk avdeling, Sykehus Østfold Fredrikstad HF 

innledning: Frakturer i os hamatum er sjeldne og står for mellom 2-4 prosent av alle 
håndrotsfrakturer. Hamatumfrakturer kan være assosiert med bla. fraktur i os scaphoid og 4. 
og 5. metacarp. Andre assosierte komplikasjoner som nervus ulnaris påvirkning, fleksorsene-
tendinitt, fleksorseneruptur og t.o.m. kompartment syndrom i hånden er beskrevet.

Frakturer i os hamatum oppstår vanligvis gjennom tre mekanismer:
Fall på dorsalflektert håndledd, repeterende mikrotrauma i forbindelse med idrettsaktiviteter 
(golf, tennis..) og plutselig kraftig fleksjon av 5. finger (fjellklatring). 
Diagnosen er ikke alltid lett å stille og frakturer i os hamatum er ofte oversett pga. de diag-
nostiske vanskeligheter. Konvensjonell skjelettrøntgen er nyttig, men avslører ikke alltid pa-
tologi. Også MR klarer ikke alltid å påvise patologi. Det foreligger flere artikler som anbefaler 
ultrasonografi som diagnostisk metode, men CT undersøkelse betraktes som den best egnete 
metoden for påvisning av patologi i os hamatum.

klassifikasjon: Klassifikasjon av os hamatum fraktur ble foreslått av Milch allerede i 1934, 
hvor det ble skilt mellom fraktur gjennom hamulus hamatum og den mindre hyppige fraktu-
ren gjennom corpus. Sistnevnte er oftest utløst gjennom direkte traumer.

materiale og metode: Vi har i perioden høsten 2007 til våren 2010 behandlet 6 pasienter 
med begge typer frakturer i os hamatum. Behandlingen har bestått av både konservativ 
behandling med gips og operativ behandling med både åpent og lukket reposisjon og osteo-
syntese.

Diskusjon: Fraktur i os hamatum er vanskelig å diagnostisere og kan lett bli oversett. Ved 
mistanke om patologi anbefales det utredning med CT. Våre resultater indikerer at udisloserte 
hamulus frakturer fortrinnsvis kan behandles konservativ med gips. De sjeldnere corpus-
frakturer viser oftest tegn på dislokasjon og er gjerne assosiert med fraktur i hovedsakelig 5. 
metacarp, men også 4. metacarp. Dette kan føre til subluksasjon i CMC 4 og 5 og bør nøye 
utredes med CT. Disloserte corpus frakturer bør etter vår mening behandles operativt med 
reposisjon og osteosyntese. 

Ved eldre udiagnostiserte hamulusfrakturer kan det forsøkes behandling med gipsimmo-
bilisering eller det kan overveies eksisjon av hamulus. Sistnevnte har vi i vår avdeling ingen 
erfaring med.
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Hånd 2

etterUnDersøkelse aV pasienter opererte For ekstraartikUlære 
metaCarpFraktUrer 

Sletten IN1, Husby T1, Ødegaard RA1, Hellund JC2,  Nordsletten L1, Kvernmo HD1

1Oslo universitetssykehus, Ortopedisk avdeling,
2Oslo universitetssykehus, Avdeling for radiologi og nuklærmedisin 

bakgrunn: Metacarpfrakturer er vanlige skader. De fleste frakturene behandles konservativt, 
men noen av frakturene krever operativ behandling. Ved Ortopedisk avdeling, OUS, behand-
les det ved Oslo skadelegevakt mange hundre pasienter årlig for metacarpfrakturer, hvorav 
100 - 200 av disse behandles operativt ved håndseksjonen. 

Formål: Formålet med etterundersøkelsen av pasienter operert for lukkete, ekstraartikulære 
metacarpfrakturer er å vurdere håndfunksjonen anamnestisk og klinisk sammenholdt med 
radiologiske funn minimum 1 år etter operativ behandling. 

materiale og metoder:  Journalene til 381 pasienter opererte for metacarpfrakturer i 2007 
og 2008 ble gjennomgått. Av disse møtte 93 inklusjonskriteriene og eksklusjonskriteriene for 
studien. Disse 93 ble innkalt til etterundersøkelse, som bestod av samtale med kirurg, klinisk 
undersøkelse hos håndterapeut og radiologisk undersøkelse. Hovedendepunktet var Kvikk-
DASH (selvrapporteringsskjema for håndfunksjon). Femtitre pasienter møtte til etterunder-
søkelsen. Tjueseks pasienter ble intervjuet per telefon. Fjorten pasienter fikk vi ikke kontakt 
med, og opplysninger om denne gruppen er basert på journalopplysninger og de primære 
røntgenbildene.

resultater: Gjennomsnittsalderen til de 93 pasientene var 31 (19-51) år, hvorav 13% kvinner. 
Etterundersøkelsen ble foretatt 26 (13-39) mnd etter operasjonen. Den operative metoden 
bestod av intramedullær Bouquet-pinning (30%), tverrpinning til nabometacarp (61%), skrue-
fiksasjon (5%) og plateosteosyntese (3%). Av komplikasjoner fant vi overflatisk pinneinfeksjon 
hos 13% av pasientene og sensibilitetsforstyrrelser hos 32% av pasientene. 11% oppgav andre 
komplikasjoner. Pasientene oppgav lite smerter i ro (VAS 3), noe øket i aktivitet (VAS 11). Kvikk-
DASH ble målt til 6 (0-48). Grepsstyrke var 98 (50-125)% og aktiv fingerbevegelighet var 96 
(80-103)% sammenlignet med frisk hånd, og 96% oppgav å være utmerket eller godt fornøyd 
med behandlingen. Om frakturene ble Bouquet-pinnet eller tverrpinnet gav ikke forskjeller 
i resultatene, bortsett fra øket infeksjonsrate hos gruppen behandlet med tverrpinning, der 
pinnene ikke var forsenket under huden (0% vs 21%, p<0,01). 

Diskusjon: Operativ behandling av ekstraartikulære metacarpfrakturer gir god håndfunk-
sjon. Dette materialet gir ingen sikre holdepunkter for at en operasjonsmetode utmerker seg 
fremfor en annen, bortsett fra at det er funnet høyere infeksjonsrisiko hos de som er tverrpin-
net. Forsenking av pinner under huden anbefales for å minske infeksjonsraten. Pasientene 
bør opplyses om risikoen for postoperative sensibilitetsforstyrrelser. 

betydning/relevans: Fremtidige prospektive studier som sammenlikner operativ versus 
konservativ behandling av ekstraartikulære metacarpfrakturer er nødvendige for å undersøke 
om potensielle komplikasjoner til behandlingen veier opp for en mulig gevinst av operativ 
behandling.
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Hånd 2

VirtUell planlegging aV kompleks raDiUs osteotomi
en kasUistikk

Husby T Oslo Universitetshospital, Ortopedisk avdeling, Håndkir. Seksjon
Halvorsen VB  Oslo Universitetshospital, Ortopedisk avd. Barneortop. Seksjon 
Stockmans F   KULeuven-Kortrijk, Handgroep, Belgium

bakgrunn: Komplekse multidireksjonale feiltilhelete brudd i underarmen er en kirurgisk 
utfordring. I tillegg til aksekorreksjonen er det vanskelig å finne korrekt oppretting av rota-
sjonsfeilstillingen. 

Formål: For å oppnå optimal korreksjon for korrigerende osteotomi presenterer vi en ny 
metode for 3-D preoperativ planlegging.

pasient og metode: En frisk 14 år gammel gutt hadde en feiltilhelet antebrachius fraktur på 
venstre side. Frakturlokalisasjonen var mellom proksimale og midtre tredjedel av radius og 
ulna og var behandlet med reposisjon og gips primært. Han presenterte seg med normal 
fleksjon/ekstensjon av albue og håndledd og med tilnærmet normal pronasjon. Han hadde 
redusert supinasjon på 70°, hvilket var hans problem. Som lidenskapelig gitarspiller ble det 
umulig å ta grep. Røntgenbilder og 3-D CT scans av begge underarmer og håndledd viste en 
relativt anatomisk tilhelet ulna men en feiltilheling av radius. Ved å sammenligne 3-D rekon-
struksjoner av venstre radius med den speilvendte normale høyre radius var det ved hjelp av 
avansert matematisk programvare mulig å kalkulere ut den eksakte multidireksjonale korrek-
sjon. Med dette som grunnlag ble det laget preoperative operasjonsguider (polyamid) som 
passet eksakt til frakturstedet på radius.
Ved operasjonen ble det benyttet standard volar tilgang. Guide I ble applisert og passet nøy-
aktig som forventet over frakturstedet på radius. Alle 6 hull for en standard 7-hulls låseplate 
ble drillet gjennom guiden. Guide II ble deretter montert og osteotomi utført gjennom slits 
i malen. Proksimale ende av platen ble fiksert med tre låseskruer, distale radius ble deretter 
reponert og fiksert med de tre distale predrillete låseskruer. Membrana interossea ble i tillegg 
løsnet langs radius. Peroperativt ble det påvist neglisjibel reduksjon av pronasjon og en øk-
ning av supinasjon på ca 40°. Operasjonstiden var 45 minutter.  
 
resultat: Osteotomien var øvelsestabil og pasienten fikk fysioterapi postoperativt. Ved tre 
måneders kontroll var det full tilheling, normal bevegelighet av albue og håndledd, full su-
pinasjon, lett redusert pronasjon (ca 10°). Han hadde ingen problemer med skriving og PC, 
gitarspilling gikk nå greit.

Diskusjon: Korrigerende osteotomier i underarm er relativt risikabelt med tanke på feilkor-
reksjon og redusert rotasjon postoperativt. Denne nye metoden for virtuell preoperativ 3-D 
planlegging av korreksjon med utarbeiding av operasjonsmaler gjør operasjonen enklere, 
tryggere og raskere. 

betydning/relevans: Denne virtuelle teknikken for vanskelige osteotomier flytter det meste 
av det peroperative tidkrevende arbeidet til datamaskinen, hvilket reduserer operasjonstiden 
drastisk. Teknikken kan også benyttes ved intraartikulære feiltilhelete frakturer, og ved prote-
sekirurgi ved avvikende anatomi. 
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Hånd 2

senerekonstrUksjon VeD rUptUr aV Flere ekstensorsener etter operasjon 
For Distal raDiUsFraktUr – en kasUistikk

Aure A OUS – Rikshospitalet, ortopedisk avdeling
Røkkum M OUS – Rikshospitalet, ortopedisk avdeling

bakgrunn: Både ved konservativ og operativ behandling av distale radiusfrakturer forekom-
mer ekstensorsenerupturer på en eller flere fingre. Mens den operative behandlingen ved 
ruptur av en sene er relativt enkel, er det ved eldre rupturer av flere sener nødvendig med til 
dels kompliserte rekonstruksjoner. 

Formål: Å gjennomgå operasjonsmulighetene etter invetererte ekstensorsenerupturer, ek-
semplifisert med et tilfelle av multiple rupturer etter operasjon med radiusplate.

material og metoder: Pasienten er en 71 år gammel kvinne som i oktober 2009 pådro seg 
en venstresidig distal radiusfraktur (dorsalt feilstilt, intraartikulær) ved et fall i en trapp. Frak-
turen ble først reponert og gipset, men etter to uker ble hun operert med en volar plate. 
Postoperativ røntgenkontroll viste at skruene distalt var litt for lange. Etter drøyt to måneder 
tilkom akutt strekkedefisitt i 3. MCP-ledd, og en uke etter dette skjedde det samme med 4. 
MCP-ledd. Hun hadde hatt smerter på håndryggen hele tiden etter operasjonen. Pasienten 
ble henvist til oss fra et annet sykehus. Klinisk var hun svært palpasjonsøm dorsalt over distale 
radius og manglet aktiv ekstensjon i 3. og 4. MCP-ledd. Røntgen viste tilhelet fraktur. Hun 
ble søkt inn til operasjon. Få dager før hun skulle opereres mistet hun også strekkeevnen i 2. 
MCP-ledd. 

Pasienten ble operert med fjerning av osteosyntesematerialet og senerekonstruksjon (trans-
posisjon av FCU-senen til EDC 2-4 med interponat av PL-senen).  

resultater: Pasienten hadde gips i 6 uker. Ved gipsfjerning hadde hun lite aktiv ekstensjon i 
2.-4. MCP-ledd, men det var tenodeseeffekt ved fleksjon av håndleddet. Det oppstod ingen 
komplikasjoner. Det ble startet opp med håndfysikalsk veiledet opptrening. 

Diskusjon: Ved operasjon for distal radiusfraktur er det viktig å velge riktig skruelengde for å 
unngå seneruptur. Ruptur av flere ekstensorsener forekommer, og ved eldre rupturer kan det 
bli nødvendig med kompliserte rekonstruksjoner. Operativ behandling tidlig etter rupturene 
er derfor å foretrekke.

betydning/relevans: Vår kasuistikk viser hvordan rekonstruksjon av flere rupturerte ek-
stensorsener av eldre dato teknisk kan gjøres.
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Hånd 2

12 års oppFølging aV 50 pasienter operert For sCaFoiDpseUDartrose

Ole Reigstad, Christian Grimsgaard, Rasmus Thorkildsen, Astor Reigstad og Magne Røkkum
Hånd- og Mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, OUS

introduksjon: Ubehandlet scafoidpseudartrose gir over tid sekundær artrose og redusert 
håndleddsfunksjon. Vellykket operasjon ser ut til å bedre håndleddsfunksjon og bremse 
artroseutvikling. Få langtidsresultater etter scafoidpseudartrose kirurgi er publisert, og publi-
serte studier har ofte lav oppfølgingsfrekvens og få endepunkter. Ingen prospektive scafoidp-
seudartrose studier er så langt utført. 

pasienter og metode: 50 pasienter ble operert for scafoidpseudartrose ved KMI i perioden 
1990-98. Disse etterundersøkt etter 12,2 (8-17,8) år. Alder v kirurgi var 27 (14-60) år, 18 (35%) 
var på høyre side og 22 (42%) dominante hender var skadet. 3 tilganger ble benyttet (volar 
40, dorsoradial 9 og dorsal 3), 43 fikk beingraft, 9 med minimal sclerose og cystedannelse ble 
fiksert in situ. K-pinner (22), AO spongiosa skrue (19) og miniplate (10) ble benyttet for fikse-
ring, Matti-Russe metode hos 1. Gips til IP-leddet i 12 uker postoperativt ble benyttet.  47 ble 
klinisk og radiologisk undersøkt (rtg, ct, gripestyrke og nøkkelgrep, ROM, VAS, DASH, MAYO 
score), 3 anga normal håndleddsfunksjon og ønsket ikke klinisk undersøkelse, de besvarte 
spørreskjema (inkludert VAS/DASH, bruk av analgetika og sykemelding). 

resultat: 45/50 tilhelte (ytterligere 2 tilhelte etter et andre forsøk i oppfølgingsperioden, 
totalt 47/50). 5 pasienter er endelig behandlet (4 håndleddsartrodeser, 1 firebeins artrodese). 
Det kliniske resultatet var godt: mean QDASH=9, VAS=7, AROM=186° (mot 214° på frisk side), 
Gripestyrke= 41 kg (mot 46 kg på frisk side), Key pinch=11,5 kg (12,4 kg frisk side). Ingen brukte 
smertestillende eller hadde vært sykemeldt for håndleddsproblemer siste år. Håndrotsana-
tomien ble normalisert av operasjon (sidelik  SL-vinkel og carpal høyde). 20% hadde artrose-
forandringer ved operasjon, 52% ved oppfølging. Høyere alder ved kirurgi og tid fra skade til 
kirurgi økte sjanse for artroseutvikling. Mean Mayo score= 93 (som gir 24 excellent, 16 good, 
2 fair).

Diskusjon: Svakheten ved studien vår er den retrospektive designen. Styrken er høy opp-
følgingsrate og mange undersøkte endepunkt. Tilhelingsfrekvensen vår er tilfredsstillende. 
Operasjonen gir godt klinisk resultat og ser ut til å bremse artroseutvikling i håndleddet forut-
satt gjenoppretting av anatomi og tilheling av pseudartrosen. Fikseringsmetode og grafttype 
betyr mindre. Høyere alder, kirurgi ved mer avansert artrose og flere operasjonsforsøk gir 
dårligere resultat. Pasienter bør derfor bli vurdert for operasjon straks diagnosen er stillet. 
Gode kliniske, radiologiske og funksjonelle langtidsresultater kan ventes hos pasienter som 
ikke har gått for lenge med pseudartrosen når det oppnås tilheling ved første operasjon.  
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Hånd 2

ekstern Fiksasjon og pinner Vs. Volar plateFiksasjon VeD Distale 
raDiUsFraCtUrer. en ranDomisert stUDie.(1 års resUltater) 

John H. Williksen Ortopedisk Senter, avd. Ullevål, Oslo Universitetssykehus
Frede Frihagen Ortopedisk Senter, avd. Ullevål, Oslo Universitetssykehus
Ingi Hauksson Ortopedisk Senter, avd. Ullevål, Oslo Universitetssykehus
Johan Hellund* Radiologisk avd, Ullevål, Oslo Universitetssykehus
Hebe D. Kvernmo Ortopedisk Senter, avd. Ullevål, Oslo Universitetssykehus
Torstein Husby Ortopedisk Senter, avd. Ullevål, Oslo Universitetssykehus

bakgrunn: Distale radiusfrakturer er en av de vanligste skadene innen ortopedisk kirurgi. De 
ustabile frakturene krever operativ behandling. Ekstern fiksasjon og pinner har vært brukt 
i mange år, men i de senere år har det vært en økende bruk av volar vinkelstabil plate som 
fiksasjonsmetode.

Formål: Vår prospektive randomiserte studie sammenlikner disse to metodene klinisk og 
røntgenologisk.

materiale og metode: Fra november 2007 og til juni 2009 ble 114 pasienter inkludert . 23 
menn og 91 kvinner. Gjennomsnittsalder 54 år (20-84).  Pasientene ble randomisert til enten 
lukket reposisjon og  ekstern fiksasjon  og pinner eller  åpen reposisjon og volar plate. 10 
pasienter måtte av ulike årsaker utgå av studien. Studien presenterer 1 års resultatene for 104 
pasienter med frakturer i henhold til AO/ASIF: 1 A2, 28 A3, 40 C1, 32 C2 og 3 C3. Pasientene 
ble vurdert med radiologiske parametre i tillegg til kliniske: VAS (håndleddsmerter i ro og ved 
aktivitet 0-100), Mayo Wrist Score (MWS)(0-100 der 100 er best) Quick-Dash ( 0 er best), beve-
gelighet  og gripestyrke. 

resultater: For VAS i ro var gjennomsnittet 1 for ex.fix og 3 for plate  ( p= 0,21). For VAS ved 
aktivitet var gjennomsnittet 12 for ex.fix og 9 for plate ( p= 0,37). DASH - score var i snitt 11 
for ex.fix og 8 for plate ( p=0,33).   MWS ga i snitt 85 for ex.fix og 90 for plate (p= 0,06). Det var 
dårligere supinasjon i ex.fix gruppen 85° mot 89° i plategruppen (p= 0,03). For de øvrige be-
vegelsesparametre var det ingen signifikant forskjell, men for radialdeviasjon var  p-verdien  
grensesignifikant i platens favør (p= 0,06). For de radiologiske parametre var resultatene rela-
tivt like, men  ulna  pluss  i ex.fix gruppen var 2,3 mm mot 1,3 mm i plategruppen (p= 0,005).  
Det ble rapportert mer smerter over proc. styl. uln. i ex.fix gruppen, 16 pasienter mot 6 pasi-
enter i plategruppen (p= 0,02).

konklusjon: For de fleste parametre er det ved 12 måneder ikke signifikante forskjeller  mel-
lom extern fiksasjon og pinner vs. volar plate. Men ved  supinasjon, ulna  pluss og smerter 
over proc.styl uln. har man signifikante resultater i platens favør for gruppen som helhet. 
Mayo Wrist Score og radialdeviasjon viser grensesignifikante resultater i platens favør. 

betydning: I behandlingen av distale radiusfrakturer er både ekstern fiksasjon og volar plate 
gode metoder. Videre undersøkelser er nødvendig for å avgjøre om det er spesielle frakturty-
per/undergrupper som oppnår best resultat med den ene eller andre metoden.
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Hånd 2

FlexorsenerUptUr VeD Volar plating aV Distal raDiUsFraktUr

John H. Williksen  Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Hebe D. Kvernmo  Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Flexorseneskader etter volar plating av ustabil distal radiufraktur er en sjelden, men alvorlig 
komplikasjon. Disse to kasuistikkene presenterer  to pasienter som pådro seg en ustabil distal 
radiusfracur, ble platet volart og etter en tid  fikk opphevet fleksjon av FPL. Operasjon be-
kreftet ruptur av FPL og  hos begge ble platen fjernet for å hindre ytterligere skader. Hos den 
ene pasienten ble FPL rekonstruert med et senetransplantat fra palmaris longus. Den andre 
pasienten ønsket ikke ytterligere rekonstruksjon da han ville raskt tilbake i arbeid!  Hos begge 
disse pasientene var det sannsynligvis gnag av platen distalt som medførte skade.

Det er derfor viktig at man påser at distale del av platen ligger skikkelig inntil distale radius for 
å forhindre seneaffeksjon volart. 
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Hånd 2

korrigerenDe osteotomi meD Cap-sement i oVerekstremiteten Hos barn

Winge M Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Rikshospitalet, OUS
Røkkum M Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Rikshospitalet, OUS

bakgrunn: Ved korrigerende osteotomi hos barn må man vurdere nøye indikasjon, tidspunkt, 
teknikk og evt behov for flere inngrep i vekstperioden. Opening wedge osteotomier har van-
ligvis vært fylt med autologt bengraft, hvilket kan medføre spesielle problemer hos barn. 

Formål: Siden 2007 har vi brukt Norian® SRS bensement som alternativ til bengraft ved kor-
rigerende osteotomi på overekstremiteten hos barn ≤18 år.  

materialer og metoder: Fra 2007 til 2010 gjorde vi 10 korrigerende osteotomier på 8 barn 
fra 5 til 18 år med innsetting av Norian® SRS bensement i osteotomispalten. 8 operasjoner ble 
gjort i distale radius, 1 i proksimale radius og 1 i proksimale humerus. Pga epifyseskade og 
økende feilstilling i vekstperioden ble 2 av barna korrigerert 2 ganger, og Norian ble brukt 
begge gangene. Alle pasienter ble operert med plate og vinkelstabile skruer utenom ett barn 
på 5 år, som ble operert første gang med pinner og andre gang med plate og skruer. 

resultater: Alle osteotomiene tilhelet uten problemer. Post-operative røntgenkontroller viste 
uendret god stilling, innheling og gradvis resorpsjon av bensementen.

Diskusjon: Norian® SRS bensement er et godt alternativ til bengraft ved metafysære opening 
wedge osteotomier i overekstremiteten hos barn. Plate og skruer gir god stabilitet, men ved 
osteotomi i nærheten av uskadde vekstsoner må man være ytterst påpasselig med plasserin-
gen av osteosyntesematerialet.

betydning: Det er en stor fordel å kunne unngå uttak av bengraft hos barn, spesielt ved store 
korreksjoner eller behov for flere inngrep i vekstperioden. 
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Hånd 2

prospektiV ranDomisert oppFølging aV 2 Forskjellige Distale 
raDiUsplater: mellomresUltater basert på 56 pasienter

Dietze A Sykehuset i Vestfold, ortopedisk avd.

bakgrunn: Distale radiusfrakturer  opereres i økende grad med åpen reposisjon og intern 
fiksasjon med plate og skruer (ORIF). I 2009 behandlet ortopedisk avd SiV Tønsberg 222 dis-
tale radiusfrakturer med ORIF. Pga anbudsrunden i Helse SørØst fikk avdelingen et pålegg om 
å bytte fra 2,4 distal radius plate (DRP, Synthes) til distal volar radius plate (DVR, Orthomedic). 
DPR systemet var til det tidspunktet godt etablert og resultatene dokumentert i en prospek-
tiv studie i regi av vår avdeling.

Formål: Denne studien ble startet på bakgrunn av et pålegg om å bytte fra et implantat 
system til et annet av rent økonomiske grunner. Hovedhensikten av studien er å kunne vise 
uhensiktsmessige følger av et slikt bytte.

material og metode: I perioden fra 01.01.2010 til 01.06.2010 er 91 pasienter operert med ko-
den NCJ65. 72 av disse pasientene innfridde inklusjonskriteriene og 56 ga samtykke til å være 
med i denne prospektive, randomiserte studien. Randomiseringen til hhv. 2,4 DRP (Synthes) 
og  DVR (Orthomedic) ble gjennomført når indikasjonen for operativ behandling var fastlagt.

resultater: Av til sammen 56 pasienten ble 27 behandlet med DVR plate og 29 med DRP 
plate. Oppfølgingstid er 4,2 (2-6) mnd i DVR gruppen og 4,1 (2-6) mnd i DRP gruppen.
Liggetiden for DVR pasientene var 4,0 dager og 2,6 dager for DRP pasientene. Operasjons-
tiden i minutter for DVR gruppen lå på 73 (45-170) og på 67 (26-176) for DRP gruppen. Til 
sammen 3 post operative komplikasjoner er observert, 1nerveaffeksjon i DVR gruppen og 1 i 
DRP gruppen. 1 skrue måtte fjernes fra 1 DVR plate pga feilplassering.

Diskusjon: Resultatene som presenteres er en foreløpig evaluering av data som fortløpende 
hentes inn fra studien.  Hovedmålet for studien er å observere økt resursbruk og komplikasjo-
ner i forbindelse med systembytte. Dataene viser at ressursbruk målt i operasjonstiden ikke 
påvirkes vesentlig av systembytte. Lengre liggetid for DVR pasientene kan for øyeblikket ikke 
forklares nærmere. Pga. foreløpig kort observasjonstid gir studien kun en begrenset oversikt 
over komplikasjoner og funksjonsresultater slik at endelig resultater ikke kan presenteres her.
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Protese 1

preoperatiV statUs Hos pasienter innlagt til HoFteproteseoperasjon

Blaker  I Hillevåg fysioterapi og trening, Stavanger, HELSAM, Universitetet i Oslo
Holm I Oslo universitetssykehus, HELSAM, Universitetet i Oslo
Asserson O Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus 

bakgrunn: Artrose er den vanligste årsaken til hofteprotesekirurgi. De viktigste indikasjo-
nene for kirurgi er smerter og funksjonsbegrensninger, og bør vurderes dersom konservativ 
behandling har mislyktes. Selv om det finnes internasjonale anbefalinger når det gjelder kri-
terier for både konservativ og kirurgisk behandling, viser klinisk erfaring at det er variasjoner i 
hvordan disse retningslinjene følges.

Formål: Hensikten med denne studien var å undersøke hvilke konservative behandlingsmo-
daliteter som var gitt til pasienter med hofteartrose og om kriteriene som lå til grunn for å 
gjennomføre hofteprotesekirurgi var i samsvar med eksisterende internasjonale anbefalinger. 

materiale og metoder: 40 pasienter innlagt ved ortopedisk avdeling ved Stavanger univer-
sitetssjukehus ble undersøkt dagen før operasjon. I tillegg til demografiske data ble tre spør-
reskjema benyttet: Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), Harris Hip Score 
(HHS) og COOP / WONCA som måler generell helsetilstand. Pasientene ble i tillegg spurt om 
konservativ behandling og om forventninger til fysisk aktivitetsnivå etter operasjon. De gjen-
nomgikk også to funksjonstester: 20 m gangtest og en trappetest.

resultater: Gjennomsnittsalderen var 68 ± 12 år og gjennomsnittlig BMI var 27 ± 4.  68% 
av pasientene var kvinner. 52,5% var pensjonert, 37,5% i jobb og 10% var uføretrygdet. 50% 
hadde hatt fysioterapi, 65% brukte reseptbelagte medikamenter for hofteplagene og 37,5% 
hadde fått informasjon og aktivitetsråd fra fastlegen. Gjennomsnitt for HOOS subskalaene 
smerte og ADL-funksjon var henholdsvis 34 ± 15 (range 0-67) og 40 ± 14 (range 9-78). Den 
gjennomsnittlige HHS var 50 ± 15 (range 22-78). 9 pasienter (22,5%) var under 60 år og 7 av 
dem hadde en HHS over 60. COOP / WONCA subskalaene fysisk form og daglige aktiviteter 
hadde en gjennomsnittlig score på 4,3 ± 0,9 og 3,6 ± 0,8.  Det ble observert store variasjoner i 
de fysiske testene, gjennomsnitt på 20 m gangtest var 30 ± 16 sek (range 13-77 sek), og gjen-
nomsnitt på trappetest var 31 ± 18 sek (range 12-75 sek).  Et flertall av pasientene forventet 
å være i stand til å utføre tildels krevende fysiske aktiviteter etter operasjonen. Det var lav 
korrelasjon mellom selvrapportert fysisk funksjon og de fysiske testene, noe som indikerer at 
pasientene vurderte sin fysiske funksjonsevne som dårligere enn det de fysiske testene viste. 

Diskusjon: Det var store variasjoner i grad av smerte og funksjonelle begrensninger hos 
pasienter innlagt til hofteprotesekirurgi. Bare 50% av pasientene hadde fått fysioterapi eller 
råd om fysisk aktivitet før inngrepet. Dette indikerer at internasjonale anbefalingene om at 
konservativ behandling bør forsøkes før kirurgi ikke alltid er fulgt.
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Protese 1

proteselUksasjoner etter oVergang til bakre tilgang.
en kValitetskontroll aV primærproteser operert meD Direkte lateral 
tilgang i 2004 og bakre tilgang 2009 VeD kYstHospitalet i HageVik.

Målfrid H Kristoffersen Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk klinikk, Helse Bergen
Mona Badawy  Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk klinikk, Helse Bergen
Roel Bierling  Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk klinikk, Helse Bergen
Kari Indrekvam  Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk klinikk, Helse Bergen.

bakgrunn: I 2005 byttet man standard hofteprotese fra Spectron og Charnley til SP Lubinus 
på Kysthospitalet i Hagevik. I forbindelse med denne overgangen gikk man over til å bruke 
bakre tilgang som standard ved innsetting av totalprotese. Det er kjent at bakre tilgang har 
en noe økt luksasjonsfrekvens, samtidig som man unngår problem med svikt av gluteus me-
dius. Norsk Register for Leddproteser registrerer ikke luksasjoner. Vi ønsket å gjøre en kvali-
tetskontroll med tanke på luksasjoner etter innsetting av primære totalproteser før og etter 
innføring av bakre tilgang.

materiale/metode: Vi gikk gjennom operasjonsprotokoll, journaler og røntgenbilder til pa-
sienter operert med innsetting av primær totalprotese i 2004 og 2009. Det ble registrert bak-
grunnsdata samt tidlige luksasjoner (innen ett år) etter operasjonen. Vi registrerte også andre 
komplikasjoner som Trendelenburg gange/glutealsvikt og evt reoperasjon med refiksasjon av 
gluteus medius.

resultat: I 2004 ble det satt inn 205 primære total hofteproteser på Hagavik. Gjennomsnitts-
alder for alle var 77 år (95-21år), og 67,8% var kvinner.  Luksasjonsfrekvensen innen ett år var 
1,0% (2/205). De lukserte protesetypene var en Spectron/Reflection og en Landos Corail/Re-
flection . Begge med 28 mm hode. Gjennomsnitts inklinasjon på de lukserte var 50,5 (49-52) 
grader. Gjennomsnitts offset var 37,5 (37-38)mm. Det var 10 pasienter med glutealsvikt hvorav 
6 (2,9%) ble reoperert med fiksasjon av gluteus medius mot trochanter. Alle med mindre godt 
resultat.

I 2009 ble det satt inn 342 totalproteser på Hagavik. Gjennomsnittsalder for alle var 60 år 
(90-19år), og 63,1% var kvinner.  Luksasjonsfrekvensen innen ett år var 2,6% (9/342). Gjennom-
snittsalder var 71,5 år (82-62 år), og 6/9 var kvinner. Det var stor spredning av tiden for luksa-
sjon etter primær operasjonen (1-341 dager) - gjennomsnittlig 92,2 dager. Alle luksasjonene 
var operert med SPII Link Lubinus og 28 mm hode. Alle brukte ortose etter reponering. Seks 
ble reoperert, 5 med innsetting av antiluksasjonskopp og en med revisjon til Link Lubinus 
kopp og 32 hode. Gjennomsnitts inklinasjon på de lukserte var 45,5 (38-54)grader. Gjennom-
snitts offset var 43,4 (33-50)mm.

konklusjon: Flere faktorer har betydning for luksasjonstendens, ikke bare tilgang til hof-
teleddet. Komponentenes plassering er viktig. Pasientenes compliance og nevromuskulær 
kontroll er av betydning. I denne oversikten sammenlikner man også flere forskjellige prote-
setyper. Tallene er små og kan avspeile tilfeldigheter. Vi fant flere luksasjoner i 2009 enn 2004, 
etter overgang til bakre tilgang. Imidlertid hadde vi ingen pasienter som utviklet glutealsvikt 
i 2009. 
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Protese 1

miniinVasiV Fremre tilgang VeD totalprotese i HoFten

Knut Erik Mjaaland Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal
Terje Fallås  Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal
Paal Arnesen  Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal
Svein Svenningsen  Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal

bakgrunn: Drammen sykehus har vært pionersykehus for innføring av miniinvasiv fremre 
tilgang ved hofteproteser i Norge.  Metoden har vært mye omtalt i media og mange pasienter 
har ønsket å bli operert med fremre tilgang. Samtidig har det vært en diskusjon om mulige 
ulemper med tilgangen.

Formål: Foreta en nøyaktig prospektiv registrering  av tidlige resultater og komplikasjoner 
ved innføring av miniinvasiv fremre tilgang ved hofteprotese.

pasienter og metoder: Ved ortopedisk avdeling i Arendal har vi fra 02.11.09 og frem til nå 
operert 70 pasienter med totalprotese i hoften med fremre tilgang. Det var 47 kvinner og 23 
menn. Gjennomsnittsalder var 64 år (44-84). Alle pasientene fikk implantert sementert kopp 
(Reflection), usementert stamme (Corail) og 28 mm keramikkhode (Biolox forte). Det ble be-
nyttet spesialinstrumenter for miniinvasiv tilgang.

resultater: Vi hadde ingen peroperative komplikasjoner. 1 pasient fikk  subkutan sårinfek-
sjon, 1 pasient forbigående femoralisparese og 4 pasienter affeksjon av  n. cutaneus femoralis 
lateralis. Det var 3 luksasjoner og 4 reinnleggelser. 17 pasienter (24 %) fikk blodtransfusjon. 
Postoperativ median liggetid var 4 dager (4-12). Gjennomsnittlig operasjonstid var 1,35 time 
(1,05-2,25).

Diskusjon: En interessant tilgang. Pasientene kommer seg ofte påfallende fort og får fort god 
gangfunksjon.

Metoden har også sine ulemper. Det er en slak lærekurve, den er mer krevende for opplæring 
av assistentleger og krever 2 assistenter. Operasjonstiden har foreløpig vært noe lenger enn 
ved lateral tilgang, 24 % har fått blodtransfusjon og det har vært 3 luksasjoner.
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Protese 1

Fremre tilgang, la metHoDe parisienne

Schmidt, L. Sykehuset Østfold, Ortopedisk avdeling
Bjørgul, K. Sykehuset Østfold, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Innsettelse av totalprotese i hofteledd er et standardinngrep ved norske sykehus, 
og rundt ¾ av operasjonene gjøres ved hjelp av lateral tilgang. Svekkelse av abductorfunksjo-
nen er en kjent terapeutisk utfordring ved denne tilgangen. For å unngå dette problemet kan 
man velge en fremre tilgang til hofteleddet. Hüter beskrev metoden i 1885,  Judet publiserte 
sine første data i 1946. Tilgangen har siden blitt videreutviklet og opplevd en ny popularitet 
på 1990 tallet i samband med muskelbesparende, minimalinvasive teknikker.

Formål: Undersøke variabler under inngrepet i en opplæringsfase, finne sammenheng mel-
lom muskelbesparende teknikk og funksjonelt resultat.

material og metode: Oppstart av ny operasjonsmetode 3.des. 2009. Fortløpende dataregis-
trering på 100 pasienter. Registrering av perioperative data i samband med opprettelse av et 
lokalt proteseregister sykehuset Østfold. 

Dedikert operasjonsteam bestående av 2 ortopeder, 4 operasjons- og 4 anestesisykepleiere. 
Egen operasjonsstue med eget bord (Maquet Alphamaxx) og spesialtilpasset strekkansats av 
karbonfiber. Leiring og oppdekking ved operatør. Ryggleie, begge føtter i spesialsko, aktuell 
hofte i strekkansats med mulighet for fri bevegelighet i alle tre plan. 

Usementert totalprotese Reflection+, XLPE insert, Biolox forte caput, SL+ MIA stamme (Fa.
Smith&Nephew). Sedvanlig perioperativ antibiotika- og thromboseprofylakse, Cyclokapron 1 
g intravenøs ved innledning. 

Hudsnitt iht Hüter, ca 11 cm parallelt til hjelpelinje fra spina iliaca til fibulahodet. Inn mellom 
tensor og rectus med underbinding av circumflexa og avløsning av caput reflectum, kapsu-
lotomi og caputreseksjon in situ. Oppreaming av acetabulum med vinkeldrive. Hypereksten-
sjon, adduksjon og utadrotasjon av femur med preparering av dorsale kapsel, oppreaming 
femur med offsetreamere. Prøvereposisjon og gjennomlysning i begge plan med sammenlik-
ning preoperativ templating.

Alle pasientene informeres grundig av operatør om metodens mulige fordeler og ulemper.

resultater: Hittil er 98 pasienter inkludert siden oppstart. Tilgangen gir god oversikt over 
acetabulum, preparering av femur er vanskeligere. Operasjonstiden er ca 90 minutter, blod-
tap ca 500 ml, liggetid 2,4 dager. 

Diskusjon: Metoden er generelt krevende , lang lærekurve må påregnes. Korrekt posisjone-
ring av implantatene danner et kritisk moment. Intraoperativ gjennomlysning øker sikkerhe-
ten. Spesialtilpassede instrumenter har større betydning enn valg av protese.
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Protese 1

totalprotese i HoFteleDD i rYggleie Via Fremre tilgang på strekkborD
tiDlige kliniske og raDiologiske resUltater

Bjørgul, K Ortopedisk avdeling Sykehuset Østfold Moss
Schmidt, L. Ortopedisk avdeling Sykehuset Østfold Moss

Det eksisterer mange tilganger til hofteleddet med hver sine fordeler og ulemper. Vi har be-
nyttet fremre tilgang til hofteleddet med pasienten på strekkbord og ønsker nå å rapportere 
våre foreløpige resultater.

materiale og metode: 87 pasienter ble operert i første halvår 2010. Vi innhentet Harris Hip 
Score (HHS), Hip Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), Timed Up And Go test (TUG) pre og 
postoperativt etter seks uker og fire måneder i tillegg til røntgen og CT etter seks uker.

Operasjonene ble utført vekselsvis av de to forfatterne ved hjelp  av et 10 – 12 cm langt snitt 
over tensor fascia lata med tilgang til hofteleddet lateralt for m. rectus femoris. Tilgang til 
femur ble mulig ved hjelp av ekstensjon, utadrotasjon og adduksjon av ekstremiteten på 
strekkbordet. I acetabulum benyttet vi en usementert porous coated press-fit kopp i titan 
(Reflection; Smith and Nephew) med highly cross linked polyethylene. I femur brukte vi en 
usementert press-fit stamme i titan med partielt hydroksyappatittbelegg (SL+; Smith and 
Nephew). Vi benyttet størst mulig keramikkhode (Biolox Forte) i alle tilfeller; størrelsen ble 
bestemt av koppstørrelsen til enten 28, 32 eller 36 millimeter.

Alle pasientene ga skriftlig samtykke til registrering av data i det lokale proteseregisteret, som 
er godkjent som et kvalitetssikringsprosjekt av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste 
(NSD) (22907).

resultater: Vi opererte 29 menn med gjennomsnittsalder 69 år og BMI på 28 og 58 kvinner 
med gjennomsnittsalder på 65 år og BMI på 27. Preoperativt var HHS 47,8 (SD 16,5), etter 6 
uker 89,6 (SD 9,1) og etter fire måneder 94,8.

- HOOS score for smerter steg fra 35,7 preoperativt til 79,6 etter seks uker og
82,2 etter fire måneder. 

- HOOS score for symptomer steg fra 39,7 preoperativt til 78,6 etter seks uker
og 83,5 etter fire måneder. 

- HOOS score for ADL steg fra 36,9 preoperativt til 75,5 etter seks uker og
80,6 etter fire måneder. 

- HOOS score for sport og rekreasjon steg fra 19,2 preoperativt til 46,9 etter
seks uker og 65,6 etter fire måneder. 

- HOOS score for livskvalitet steg fra 21,8 preoperativt til 58,7 etter seks uker
og 70,2 etter fire måneder. 

- Gjennomsnitlig abduksjonsvinkel var 45,8 grader (SD 7,1) og anteversjonsvinkel
målt på CT var 21,6 (SD 11,5) grader.

Diskusjon: Miniinvasiv tilgang til hofteleddet kan synes å gi gode resultater selv i en opp-
startsfase. HarrisHipScore etter fire måneder er minst like høy som i de fleste kliniske materia-
ler. Vi tror at de tidlige kliniske resultatene kan forbedres ved ytterligere forfining av operativ 
teknikk. 
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Protese 1

relasjon mellom ForanDring aV Hb og Crp postoperatiVt meD tre Ulike 
tilganger VeD primær totalHoFteprotese, en retrospektiV stUDie

Hjorthaug GA Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Buskerud og Kongsberg Sykehus
Månsson L Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Buskerud og Kongsberg Sykehus 
Baumann S Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Buskerud og Kongsberg Sykehus

bakgrunn: Det har vært fokus på mini-invasiv kirurgi siden 1990-tallet, også for hoftepro-
tesekirurgi. Det hevdes at disse tilgangene innebærer mindre vevstraume og blodtap. På 
Kongsberg sykehus brukes det tre ulike tilganger ved primære hofteproteser: Direkte lateral, 
posterolateral og en muskelsparende fremre tilgang. CRP er en velkjent markør for inflamma-
sjon, og er også egnet til å vurdere grad av kirurgisk traume.

Formål: Vi ønsket å se om det finnes korrelasjon mellom tilgang og forandring av CRP og Hb 
ved primære hofteproteser operert ved Kongsberg sykehus.

materialer og metoder: En retrospektiv studie av pasienter operert fra og med 2008. Pasi-
entene er operert med usementert eller hybrid totalhofteprotese på grunn av hofteledds-
artrose. Pasienter med perioperative komplikasjoner som infeksjoner, fraktur, luksasjon og 
hjerteinfarkt under indeksinnleggelsen er ekskludert. Alle målinger av CRP og Hb til og med 
femte postoperative dag er registrert.

resultater: Materialet består av 136 operasjoner på 134 pasienter. Av disse er 43 operert med 
fremre, 50 med lateral og 43 med bakre tilgang. Gjennomsnittlig alder i gruppen er 69,5 år, og 
65% av pasientene kvinner. Preoperativ Hb var i gjennomsnitt 13,7 g/dl (fremre) og 13,6 g/dl 
(lateral) og 13,6 g/dl (bakre). Første postoperative dag var Hb 10,7 g/dl (fremre), 10,8 g/dl (la-
teral) og 10,4 (bakre). Det var altså ingen signifikant forskjell mellom gruppene for fall i Hb. Vi 
fant at 52% (fremre), 84% (lateral) og 76% (bakre) hadde CRP på over 100 mg/l, målt til og med 
femte postoperative dag (p=0.013 Kji kvadrat test). 

Diskusjon: Materialet er retrospektivt med de svakheter som følger av dette, blant annet 
med noe usystematiske tidspunkt for prøvetaking. Det virker nokså klart at det ikke er noe 
sammenheng mellom blodtap uttrykt som fall i Hb og de ulike tilgangene. Det er nærliggen-
de å tro at dette skyldes at blodtapet i hovedsak kommer fra femurosteotomien og nærlig-
gende blodkar. Materialet gir indikasjoner på at CRP-nivået postoperativt er lavere i gruppen 
med fremre tilgang. Således støtter tallene antagelsen om at denne tilgangen innebærer et 
mindre kirurgisk traume. 

betydning: Valget av en fremre muskelsparende tilgang innebærer ikke noen fordel med 
hensyn til blodtap, slik vi ser det. Den kliniske betydningen av den lavere stigningen av CRP 
ved muskelsparende fremre tilgang er usikker. Det ville være nyttig å samle tilgangsspesifikke 
materialer for normal postoperativ CRP-kinetikk. Dette for best mulig å kunne benytte seg av 
CRP ved for eksempel mistanke om postoperativ infeksjon.
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Protese 1

eFFekten aV spinalanestesi eller tiVa på beinlengDe, oVerVåkningstiD, 
postoperatiVe liggetiD, bloDtap og operasjonstiD VeD primærHoFt 
protese operert meD mUskelsparenDe tilgang i rYggleie

Hansen KEP, Månsson L, Olsson M
Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Sykehuset Buskerud og Kongsberg Sykehus

bakgrunn: Det er uklart hvilken som er den mest gunstige formen for anestesi ved hoftepro-
tesekirurgi. En nylig publisert systematisk oversikt av moderne anestesiteknikker ved hofte-
protesekirurgi har ikke kunnet vise noen overbevisende fordel av regional eller generell anes-
tesi. I den eneste studien som har sett på anestesi og beinlengde fant man en økt forekomst 
av beinlengdeforskjell >5 mm hos de pasienter som ble operert med regional anestesi. Ved 
vår avdeling er standard prosedyre ved primære hofteproteser en muskelsparende tilgang i 
ryggleie. Hvilken type av anestesi som velges er opp til den enkelte anestesilege.

Formål: Vi ønsket å se om det finnes noen sammenheng mellom type av anestesi og bein-
lengde, total tidsbruk på operasjons- og postoperativavdeling, postoperativ liggetid, blodtap 
og operasjonstid ved primære hofteproteser operert ved vår avdeling.

materiale og metode: Retrospektiv studie av pasienter operert med omvendt hybridprotese 
med muskelsparende tilgang i ryggleie av 2 kirurger med høyt volum. Pasienter med svært 
avvikende anatomi, BMI>46, samtidig fjernelse av osteosyntesemateriale, inkomplette data 
og der man ikke har hatt isometri som mål, er ekskludert i analysen. Det gir 170 pasienter 
operert mellom 010809 og 010610 tilgjenglige for analyse.

resultater: 99 pasienter var operert med spinalanestesi og 71 med TIVA. Det var 65% kvinner 
i begge gruppene. Gjennomsnittsalder var 74 år (32-95) i spinalanestesi gruppen og 67 år (38-
93) i TIVA gruppen. Vi fant ikke noen klinisk og statistisk signifikant forskjell på gjennomsnitt-
lig operasjonstid (spinal 65 min, TIVA 64 min), fall i Hb til første postoperative dag (spinal 16%, 
TIVA 16%), post operativ liggetid (Spinal 1.41, TIVA 1.41) eller i transfusjonsrate (spinal 1%, TIVA 
1.4%). Vi fant en signifikant forskjell i andel pasienter med en beinlengdeforskjell på mer enn 
7 mm (spinal 22%, TIVA 6% p=0.02 Fishers test) og i gjennomsnittlig total tidsbruk på opera-
sjons- og postoperativavdeling (spinal 325 min, TIVA 293 min p=0.008 Students t-test).

Diskusjon: Studien er en retrospektiv studie og har de begrensninger som følger av dette. 
Materialet er imidlertid relativt stort i denne sammenheng og resultatene er entydige.

betydning: TIVA framstår som et attraktivt alternativ ved hofteprotesekirurgi i en muskels-
parende tilgang i ryggleie. Ikke minst det at vårt materiale bekrefter at det kan finnes en sam-
menheng mellom anestesi og beinlengdeforskjell er interessant. Det burde gi grunnlag for å 
gjennomføre en større randomisert studie vedrørende dette tema.
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Protese 1

eFFekten aV sementert eller Usementert Fiksasjon på kopplassering VeD 
primær HoFteprotesekirUrgi

Månsson L, Olsson M Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Sykehuset Buskerud og Kongsberg Sykehus

bakgrunn: Korrekt plassering av koppen er viktig for å redusere slitasje og risiko for luksa-
sjon ved hofteprotesekirurgi. Det er påvist i flere leddregistre at overlevelsen for usementerte 
kopper er dårligere enn for sementerte. Dette gjelder både for aseptisk løsning, men også for 
tidlig revisjon grunnet luksasjon. Det finns begrenset med litteratur som belyser betydningen 
av fiksasjonsmetode på kopplasseringen.

Formål: Vi ønsket å se på om det finnes sammenheng mellom type av fiksasjon og kopplas-
sering ved primære hofteproteser operert ved vår avdeling.

materiale og metoder: Retrospektiv studie av pasienter operert med primær hofteprotese. 
Vi har valgt å ta med de første 25 usementerte og 25 sementerte koppene operert med en 
muskelsparende tilgang i ryggleie. Videre har vi tatt med 25 usementerte og 25 sementerte 
kopper opererte med lateral tilgang i sideleie. Samtlige kopper ble operert uten navigasjon. 
Totalt 100 kopper er tatt med i analysen. Vi har sett på gjennomsnittlig anteversjon (beregnet 
med Pradhans metode) og inklinasjon. Videre har vi sett på andelen som faller utenfor Lewin-
neks sikre sone (30-50 grader inklinasjon og 5-25 grader anteversjon) og som avviker mer enn 
5 grader i anterversjon eller inklinasjon fra fiksasjonsmetodens gjennomsnitt.

resultater: Det er ikke sett noen forskjell i gjennomsnittlig anteversjon (14 grader i begge 
gruppene). De usementerte koppene har statistisk signifikant større gjennomsnittlig inklina-
sjon (usementert 49 grader, sementert 44 grader p=0.000 Students t-test). Man ser en relativt 
stor forskjell i andel kopper som er utenfor Lewinneks sikre sone (usementert 64%, sementert 
16% p=0.000 Kji kvadrat test) og som avviker mer enn 5 grader fra fiksasjonsmetodens gjen-
nomsnitt (usementert 88%, sementert 46% p=0.000 Kji kvadrat test).

Diskusjon: Det er en viss grad av unøyaktighet ved beregning av vinkler på røntgenbilder, 
men det finnes ikke noen grunn å tro at det skulle gi en systematisk forskjell mellom fiksa-
sjonsmetodene. Våre resultater er i overensstemmelse med en prospektiv randomisert studie, 
som har vist en større grad av variasjon i kopplassering ved bruk av usementerte kopper sam-
menlignet med sementerte kopper ved bruk av navigasjon.

betydning: Vi har sett at vi har en uakseptabel stor variasjon i kopplassering for usementerte 
kopper i vår praksis. Som konsekvens av dette har vi gått over til å bruke sementerte kopper 
som standard ved så å si alle primære hofteproteser. Vi anbefaler alle avdelinger å regelmes-
sig måle kopplasseringen og ved behov gjøre tilpasninger i sin praksis.
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Protese 1

en ranDomisert rsa-stUDie aV to sementerte HoFteproteser 
migrasjon etter 2 års oppFølging

Kadar T Ortopedisk Klinikk , Haukeland Universitetssykehus og Kysthospitalet i Hagevik
Hallan G Ortopedisk Klinikk , Haukeland Universitetssykehus og Kysthospitalet i Hagevik 
Aamodt A Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital 
Indrekvam K Ortopedisk Klinikk , Haukeland Universitetssykehus og Kysthospitalet i Hagevik
Havelin L I Ortopedisk Klinikk , Haukeland Universitetssykehus og Kysthospitalet i Hagevik
Stokke T Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Haugan K Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital
Espehaug B Ortopedisk Klinikk , Haukeland Universitetssykehus og Kysthospitalet i Hagevik
Furnes O Ortopedisk Klinikk , Haukeland Universitetssykehus og Kysthospitalet i Hagevik

bakgrunn: Tidlig migrasjon av hofteproteser er vist å være assosiert med tidlig aseptisk løs-
ning. Migrasjon måles mest presist med radiostereometrisk analyse (RSA). Den glatte Spec-
tron stammen ble erstattet med Spectron EF stammen, som har en ru proximal overflate med 
det formål å forbedre festet mellom sement og stamme. 

Formål: Å sammenligne migrasjonsmønsteret til Spectron EF og Charnley flanged 40 med RSA.

materialer og metoder: Som ledd i en studie av 5 ulike artikulasjoner ble 150 pasienter ran-
domisert til en av følgende sementerte femurstammer:

1.  Charnley flanged 40 monoblock, rustfritt stål, matt (vaquasheen) overflate med
22.2 mm hode. (n=30)

2.  Spectron EF modulær, CoCr, med medial krave og 28 mm hode (CoCr eller Oxinium). 
Stammen har en matt distal overflate, mens den proximale 1/3 av stammen er ru. 
(n=120)

Pasientene ble så fulgt med repeterte RSA-opptak, og migrasjonsdataene ble analysert i en 
mixed-effect model.

resultater: Nedsynking (Y-translasjon) ved 2 år var 0.26 mm i Charnley gruppen (n= 26) and 
0.20 mm i Spectron EF gruppen (n=76) ( p=0.5). Retroversjon var 2.3° og 0.7° ( p<0.001) og 
posterior migrasjon var 0.44 mm and 0.17 mm (p=0.002)  i henholdsvis Charnley og Spectron 
EF gruppen. Mellom 12 and 24 måneder roterte Charnley 0.6° i retroversion (p<0.001). Det var 
ingen significant retroversjon av Spectron EF stammen mellom 12 og 24 måneder (p=0.1). 
Begge stammene fortsatte å migrere posteriort og synke mellom 12 og 24 måneder (p<0.05). 

Diskusjon: Spectron EF stammen var mer stabil enn Charnley flanged 40 stammen i vår stu-
die ved 2 år. Migrasjonsmønster må sees i sammenheng med stammenes form og overflate. 
Mikrobevegelse i stamme-sement grenseflaten ved rue stammer kan akselerere dannelse av 
slitasje produkter og føre til høyere revisjonsrater. Dette kan forklare resultatene fra en rap-
port fra Nasjonalt register for leddproteser som melder om dårligere resultater for Spectron 
EF stammen etter mer enn 5 års oppfølging.

betydning: Initial stabilitet av en protese er ikke alltid forbundet med gode langtidsresul-
tater. Våre resultater fremhever betydningen av prospektiv langtidsoppfølging av proteser i 
kliniske studier og nasjonale register.
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Protese 1

bloDtap og transFUsjon VeD primær HoFteproteseoperasjon meD 
preoperatiV VersUs postoperatiVe oppstart aV tromboseproFYlakse meD 
Dalteparin (Fragmin). 

Pål Borgen Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Ola E, Dahl   Ortopedisk avdeling, Elverum Sentralsykehus,
 og Thrombosis Research Institute, London, UK.
Olav Reikerås Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet 

bakgrunn: Medikamentell tromboseprofylakse i ortopedi kan potensielt øke kirurgisk blød-
ning. Medikamentet, dose og tidspunkt for oppstart er av betydning for balansen mellom 
trombedannelse og blødning, og praksis varierer. Venografisk reduksjon av DVT er vist både 
ved pre og postoperativ oppstart med tromboseprofylakse, men det har vært lite fokus på 
blodtap og blødningshendelser. 

Formål: Å undersøke om det var forskjeller i blødning ved å starte tromboseprofylakse før 
eller etter innsetting av sementerte hofteproteser.

materiale og metode: 80 pasienter operert med primær sementert hofteprotese ble inklu-
dert i en, dobbel blind studie og randomisert til 5000 IU dalteparin (Fragmin) injisert ca 12 ti-
mer før operasjonen og 6 timer postoperativt. Pasientene fikk profylakse til 35. postoperative 
dag, og de ble fulgt i 6 mndr. etter operasjonen. Primært endepunkt var blødningsvolum målt 
i sug, veiing av kompresser og i dren inntil fjerning av dette. Antall enheter SAG transfundert, 
pasienter transfundert, blødningshendelser, tromboemboliske hendelser og andre komplika-
sjoner ble også registrert.

resultater: Det var ingen forskjeller i pasientkarakteristika. Totalt blodtap ble målt til 1086ml 
versus 1024ml i pre og postoperativ gruppe(p = .430). Antallet pasienter som fikk blodoverfø-
ring ble redusert fra 30% (12/40)  til 12.5% (5/40), og antall enheter SAG ble redusert fra 27/40 
til 11/40 i gruppene, men forskjellene var ikke signifikante. Blødningsrelaterte hendelser var 
10% og 17.5% , og tromboemboliske hendelser var 2.5% og 2.5% i pre og postoperativ grup-
pe. 1 pasient i den postoperative gruppen fikk påvist lungeemboli. Ingen pasienter døde.

Diskusjon: Denne prospektive randomiserte studien viser ingen signifikante forskjeller i 
blodtap, blødningshendelser, eller transfusjon med SAG enheter. I en tidligere retrospektiv 
studie fant vi en reduksjon i blodtap og sekresjon fra operasjonssåret ved postoperativ start 
med dalteparin, hvilket indikerer svakheten ved retrospektive studier. Det ble ikke funnet 
forskjeller i tromboemboliske hendelser eller andre komplikasjoner. 

betydning: Denne prospektive studien viser ingen signifikant forskjell i kirurgisk blodtap, 
blødningshendelser eller transfusjonsbehov ved injeksjon av 5000IU dalteparin 12 timer før 
eller 6 timer etter operasjonen. Klinisk tromboemboli var 2,5% i begge gruppene.
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Protese 1

brUk aV CYklokapron Hos pasienter operert meD primær kneprotese og 
kneprotesereVisjon VeD loVisenberg Diakonale sYkeHUs

Petursson G Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Høvik Ø Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Bjerre S Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Amlie E Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Furnes O Haukeland Universitetssykehus
Røhrl SM Oslo Universitetssykehus (Ullevål)

bakgrunn: Bruk av Tranexamic acid (Cyklokapron) hos pasienter operert med primær total-
protese i kne, har vist betydelig reduksjon i blodtap og transfusjonsbehov.  Det finnes få opp-
lysninger om bruk av Cyklokapron ved revisjonskirurgi i kne.

Formål: Fra og med 1. februar 2008 har alle kneprotesepasienter fått Cyklokapron 10mg/kg 
x2 ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.  Vi ønsket å vurdere effekten og eventuelle kompli-
kasjoner av denne behandlingen hos pasienter operert med primærprotese og revisjon av 
totalprotese i kne.

materialer og metoder: Fra 1. januar 2007 til 1. august 2010 ble 49 pasienter operert med 
revisjon av kneprotese. 21 pasienter (Gruppe I) operert før innføring av regimet, ble sam-
menlignet med 28 (Gruppe II), som ble operert etter at Cyklokapron ble gitt rutinemessig. Alle 
ble operert med blodtomhet og fikk tromboseprofylakse med Fragmin.  Gruppene ble sam-
menlignet med hensyn til blodtap, transfusjonsbehov, postoperative komplikasjoner og type 
revisjon. Revisjonsprotesene ble sammenlignet med 157 primære proteser (94 operert før 
innføring av regimet (Gruppe III) og 63 etter (Gruppe IV)).

resultater: gruppe i: Hb preoperativt var 13,6g/dl (9,2-15,3), Hb fall 3,9g/dl (1,0-5,7), blodtap 
1040ml (380-2100). 6 pasienter (28,6%) fikk blod (18 SAG blod, 3 per pasient (1-4)). 7 pasienter 
ble tilknyttet cellsaver og fikk til bake 400ml eget blod (150-730). 6 pasienter ble revidert fra 
uni-kne til total og 15 var revisjon av total kne. Det var ingen forskjell i blødning mellom disse 
(980ml/1030ml). gruppe ii: Hb preoperativt var 14,2g/dl (11,2-18,6), Hb fall 3,3g/dl (1,4-8,3), 
blodtap 490ml (120-1050)(47,1% reduksjon i blodtap (p<0,002)).  En pasient (3,4%) fikk blod (1 
SAG blod). 8 pasienter ble revidert fra uni-kne til total og 21 var revisjon av total kne.  Det var 
ingen forskjell i blødning mellom disse (510ml/570ml). gruppe iii: Hb preoperativt var 14,2g/
dl (10,1-17,4), Hb fall 3,5g/dl (1,1-7,7), blodtap 1048ml (50-2230).  15 pasienter (16%) fikk blod 
(39 SAG blod, 2,6 per pasient (1-8)). gruppe iV: Hb preoperativt var 13,7g/dl (11,6-18,1), Hb fall 
2,76g/dl (1,2-4,8) (p=0,014), blodtap 370ml (130-960)(64,5% reduksjon i blodtap (p<0,002)).  2 
pasienter (3%) fikk blod (3 SAG blod 1,5 per pasient (1-2)) (p=0,004)). Det var ingen statistisk 
signifikant økt blødning hos revisjonspasienter i forhold til primær proteser (p=0,18).

Diskusjon: Materialet er lite men resultatene viser stor gevinst i forhold til redusert blødning 
ved bruk av Cyklokapron.  Vi opplevde ingen komplikasjoner tilknyttet Cyklokapronbruk i re-
gistreringsperiodene men materialet er fremdeles for lite til å kunne trekke sikre konklusjoner 
med hensyn på komplikasjoner i forbindelse med bruk av Cyklokapron.
betydning: Cyklokapron gir signifikant reduksjon i blødning og transfusjon ved primær og 
revisjonskirurgi i kne og reduserer behov for blodoverføring signifikant.

abstrakt 36

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



120 • Høstmøteboken 2010

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Protese 1

omVenDt HYbriD totalprotese i HoFten – resUltater Fra nasjonalt register 
For leDDproteser

Einar Lindalen¹, Geir Hallan², Eva Dybvik², Anne Marie Fenstad², Leif Ivar Havelin², Ove Furnes², Øystein Høvik¹, 
Lars Nordsletten³, Stephan Maximillan Röhrl³

¹ Lovisenberg Diakonale Sykehus, ortopedisk avdeling, Oslo
²Nasjonalt register for leddproteser, ortopedisk avdeling, Haukeland Universitets sykehus, Bergen
³Ortopedisk avdeling, Oslo Universitets sykehus.

bakgrunn: Omvendt hybrid totsalprotese i hoften består av en sementert acetabular kom-
ponent av polyetylen i kombinasjon med en usementert femurprotese. Den vitenskapelige 
dokumentasjonen av en slik kombinasjon er sparsom, likevel har det vært økende bruk av 
denne metoden i Norge de siste 10 årene.

Formål: Vi ønsket å analysere tidlig til medium lang oppfølging av en slik protese kombina-
sjon i Norge, med data fra Nasjonalt Register for Leddproteser.

material og metode: 3963 omvendt hybride proteser ble inkludert mellom 2000 og 2009. Vi 
sammenlignet resultatene med de 10 mest brukte sementerte totalproteser i hoften i samme 
periode. Vi selekterte implantatkombinasjoner av kopp/stamme med mer enn 100 i hver 
gruppe og operert i 2005 eller tidligere. Gjennomsnittelig alder for omvendt hybrid var 61(18-
92) år, sementerte 73 (16-98)år. I totalmaterialet var 9% under 60 år hos sementert gruppe 
mot 42% i omvendt hybrid. Cox regresjons analyse og Kaplan Meier metoden ble brukt for 
å beregne overlevelse av protesene og relativ risiko (RR) for revisjon. Endepunkt var revisjon 
uansett årsak, men vi gjorde også spesifikke analyser for forskjellige revisjonsårsaker. I analy-
sene ble det korrigert for alder, kjønn og diagnose.

resultater: Vi fant omtrent samme resultater for omvendt hybrid sammenlignet med semen-
terte proteser ved 5 år (sementert: 97,0% CI: 96,8-97,2 og omvendt hybrid: 96,7% CI: 96,0-97,4) 
og 7 år (sementert: 96,0% CI: 95,7-96,2 og omvendt hybrid: 95,6% CI: 94,4-96,7), med RR for 
omvendt hybrid på 1,1 CI: 0,9-1,4 (p=0,27). For pasienter under 60 år fant vi lignende resul-
tater ved 5 år (sementert: 96,7% CI: 96,0-97,3 og omvendt hybrid 97,5% CI: 96,6-98,5) og 7 år 
(sementert: 94,9% CI: 94,0-95,9 og omvendt hybrid: 96,2 CI:94,6-97,8), med RR for omvendt 
hybrid på 0,9 CI: 0,6-1,3 (p=0,45). Vi fant ikke forskjell mellom sementerte og omvendt hybrid 
proteser ved subanalyser for luksasjon, infeksjon, aseptisk løs femur og aseptisk løs aceta-
bulum. Subanalyse for periprostetisk femur fraktur viste RR på 3,6 (CI: 1,9-6,9 , p<0,001) for 
omvendt hybrid sammenlignet med sementerte. For begge grupper er imidlertid overlevelse 
ved 5 år over 99% når vi ser på periprostetisk femurfraktur som årsak.

konklusjon: I denne registerbaserte studien med oppfølgingstid opp mot 7 år finner vi at 
omvendt hybrid totalprotese i hoften ikke har bedre resultater enn sementerte proteser i 
samme periode. Om omvendt hybrid på lengre sikt gir bedre overlevelse må avveies mot 
høyere kostnad for usementerte stammer.
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Rygg 1

laminartHreCtomi som kirUrgisk tilgang For å Dekompremere 
spinalkanalen. VUrDering oF preoperatiVe VersUs postoperatiVe DUral saC 
Cross seCtional areal (DsCsa)

Erland Hermansen  Ortopedisk Avdeling, Ålesund Sykehus.
Gunnar Moen  Radiologisk Avdeling, Haukeland Universitets Sykehus.
Rune Birketvedt  Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitets Sykehus.
Kari Indrekvam  Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitets Sykehus.

introduksjon: Kirurgi for Lumbal Spinal Stenose (LSS) er i dag det vanligste type inngrep 
utført i lenderyggen hos voksne. I dag er det to hovedmetoder som brukes for å dekompre-
mere spinalkanalen: laminectomi og fenestrerings-prosedyrer (arcotomier). I denne studien 
presenterer vi laminarthrectomi som en alternativ tilgang for å dekompremere spinalkanalen. 
Noen studier har vist sammenlignbare resultater med andre tilganger, men det mangler do-
kumentasjon. Målet med vår retrospektive studie var å undersøke om vi objektivt kunne måle 
en forandring av grad av stenose intraduralt ved å bruke ”Dural Sac Cross Sectional Areal” 
(DSCSA) før og etter operasjonen. Vi ønsket også å undersøke de kliniske resultatene med 
laminarthrectomi som tilgang. 

material og metode: Vi etterkontrollerte alle pasienter som ble operert med laminarthrec-
tomi som tilgang ved Kysthospitalet i Hagevik f.o.m. 1/1-2008 t.o.m. 31/3-2009. Pasienter med 
preoperativ CT ble ekskludert. Pasientene fikk tilsendt et spørreskjema som inneholder ODI, 
EQ-5D, VAS for ryggsmerter, VAS for bensmerter og selv-rapportert effekt av operasjonen. 
Operasjons-beskrivelser ble gjennomgått og alle peroperative komplikasjoner notert. MR ble 
tatt av alle pasienter postoperativt, og og DSCSA preoperativt og postoperativt ble sammen-
liknet. 

resultater: Totalt 46 pasienter ble inkludert. Trettifire pasienter (82,6%) rapporterte bedring, 
seks pasienter (13,0%) rapporterte ingen endring,  og 2 pasienter (4,4%) rapporterte forver-
ring av sin tilstand. Mean ODI var 23,0(0-64). Mean EQ-5D var 76,6 (28-98). Mean VAS-score for 
ryggsmerter var 3,1 (0-8) and mean VAS-score for ben-smerter var 2,8 (0-7). Når det gjelder 
komplikasjoner hadde vi 3 (5,4%) durarifter, 1 (1,8%) reoperasjon pga postoperativt hematom, 
2 (3,6%)feil nivå operasjon, 1 (1,8%) pasientene som falt, og pådro seg en proksimal femurf-
raktur rett postoperativt, og 1 (1,8%) pasient som fik en konfusjonsperiode postoperativt. De 
radiologiske undersøkelsene er ikke ferdig analysert av nevroradiolog. 

Diskusjon: Laminarthrectomi er en kirurgisk tilgang som gir kliniske resultater som er sam-
menlignbare med laminectomi og fenestreringsprosedyrer. Denne tilgangen gir heller ikke 
noe økt fare for komplikasjoner, sammenlignet med andre studier. Når det gjelder DSCSA 
forventes analysene å være ferdig i god tid til presentasjonen på Høstmøtet.
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Rygg 1

laminartHreCtomi som kirUrgisk tilgang For å Dekompremere 
spinalkanalen. VUrDering aV osteotomitilHeling på proCessUs spinoUsUs.

Erland Hermansen  Ortopedisk Avdeling, Ålesund Sykehus.
Gunnar Moen  Radiologisk Avdeling, Haukeland Universitets Sykehus.
Rune Birketvedt  Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitets Sykehus.
Kari Indrekvam  Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitets Sykehus.

introduksjon: I dag benyttes hovedsakelig to tilganger for å dekomprimere spinalkanalen 
ved lumbal spinal stenose (LSS): laminectomi og fenestreringsprosedyrer (arcotomier). I den-
ne studien presenterer vi laminarthrectomi som en tredje kirurgisk tilgang for dekomprimere 
spinalkanalen. Tilgangen krever en osteotomi på processus spinousus, og ingen studier er 
gjort for å vurdere tilhelingen av osteotomien radiologisk. Målet med vår retrospektive studie 
var derfor å se på de kliniske resultatene ved denne tilgangen, og å undersøke den eksakte 
tilhelingsraten av osteotomien bedømt med CT. 

material og metode: Vi etterkontrollerte alle pasienter operert med denne tilgangen i 
2007. De fikk tilsendt et spørreskjema som inneholder ODI, EQ-5D, VAS for ryggsmerter, VAS 
for bensmerter og selv-rapportert effekt av operasjonen. Operasjons-beskrivelser ble gjen-
nomgått og alle peroperative komplikasjoner notert. Det ble tatt CT av opererte nivå(-er) for 
å kunne vurdere osteotomien radiologisk. Tilheling av osteotomiene ble vurdert til enten å 
være ”full tilheling”, ”delvis tilheling” (ikke alle nivå tilhelet ved flernivåoperasjon) eller ”ingen 
tilheling”. Forskjell i kliniske resultat mellom gruppene ble undersøkt. 

resultater: Totalt 55 pasienter ble inkludert i studien. Førti pasienter (72,7%) rapporterte 
bedring, fem (9,1%) rapporterte ingen endring,  og 10 (18,2%) rapporterte forverring av sin 
tilstand. Mean ODI var 25,4 (0-62). Mean EQ-5D var 73,6 (23-98). Mean VAS-score for rygg-
smerter var 4,0 (0-10) and mean VAS-score for ben-smerter var 3,7 (0-10). Antall kirurgiske 
komplikasjoner var 8,2%, fordelt på 3 durarifter (4,1%), 1 postoperativ hematom (1,4%), 1 cau-
da equina syndrom (1,4%), og en feil nivå operasjon (1,4%). Lengden av follow up var mean 
21,6 måneder(16-28). Vi fant at 41,1% av osteotomiene tilhelet. Disse fordelte seg på følgende 
måte: 10 pasienter (18%) ble vurdert til å ha ”full tilheling”, 30 pasienter (54%)  ble vurdert til å 
ha en ”delvis tilheling” og 15 pasienter (27%) ble vurdert å ha ”ingen tilheling”. Gruppen med 
”full tilheling” scoret bedre på spørreundersøkelsen, mens det var ingen statistiske forskjeller 
mellom ”delvis tilheling” og ”ingen tilheling”. 

Diskusjon: Majoriteten av de ostetomerte spinosene viste ikke radiologisk tegn til tilheling, 
og kun 10 pasienter (18%) hadde tilheling av alle spinoser. Samlet sett var de kliniske resulta-
tene likevel sammenlignbare med andre rapporter for kirurgisk behandling av LSS. Kompli-
kasjonsraten var heller ikke høyere enn det andre studier rapporterer. Denne studien viser at 
laminarthrectomi er en trygg kirurgisk tilgang for å dekomprimere spinalkanalen. Men det 
trengs randomiserte studier før en kan bedømme denne tilgangen opp mot andre tilganger.
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Rygg 1

statUs 1 år etter kirUrgisk beHanDling aV lUmbalt prolaps meD parese

Greger Lønne1, Tore Solberg 2, 3, Øystein P. Nygaard 3, 4  
1 Kirurgisk avdeling, SI – Lillehammer
2 Nevrokirurgisk avd., UNN
3 Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi
4 Nevrokirurgisk avd., St. Olavs Hospital

bakgrunn: Vedvarende smerte over 8-12 uker er den vanligste indikasjonen for operasjon 
ved lumbalt prolaps. Mens pasienter med cauda equina skal opereres raskt, er det mer uklart 
hvilken rolle kirurgi har ved monoradikulære pareser. Kunnskap om risikofaktorer og utkom-
me etter kirurgi vil uansett være nyttig når beslutning om operasjon skal tas. 

Formål: Vi ønsket å undersøke hvilket utkomme pasienter med pareser kan vente seg etter 
kirurgi, og evaluere risikofaktorer for vedvarende pareser.

materiale og metode: Prospektiv kohortestudie av 91 pasienter som ble operert for lumbalt 
prolaps ved Nevrokirurgisk avdeling på UNN på grunn av smerter og svekket kraft. Parese-
grad ble vurdert preoperativt, etter 3 mnd og 1 år (0 til 5). I tillegg ble helserelatert livskvalitet 
(EQ-5D), funksjon (Oswestry Disability Index (ODI)), smerte i rygg og ben (VAS) og yrkesstatus 
ble registrert.

resultater: 68 pasienter (74,7%) hadde ingen parese 1 år etter operasjon. 14 (15,4%) hadde 
bedre kraft enn før operasjon, men fortsatt parese. 9 (9,9%) hadde ingen bedring av kraft. 
Gruppen som helhet hadde bedring av smerte i benet på i gjennomsnitt 46 mm på en VAS 
fra 0-100 mm. Pasienter med fortsatt parese ett år etter operasjon hadde statistisk signifikant 
mer smerter i ryggen (VAS 43 mot 22, p<0,01), dårligere livskvalitet (EQ-5D 0,521 mot 0,730, 
p<0,01) og dårligere funksjon (ODI 28 mot 14, p<0,01), og de hadde 3 ganger så stor risiko for 
å være sykmeldt (56,5% mot 19,7%, p<0,01). Det var ingen signifikante forskjeller i bensmerte 
(26 mot 17, p=0,127). Uttalt parese (< grad 4) var den eneste uavhengige risikofaktoren for 
vedvarende parese (Odds Ratio: 4.23, (95% CI = 1.6 – 11.4). Varighet av parese (antall dager: 
mean (median): 32.5 (6.0) mot 23.2 (9.5), p=0,875) hadde ingen betydning. 

Diskusjon: Studien sier ingenting om operasjon er bedre enn konservativ behandling ved 
pareser. Flertallet blir bra av sine pareser etter operasjon, men paresen er et betydelig pro-
blem for de som ikke blir bra. Pasienter med parese < grad 4 har dårligere utsikter til normal 
funksjon. 

betydning/relevans: Hos pasienter med uttalte pareser, eller der paresen ikke bedres den 
første tiden etter operasjon, kan det være verdt å forsøke tilpassede treningsopplegg for å 
forhindre langvarig arbeidsuførhet. 
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Rygg 1

eValUering aV nY metoDe For graDering aV lUmbal spinal stenose basert på 
mr-FUnn

Greger Lønne  SI - Lillehammer, Ortopedisk seksjon
Bent Rune Ødegaard SI - Lillehammer, Radiologisk avdeling
Kjell Arne Kvistad  St.Olavs Hospital, Radiologisk avdeling
Øystein Nygaard  St.Olavs Hospital, Nevrokirurgisk avdeling

bakgrunn: Diagnosen Lumbal Spinal Stenose (LSS) stilles ut fra anamnestiske opplysninger, 
samt kliniske og radiologiske funn. MR-undersøkelse regnes som standard ved utredning. 
AP-diameter under 7 mm og areal under 75 mm2 regnes som signifikant stenose på MR. Det 
er imidlertid dårlig samsvar mellom MR-funn og symptomer. 20-25% av pasientene over 60 år 
som har billedmessig spinal stenose, har ikke symptomer. En ny metode for morfologisk gra-
dering av spinal stenose kan øke MR-undersøkelsens kliniske treffsikkerhet. 

Formål: Denne pilotstudien sammenlikner standardvurderinger av plassforholdene i spinal-
kanalen på MR (areal og AP-diameter) med en ny metode for morfologisk gradering av plass-
forholdene i duralsekken. 

materiale og metode: Vi har sammenliknet preoperative MR-bilder av de 20 første pasien-
tene i en randomisert studie på LSS operert ved St. Olav Hospital. Pasientene var operert på 
ett eller to nivåer. To erfarne radiologer har uavhengig av hverandre vurdert preoperativ MR 
i aksial T2-snitt i tre nivåer; L2/L3, L3/L4 og L4/L5, med tanke på areal, AP-diameter og mor-
fologisk gradering. Den nye metoden, som presenteres i Spine nå i oktober 2010 (Schizas et 
al.), angir fordelingen av nerverøtter i duralsekken. Inndelingen reflekterer forholdet mellom 
spinalvæsken og nerverøttene, og angis i 7 grader; A1-4, samt B, C og D. 

resultater: 20 pasienter (12 kvinner, gjennomsnittsalder 68,8 år) med 60 vurderte nivåer fra 
L2-L5 ble operert i til sammen 23 nivåer. Kun 41 av nivåene hadde aksiale snitt der areal kun-
ne måles og morfologien graderes. Ved de øvrige 19 kunne AP-diameter måles i sagittalsnitt. 
Det var samsvar i målingene (interobserver reliability) i 90% av AP-målingene (+/-1 mm) og 
60% av beregning av areal (<+/-10 mm2). Ved morfologisk gradering var det samsvar i 70% av 
vurderingene. 95,7% av de opererte nivåene hadde AP-diameter < 7 mm, 82,6% hadde areal 
< 75 mm2, mens 93,5% havnet innenfor graderingene B-D i den nye graderingen. 94,4% av C 
og D ble operert, mens 63,6% av grad B ble operert. 

Diskusjon: MR-måling av plassforholdene i lumbalcolumna varierer mellom radiologer, og 
har betydning for beslutningen om operasjon. Denne nye morfologiske graderingen kan 
være et hjelpemiddel til å vurdere plassforholdene der målene er i grenseland og operasjons-
indikasjon skal vurderes.

betydning/relevans: Denne pilotstudien viser at morfologisk vurdering av MR-bilder re-
flekterer graden av stenose. En større studie bør foretas for å avgjøre om denne metoden er 
bedre enn dagens standardmetoder, eller bør brukes som supplement. 
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Rygg 1

langtiDsoppFølging aV pasienter operert meD bekkenleDDsartroDese VeD 
kYstHospitalet i HagaVik i perioDen 1977-1991

Kibsgård TJ   Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus 
Stuge B  Operativ forskningsstøtte, Oslo Universitetsykehus 
Sudmann E   Kysthospitalet i Hagavik
Røhrl SM  Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, 
Røise O  Ortopedisk avdeling og Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus 

bakgrunn: Kroniske smerter i bekkenledd blir i hovedsak behandlet med en ikke-operativ 
tilnærming. I noen spesielle tilfeller der konservativ behandling ikke har ført frem har det 
gjennom historien vært forsøkt artrodese av de affiserte bekkenledd. Positiv effekt av kirurgi 
har vært beskrevet i noen pasientserier med kort oppfølgning, men det er allikevel en meget 
omdiskutert behandlingsform. Det er ingen langtidsresultater tilgjengelig i litteraturen. 

Formål: Målet med studien er å vurdere langtidseffekten av kirurgi for bekkenleddsplager. 

materiale og metode: 81 pasienter operert med artrodese av IS-ledd/symfyse ved Kysthos-
pitalet i Hagavik (1977-1991) ble identifisert. Ni er døde og de resterende 72 ble tilsendt ett 
spørreskjema og 50 svarte (3 menn og 47 kvinner). Skjemaet inneholdt funksjonsskårene Os-
westry disability index (ODI, 0 best-100 verst) og Roland Morris (0 best- 24 verst), VAS (0 ingen 
smerte - 10 verst tenkelige smerte), livskvalitetsskåret SF-36. Det opererte leddet ble skåret 
initialt etter kriterier basert på smerte og arbeidsevne til resultat; god, middels eller dårlig. 
Pasientene i langtidsoppfølgningen ble på bakgrunn av dette delt inn i tre baselinegrupper 
(GOD n=28, MIDDELS n=12, DÅRLIG n=14) basert på leddet de initialt skåret dårligst. Korrela-
sjon mellom baselinegruppene og oppfølgning ble gjort med linear regresjonsanalyse. Sam-
menligner mellom de forskjellige gruppene ble gjort med ANOVA.

resultater: Follow-up var gjennomsnittlig 23 år (min19-max34). Det var en signifikant kor-
relasjon mellom baselinegruppene og ODI (r=.38, p=.008), VAS (r=.45, p=.001), Roland Mor-
ris (r=.47, p=.001) og subskala fysisk funksjon (r=-.38, p=.007) og kroppslig smerte (r=-.32, 
p=.024) i SF-36. Analysen av subgruppene viste statistisk og klinisk signifikant bedre resultat 
i gruppen GOD i forhold til DÅRLIG i skårene ODI (diff=-17, p=0.034), VAS morgen (diff=-2.5, 
p=0.025), VAS kveld (diff=-3.0, p=0.009), Roland Morris (diff=-7, p=0.002). 

Diskusjon: Regresjonsanalysen viser at baselineskår av pasientene korrelerer med funk-
sjon og smerte 23 år etter operasjonen. Pasienten som initialt hadde et godt resultat skårer 
gjennomsnittlig 17 poeng bedre på ODI enn gruppen som hadde dårlig resultat. Dette er en 
klinisk signifikant forskjell i funksjon. Samme gruppe har gjennomsnittlig 3 poeng lavere VAS. 
Dette er en retrospektiv studie med et lite antall pasienter som gir begrensninger når man 
skal konkludere. Studien gir imidlertid holdepunkter for at kirurgi kan ha effekt og at effekten 
er langvarig. 

betydning/relevans: Studien støtter kirurgi som et mulig behandlingsalternativ hos noen 
pasienter med terapiresistente bekkenleddssmerter. Videre forskning er nødvendig for å 
finne gode kriterier for kirurgi.
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Rygg 1

kan antibiotika proFYlakse ForebYgge postoperatiVe sårinFeksjoner VeD 
ikke instrUmentell rYggkirUrgi? 

Habiba S.1,2, Sørlie A.1, Solberg T.1,2,3 

1Universitetsykehuset Nord Norge, Nevrokirurgisk avdeling
2Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering
3Styrringsgruppen for Nasjonalt Kvalitetsiregister for Ryggkirurgi

bakgrunn: Retningslinjene for bruk av antibiotikaprofylakse ved ikke-instumentell kirurgi 
for degenerative rygglidelser er sprikende, og det er stor variasjon i bruk av antibiotikaprofy-
lakse. Både for høyt og for lavt forbruk kan ha negative konsekvenser. 

Formål: Målet med denne studien er å evaluere hyppighet av og riskofaktorer for postopera-
tive sårinfeksjoner samt å evaluere om profylaktisk antibiotikabehandling er effektivt. 

metode: Aggregerte data fra Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi på pasienter som ble 
operert med ikke-instrumentell kirurgi i Norge fra 2006 t.o.m. 2009 (N= 3426 operasjoner) i 
Oppfølgningstid: 3 måneder. Utfalls målet var om pasienten hadde fått en postoperativ sårin-
feksjon i oppfølgningstiden (3 mnd) Risikofaktorer for sårinfeksjon ble vurdert i multivariate 
analyser. Bruk av profylaktisk antibiotika ble definert som eksposisjons variabel, og ble justert 
for mulige konfoundere i en regresjonsmodell.

resultater: Postoperative sårinfeksjoner ble rapportert i 82 (2,4%) tilfeller. 53 (64,6%) var 
overflatiske, 9 (11%) var dype og 20 (24,4%) sårinfeksjoner kunne ikke klassifiseres nærmere. 
Profylaktisk behandling ble gitt i 2203 (64,3%) av tilfellene. 42 (51,2%) av de som fikk sårin-
feksjon ble behandlet med antibiotika profylakse. Det var flere røykere, eldre, overvektige, 
flere med høyere ASA grad, samt flere pasienter som hadde blitt operert tidligere og lengre 
operasjonstid blant de som fikk profylakse.  Effekten av antibiotika ble derfor justert for disse 
forskjellene i multivariat analyse, som viste at profylaktisk antibiotikabehandling har en uav-
hengig beskyttende effekt mot postoperative sårinfeksjoner (OR 2,86, 95% CI= 1,5 til 5,44, P = 
0,0014). 

konklusjon: Denne studien viser at profylaktisk antibiotikabehandling synes å ha en beskyt-
tende effekt mot postoperativ sårinfeksjon ved ikke instrumentell ryggkirurgi.
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Rygg 2

epiDemiologi og kliniske resUltater For tHoraColUmbale FraktUrer 
beHanDlet VeD HaUkelanD UniVersitetssYkeHUs i 2009 

Seip, Andreas Ottersen Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Haukeland Universitetssykehus behandler alle traumatiske thoracolumbale  frak-
turer for rundt 750 000 personer på Vestlandet.

Formål: Vi ønsket å prøve ut spørreskjema for å vurdere de kliniske resultatene av vår be-
handling, og for å oppdage sammenhenger mellom forhold hos pasientene, vår behandling, 
og det kliniske resultatet.

materialer og metoder: I 2009 opererte vi 38 pasienter for  ryggbrudd, og 30 pasienter ble 
behandlet konservativt med korsett.

Vi har registrert epidemiologi/demografiske data for disse pasientene (alder, kjønn, traume-
type, nivå for bruddet, klassifisering (TLICS) etc.

Pasientene fikk et spørreskjema på polikliniske kontroller (6 uker, 3 måneder, 6 måneder, 1 år) 
om smerte og generell helse.

Vi har analysert resultatene i forhold til behandling, bruddnivå, traumetype, klassifisering etc.

resultater: De fleste pasienter kan forvente rimelig god selvrapportert generell helse, selv 
etter store ryggtraumer.

Både midtlinjetilgang og Wiltzes tilgang kan brukes med gode resultater.

I vårt materiale var det ingen sammenheng mellom klinisk sluttresultat og bruddlokalisering.
Det er en sammenheng mellom sluttresultat og traumetype,som trolig gjenspeiler ulike pasi-
entgrupper.

Diskusjon: Resultatene  av behandlingen av ryggbrudd kan vurderes med systematisk regis-
trering.

betydning/relevans: Det vil la seg gjøre å inkludere opererte ryggbrudd i det norske ryg-
gregisteret, og kanhende korsettbehandlede. Dette vil kunne gi nyttig informasjon om hvilke 
ryggbrudd som bør opereres, og om hvilke operasjonsteknikker som gir best resultat.
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Rygg 2

preDiktorer For beHanDlinsgresUltat VeD skiVeprotesekirUrgi eller 
tVerrFaglig reHabilitering Hos pasienter meD korsrYggsmerter og 
DegeneratiVe skiVeForanDringer

Hellum C1, Johnsen LG2, Gjertsen Ø3, Berg L4,8, Neckelmann G4, Grundnes O5, Rossvoll I2, Skouen JS6, Storheim K1,7   

1OUS, Ortopedisk avdeling, 2St. Olav Hospital,Ortopedisk avdeling, 3OUS, Nevroradiologisk avdeling, 4Hauke-
land Universitets Sykehus, Radiologisk avdeling, 5Aleris, 6Haukeland Universitets Sykehus, Nakke og ryggpoli-
klinikken, 7FORMI, OUS, 8Curato Røntgen Bodø

bakgrunn: Mange studier er gjennomført med intensjon om å finne faktorer som kan si noe 
om behandlingsutfallet på pasienter behandlet med fusjon, rehabilitering eller skiveprotese, 
men man har ikke kommet frem til samstemte variabler som kan predikere behandlingsutfallet. 

Formål: Å evaluere om baseline karakteristika kan predikere behandlingsutfall etter 2 år hos 
pasienter behandlet med skiveprotesekirurgi eller tverrfaglig rehabilitering.

materiale og metode: Dette er et utdrag av 173 pasienter opprinnelig inkludert i en rando-
misert studie på effekt av skiveprotesekirurgi versus tverrfaglig rehabilitering. 89 pasienter 
behandlet med kirurgi og 70 pasienter med rehabilitering  er inkludert i analysene. Pasien-
tene hadde kroniske korsryggsmerter og degenerative forandringer i ett eller to nivåer. Base-
linevariabler ble delt inn i 4 grupper; fysiske funn, sosiodemografisk status, psykiske variabler 
og radiologiske funn. Utfallsmål var ODI dikotomisert til < eller ≥ 15 poeng bedring og ar-
beidsstatus ved 2 års oppfølging. Det ble også gjort subanalyse for om man kunne predikere 
hvem som havnet blant de 15 beste og 15 verste i behandlingsgruppene. Statistisk metode: 
multippel logistisk regresjon analyse.

resultater: For skiveprotesepasientene var høy grad av Fear of Avoidance Beliefs (FABQ) for 
arbeid og lang varighet av ryggsmerter ved baseline prediktivt for dårlig resultat på ODI ved 
2 års oppfølging (p=0.010 og 0.014). Å være i arbeid før operasjonen predikerte om du var i 
arbeid etter behandlingen (p=0.010). Videre var høy verdi av ODI prediktivt for at pasienten 
ikke var tilbake i arbeid (p=0.008). Modic type I var en prediktor for at man var blant de 15 
pasientene med best resultat av skiveprotesekirurgi (p=0.013). Hos rehabiliteringspasientene 
predikerte høy ODI, lavt distress (HSCL-25) og ikke daglig bruk av A/B preparater bedre ODI 
ved 2 års oppfølging (p=0.002, 0.022 og 0.013). Tilsvarende som ved kirurgi indikerte det å 
være i arbeid før behandlingen større sannsynlighet for å være i arbeid ved 2-årsoppfølgin-
gen (p=0.023). 

Diskusjon: Få prediktorstudier av skiveproteseopererte pasienter er gjort. En fusjonsstu-
die har imidlertid funnet at Modic type I forandringer predikerer godt resultat, hvilket er i 
overenstemmelse med våre funn. Høy grad av kronifisering hos pasientene kan forklare at 
FABQ-arbeid slo ut. Det kan også gjenspeile lav tiltro til å komme tilbake til arbeid og å bli 
frisk. I rehabiliteringsgruppen kan identifiserte prediktorer også forklares av kronisitet, og av 
kognitive forhold.   

betydning: Før skiveprotesekirurgi (evt.fusjon)  eller tverrfaglig rehabilitering bør man inklu-
dere nevnte prediktorer i totalvurderingen av pasientene.
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Rygg 2

Fremre CorpeCtomi og titanimplantat For beHanDling aV posttraUmatisk 
kYFose

Ivar Rossvoll, Rainer Knobloch, Otto Schnell Husby, Helge Rønningen 

Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, NTNU 

bakgrunn: Kyfotisk feilstilling er vanlig etter brudd i thoracolumbalcolumna. En sammen-
heng mellom graden av feilstilling og symptomer er antatt, men ikke sikkert dokumentert. 
Pseudartrose og skade på mellomvirvelskivene kan også bidra til symptomer. Hos pasienter 
med alvorlige symptomer og posttraumatisk deformitet kan kirurgi være berettiget. Formålet 
med studien er å evaluere resultatene etter fremre corpectomi og innsetting av titanimplan-
tat hos pasienter med posttraumatisk kyfose og uttalte symptomer. 

metode: Retrospektiv undersøkelse av pasienter som gjennomgikk kirurgi for fiksert, post-
traumatisk, kyfotisk deformiteter i thoracolumbalcolumna. Informasjon ble innhentet fra 
operasjonsregister, journal og pre- og postoperative røntgenbilder. 
Kirurgi: Fremre partiell corpectomi og diskektomi ble utført via venstresidig tilgang, titanim-
plantat (bur) og fremre fiksasjon med Kaneda instrumentarium. 
Radiologisk måling: Posttraumatisk kyfotisk deformitet = Regional Cobb vinkel, målt fra øvre 
dekkplate på ovenfor liggende virvel til nedre dekkplate på nedenfor liggende virvel, justert 
for den "naturlige" kyfosen i segmentet. 

resultater: 10 pasienter ble inkludert. Alder: mean 42,5 (26-53) år, Kjønn (M/F):7/3, Tidligere 
kirurgi for samme brudd: 5 av 10, Tid fra primær fraktur til operasjon: mean 33 (5-67) måneder, 
Skadet virvel: Th7 = 1, Th12 = 1, L1 = 7, L2 = 1, 
Tid fra operasjon til siste kontroll: mean 30 (5-93) måneder, Blod tap: mean 1450 (600-220) ml, 
Operasjonstid: gjennomsnittlig 268 (182-400) min. 
Preoperativ kyfose (º): 28,2 (13-36), Postoperativ kyfose: 16,2 (8-27), Kyfose ved siste kontroll: 
19,8 (9-33). 

Korreksjon av kyfose (prosent): Postoperativ: 39,9 (7-73) %, Siste kontroll: 27,8 (-10 til 70) %. 
Det var ingen større peroperative komplikasjoner eller postoperative sårinfeksjoner. én pasi-
ent hadde forlenget opphold på intensivavdeling på grunn av respirasjonssvikt etter thora-
cotomi. Tre pasienter er operert i forløpet etter operasjonen: 1 med bakre bentransplantasjon 
for mistanke om pseudartrose, 1 med fjerning av prominerende processi spinosi, 1 for sårs-
merter med reseksjon av ribbe/mistenkt nevrom. 

Det kliniske inntrykket er at alle pasienter i varierende grad fortsatt hadde smerter og nedsatt 
funksjonsevne ved kontroll, men at de fleste pasientene i noen grad syntes å ha hatt nytte av 
inngrepet. Det ble ikke observert løsning av skruer eller titanbur. 

Diskusjon: Oppnådd korreksjon av kyfose ved fremre corpectomi og titanimplantat var 
moderat, og det var noe tap av korreksjon fra kirurgi til siste kontroll. Det kliniske inntrykk var 
at pasientene også hadde moderat effekt på smerter og funksjonsevne. Det var ingen store 
peroperative komplikasjoner og ingen løsning av implantat eller skruer ble registrert.
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Rygg 2

komorbiDitet og Helse-relatert liVskValitet VeD langtiDsoppFølging aV 
pasienter beHanDlet meD boston korsett For iDiopatisk skoliose.

Jens Ivar Brox, Johan Emil Lange, Ragnhild Gunderson, Harald Steen
Ortopedisk og radiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

bakgrunn: Komorbiditet er vanlig ved ryggsmerter og assosiert med dårligere prognose. 
Dette er ikke evaluert ved idiopatisk skoliose.  

Formål: Å evaluere komorbiditet og helse-relatert livskvalitet ved langtids oppfølging av 
pasienter behandlet med Boston korsett. Del 2 og 3 av denne studien vil evaluere compliance 
og andre prediktorer for kurveprogresjon og operasjon. 

pasienter og metode: 618 pasienter, 496 med idiopatisk skoliose ble korsettbehandlet fra 
1976-88. Resultatene for 109/138 pasienter er nylig publisert (Lange JE et al. 2009). Av de re-
sterende 358, responderte 294 (80%) pasienter ved oppfølging mer enn 20 år etter avsluttet 
korsettering: 219 i adolescent aldersgruppen, 67 sent juvenil, 8 infantil. Pasientene ble evalu-
ert prospektivt med røntgen og av en ryggkirurg ved hjelp av et standardisert skjema. Ved 
oppfølging ble røntgen vurdert av en erfaren og i tillegg brukte vi et validert spørreskjema 
for registrering av skoliose-spesifikk (SRS-22), rygg-spesifikk (ODI og GFS) og generell helse-
relatert livskvalitet (EuroQol) ved lang-tidsoppfølging.

resultater: Pasienter med infantil skoliose hadde signifikant større majorkurve før korsette-
ring og 5/8 pasienter ble operert, i tillegg ble 22 pasienter operert. De opererte hadde større 
majorkurve ved korsett start og avvikling. 95 pasienter rapporterte komorbiditet. En rekke 
vanlige sykdommer ble rapportert: astma, n=11; skiveprolaps, n=8; migrene, n=8; angst og 
depresjon, n=7; og hjerte-karsykdom, n=6. Alder ved korsettering, menarche, compliance, 
majorkurve, og operasjon hadde ikke betydning for komorbiditet. 57/95 med komorbiditet 
versus 138/199 uten komorbiditet vurderte ryggen som utmerket eller god (p=0,02). Pasi-
enter med komorbiditet hadde signifikant dårligere score på hvert enkelt SRS-22 spørsmål 
med unntak av fornøydhet med korsettering. Gjennomsnittlig EuroQol (EQ-5D) var 0,73 for 
komorbiditet and 0,84 (normalt for kjønn og alder) for pasienter som bare hadde skoliose 
(p=0,0001). Justering for kurvestørrelse og kirurgi endret ikke resultatet. Kirurgi (r=0,03) og 
størrelsen på den endelige majorkurven (r=0,08) var dårlig korrelert med EQ-5D. Vi fant tilsva-
rende resultater for ODI og GFS, og for sykefravær og bruk av fysioterapi. 

Diskusjon: Både skoliose-spesifikke, rygg-spesifikke og generiske helse-relaterte livkvalitets-
mål er redusert hos pasienter som rapporterer komorbiditet ved langtids undersøkelse etter 
korsettbehandling. 

betydning: Pasienter som tidligere er korsettbehandlet for skoliose og ikke har annen syk-
dom har god prognose og livskvalitet som normalbefolkningen.
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Rygg 2

ComplianCe og Helse-relatert liVskValitet VeD langtiDsoppFølging aV 
pasienter beHanDlet meD boston korsett For iDiopatisk skoliose

Jens Ivar Brox, Johan Emil Lange, Ragnhild Gunderson, Harald Steen
Ortopedisk og radiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

bakgrunn: Det er allment akseptert at det er krevende å bruke et stivt plastkorsett for sko-
liose. Noen av pasientene har dårlig compliance og bruker korsettet dårlig eller avbryter be-
handlingen. 

Formål: Å undersøke om dårlig compliance har betydning for utvikling av primærkurven, 
operasjon t og helse-relatert livskvalitet ved langtids oppfølging av pasienter behandlet med 
Boston korsett. Del 1 og 3 av denne studien vil evaluere komorbiditet og andre prediktorer 
for kurveprogresjon og operasjon. 

pasienter og metode: 618 pasienter, 496 med idiopatisk skoliose ble korsettbehandlet fra 
1976-88. Resultatene for 109/138 pasienter er nylig publisert (Lange JE et al. 2009). Av de 
resterende 358, responderte 294 (80%) pasienter ved oppfølging mer enn 20 år etter avslut-
tet korsettering: 219 i adolescent aldersgruppen, 67 sent juvenil, 8 infantil. Pasientene ble 
evaluert prospektivt med røntgen og av en ryggkirurg ved hjelp av et standardisert skjema. 
Han graderte compliance i 4 kategorier: god; uregelmessig/dårlig; avbrutt behandling og ikke 
møtt. Ved langtidsundersøkelse ble røntgen vurdert av en erfaren radiolog og i tillegg brukte 
vi et validert spørreskjema for registrering av skoliose-spesifikk (SRS-22), rygg-spesifikk (ODI 
og GFS) og generell helse-relatert livskvalitet (EuroQol).

resultater: Vi fant at 65 pasienter hadde dårlig compliance: 35 pasienter brukte korsettet 
uregelmessig og 30 pasienter avbrøt behandlingen. 8/226 pasienter med god versus 12/35 
med dårlig og 7/30 med avbrutt behandling ble operert (p <0,001). Majorkurven for pasien-
ter med god og dårlig compliance var 33,5º versus 33,9° før korsettering, 26,5º og 38,1º etter 
korsettering (p = 0,0001) og 32,2º og 36,7º ved langtidsoppfølging (p=0,13). De som avbrøt 
hadde 33,4º; 33,9º (p = 0,0001) og 34,1º (p = 0, 42). De 19 pasientene med dårlig compliance 
som ble operert hadde en majorkurve på 48,6º ved korsettavvikling, mens 46 med dårlig 
compliance som ikke ble operert hadde 31,0º (p = 0,0001). Ved langtidsoppfølging var slutt-
kurven større hos de som ikke ble operert: 37,1º versus 31,8º (p = 0,009). 57/95 med komorbi-
ditet versus 138/199 uten komorbiditet vurderte ryggen som utmerket eller god (p=0,02). Det 
var ingen signifikant forskjell i SRS-22, ODI, GFS eller EuroQol. Justering for kurvestørrelse og 
kirurgi endret ikke resultatet. 

Diskusjon: Flere pasienter med dårlig compliance opereres, men for øvrig er ikke langtidsre-
sultatet vesentlig forskjellig. Ut fra andre studier er det mulig at vi ved vår metode underesti-
merer antall med dårlig compliance, men påvirker mest sannsynlig ikke resultatene.

betydning: God compliance ved korsettbehandling ser ut til å redusere indikasjon for opera-
sjon. 
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Rygg 2

når Crmo (CHroniC reCUrrent mUltiFoCal osteomYelitis) DebUterer som 
rYggsmerter og toraksDeFormitet Hos en 12 årig jente 

Jens Ivar Brox, Tove Anita Nystad*, Rolf Riise
Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, * Pediatrisk avdeling, UNN, Tromsø.

bakgrunn: Et økende antall artikler har identifisert en sammenheng mellom nøytrofile der-
matoses og multifokale, aseptiske beinlesjoner hos barn, klassifisert som (CRMO). Flere forfat-
tere har foreslått at CRMO og synovitt, akne, pustulose, hyperostose og osteitis (SAPHO) syn-
drome løper langs den samme akse og at CRMO er den pediatriske presentasjon av SAPHO. 

aim: Å presentere en 12-årig jente med ryggsmerte, destruksjon av en torakal virvel og defor-
mitet av ukjent årsak. 

kasus: En ellers frisk 12 – årig jente ble innlagt pga ryggsmerte. Røntgenbilder viste destruk-
sjon av den 8. torakale virvelen. Blodprøver viste høy SR og CRP. Hun ble behandlet med anti-
biotika i 6 uker. Det var ingen oppvekst av bakterier. Tilstanden ble ikke bedre. Hun hadde et 
korsett i 6 mnd, men deformiteten var uendret og plagene like uttalte. På universitetssykehus 
2 ble korsettet avviklet. På universitetssykehus 3 ble malignitet utelukket. På universitetssyke-
hus 4 ble det tatt biopsi som viste forandringer forenlig med infeksjon og kronisk inflamma-
sjon og hun ble på ny behandlet med antibiotika uten bedring. Etter ca 1 år fikk hun utslett på 
hender og føtter forenlig med palmoplantar pustulosis. Ved ny innleggelse, denne gang på 
barneavdelingen på universitetssykehus 1, hadde hun høy SR (53). I tillegg hadde hun knes-
merter. MR viste affeksjon av tibia og femur. Diagnosen CRMO ble stilt etter mer enn 1 år.

Diskusjon: CRMO og SAPO er sjeldne syndromer med mange felles karakteristika og som 
vanligvis opptrer hos en tidligere frisk person. Diagnosen er vanskelig å stille og er vanligvis 
forsinket.

betydning: Barn med uklare ryggsmerter med affeksjon av virvelsøylen bør innlegges på 
barneavdeling eller barnereumatologisk avdeling for vurdering av differensialdiagnoser og 
behandling.
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Rygg 2

kostnaDer VeD skoliose sCreening i norge

Adobor Raphael, Rimeslatten Silje, Steen Harald, Brox Jens Ivar 
 Ortopedisk avd., Oslo universitetssykehus- Rikshospitalet, Oslo, Norge 

bakgrunn: Screening for skoliose praktiseres ulikt over hele verden. Bevis for eller mot scree-
ning er fortsatt kontroversielt. Skoliose kan oppdages tidlig ved screening. Skoliose som er 
oppdaget tidlig kan ha nytte av ikke operativ behandlingen og i noen tilfeller unngå operativ 
behandling. Motstandere av skoliose screening sitere oftest kostnader og nytte-effekt av 
screening metoder som viktigste bekymringer. Kostnadsoverslag for skoliose screening vari-
erer fra $ 0,06 til $ 149 per barn. Siden skoliose screening ble avviklet i Norge på 1990 tallet, 
blir skoliose mer eller mindre tilfeldig oppdaget og færre pasienter oppdaget som kan ha 
nytte av korsett behandling.

Formål: Formålet med studiet var å vurdere kostnadene ved å utføre en skoliose screening-
program for å bestemme effekten av gjeninnføring av skoliose screening i Norge. 

metoder: Screening ble utført sammen med vaksine og fysisk undersøkelse i 12 år skolebarn. 
Stående og Forward Bending tester ble brukt. Rotasjonsvinkel ble målt med en scoliometer 
og målinger av mer enn 7 grader ble henvist til røntgen undersøkelse for skoliose bekreftelse. 
Direkte kostnader og indirekte kostnader ble beregnet med aktivitet kostnadskalkulasjon 
metoder. 

resultater: Ca 4000 av 12000 12-åringer elever i Helse-Sør ble undersøkt. 40 elever screenet 
positivt for scoliosis.22 hadde skoliose og 38 hadde falske positive resultater ved røntgen 
undersøkelse. Den direkte kostnaden for skoliose screening per barn var kr 43. Indirekte kost-
nader av aktiviteter som leder til screening-programmet var NOK 19 per barn. Kostnad ved 
korsett behandling var kr 38 724 og kostnader for kirurgisk behandling NOK 230 000. 

Diskusjon: Vår screening modell er rask, nøyaktig, billig med få falske positive, og noen få 
falske negative resultater. Bruk av scoliometer i tillegg til fremoverbøyning øker sensitiviteten 
og spesifiteten og redusere falske positive kurver. Bare barn med store kurver ble henvist til 
spesialist evaluering. Kombinasjon av skoliose screening med et vaksinasjonsprogram reduse-
rer ytterligere de direkte kostnadene. 

Korsett behandling er mindre kostbart enn kirurgisk behandling. Tidlig behandling kan hin-
dre behovet for kirurgi og dermed sparer kostnader. Kostnaden for skoliose screening i Norge 
er billig og kan sammenlignes med andre programmer i Europa. 

betydning: Studien gir en modell og et sterk økonomisk bevis for gjeninnføring av skolen 
screeningprogrammer i Norge. 
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Rygg 2

127 rYggDeFormiteter operert 1995-2008

Helge Rønningen, Ivar Rossvoll, Rainer Knobloch
Ortopedisk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim

bakgrunn: Multisegmentelle fiksasjonsystemer ble tatt i bruk hos oss i 1995. Rapporten inklu-
derer alle pasienter operert etter mai 1995 og som er observert mer enn 2 år. Pasientene ble 
fulgt opp med rtg kontroller 3, 6, 12, og 24 mnd, og 5 år. Som standard bakre fiksasjonsmeto-
de ble brukt hybrid, hvor man kombinerer pedikkelskruer, sublaminære ståltråder, og kroker, 
alt i rustfritt stål. For de idiopatiske kurvene ble bentransplantasjon utelatt etter midten av 
2003. Fra slutten av 2007 har vi brukt peroperativ nevrofysiologisk monitorering av afferente 
og efferente signaler i medulla.

Formål: Informere om forløpet etter deformitetskirurgi i ryggen. Man skal være oppmerksom 
på symptomer som kan gi mistanke om seninfeksjon. 

materiale og metoder: Idiopatisk skoliose: 60 pasienter op ved alder 15.6 år, 4 med fremre 
tilgang, resten bakre. Gjennomsnittlig 9.5 segmenter fiksert. Skoliosevinkelen ned 61% fra 60° 
til 23°. Som mål for coronal balanse var avstanden mellom Th1 og sentrallinjen 11 millimeter. 1 
pasient hadde parese i underekstremitetene postoperativt, normalisert etter 2 uker. 1 pasient 
dyp infeksjon og implantatet fjernet. 6 pasienter fikk seninfeksjon og måtte fjerne implanta-
tene etter 2.3 år. 2 pasienter med progredierende skoliosekurve nedenfor avstivet område. 

Kyfose: 3 pasienter operert

Cerebral parese/Syndromer: 48 pasienter. Skoliosevinkel ned 56-60% fra nær 80° preoprativt. 
1 pasient partielle pareser i u ex, men klarer seg med krykker og ortoser og er uavhengig. 1 
pasient dyp infeksjon, 3 pasienter med seninfeksjon. 

Kongenitte skoliose: 7 pasienter operert med hemivertebrektomi, 2 med kombinert fremre/
bakre tilgang, resten bakre. Indikasjon var smerter. 1 pasient permanent paraparese.

Voksne med skoliose: 6 pasienter operert. 51% redusert vinkel. 2 seninfeksjoner. 2 pasienter 
med kronifisert smerte. 

Degenerativ skoliose: 3 pasienter operert. Økende tilsig av pasienter i denne kategori. 

Diskusjon: Deformitetskirurgi i ryggen er i hovedsak en takknemlig aktivitet, særlig i grup-
pen CP/Syndromer. Komplikasjonene er relativt få, men kan være særdeles alvorlige. Alle 
komplikasjoner med nevrologiske utfall oppstod før vi hadde tilgang til peroperativ moni-
torering. Vi har ikke sett noen negative konsekvenser av å ha utelatt bengraft for idiopatiske 
kurver. Seninfeksjon er et betydelig problem (10% i denne serien), og bør mistenkes hvis en 
operert pasient har langvarige smerter .

abstrakt 51



135• Høstmøteboken 2010

Traume 1

ski- og brettskaDer i norske skisentra 2006-2008

Ekeland A, Martina Hansens Hospital
Rødven A, Alpinanleggenes Landsforening

bakgrunn: Alpinanleggenes Landsforening har siden 1996 gjennomført en sentral registre-
ring av skadene som opptrer i de største norske skisentra.
 
Formål: Skaderegistreringen skal vise skadetyper og mulige årsaker og danne basis for ska-
deforebyggende tiltak.

materiale og metoder: Skadene som oppsto i 15 norske skisentra ble registrert av skipatrul-
jer vintersesongene 2006/2007 og 2007/2008.  Disse representerer omkring 50% av skiheis-
transporten i Norge. Antallet ski-/brett¬dager ble beregnet ut fra solgte skikort.   

resultater: Det ble registrert 8149 skadde skiløpere, 41% kvinner og 59% menn.  Antallet 
ski-/brettdager var 6,024 mill. og skadefrekvensen var 1,35 per 1000 ski-/brettdager, en reduk-
sjon på 9% i forhold til de 2 foregående sesongene (P<0.001).  De fleste skadene opptrådte 
blant personer på alpinski (64%) og snowboard (31%) i forhold til telemarksløpere (2%) og 
de med skiboard/kortski (3%).  55% av skadene ble sendt videre til lege eller sykehus.  Skade-
frekvensen blant disse var 0,75 skader per 1000 ski-/brettdager, en reduksjon på 13% fra de 
2 tidligere sesongene (P<0.001).  Mange av skadene hadde lik fordeling mellom skiløpere og 
de som brukte brett, men alpine skiløpere hadde flere kneskader (25%) enn de som kjørte 
snowboard (8%) mens det motsatte ble observert for håndleddsskader med 25% for de som 
kjørte snowboard mot 5% for de på alpinski (P<0.001).  Prosentandelen kneskader var nesten 
dobbelt så høy for skadde kvinner (30%) som for menn (16%), mens menn var mer utsatt 
for skulderskader (16%) enn kvinner (7%) (P<0.001).  Skadene blant menn var antagelig mer 
alvorige enn skadene blant kvinner idet flere menn (16%) enn kvinner (13%) trengte ambu-
lansetransport (P<0.001) og legebehandling, (58%) mot (51%) (P=0.001).  Leggbrudd var mer 
vanlig blant barn på alpinski (12%) enn blant tenåringer (3%) og voksne (5%) (P<0.001). 29% av 
skadene opptrådte i snowboardparker og utenfor preparerte løyper.  20% av disse behøvde 
ambulansetransport til sykehus mot  bare 13% av de som skadet seg i preparerte løyper eller 
heistraseen (P<0.001).  57% av de skadde ski- og brettløperne brukte hjelm mens denne pro-
sentandelen var 44% i de 2 foregående sesongene (P<0.001).  Prevalensen for hodeskader var 
lavere for de som brukte hjelm (15,9%) i forhold til de som ikke brukte hjelm i (18,2%) (P=0.01).

konklusjon: Skiløpere på alpinski er utsatt for kneskader mens de som bruker snowboard er 
mer utsatt for håndleddskader.  Prosentandelen kneskader blant kvinner var dobbelt så høy 
som blant menn, og barn som skadet seg på alpinski var mer utsatt for å få et leggbrudd enn 
tenåringer og voksne.  Skader i snowboardparker og off pist syntes å være mer alvorlig enn 
skader i preparerte løyper, og bruk av hjelm reduserte prevalensen av hodeskader.
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Traume 1

Dårlige resUltater VeD konserVatiV beHanDling aV Dislokerte miDtskaFt 
klaVikUlaFraktUrer

Fuglesang HFS AHUS, Ortopedisk avdeling
Flugsrud GB OUS, Ortopedisk avdeling
Utvåg SE AHUS, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Klavikulafrakturer utgjør omtrent 4% av alle frakturer, hvorav ca 80% er i midtre 
1/3. Tradisjonelt har man trodd at også dislokerte midtskaft frakturer har hatt meget god 
prognose behandlet konservativt, men senere studier har vist langt høyere forekomst av 
pseudoartrose og tilheling i feilstilling enn tidligere antatt. 

Formål: Vi ønsket å etterundersøke dislokerte midtskaft klavikulafrakturer i vårt nedslagsfelt 
for å se om våre funn stemmer overens med nyere litteratur.

materialer og metoder: Akershus Universitetssykehus har ca 320 000 menneseker i sitt 
opptaktsområde. Inklusjonskriterier: pasienten må sogne til AHUS, forkortning med mer enn 
20mm, dislokasjon med mer enn en benbredde, nerve eller karskade, truende hudperfora-
sjon/telting av spisst fragment. Eksklusjonskriterier:Tidligere ipsilateral skulderskade som kan 
influere scoringsystemene, over 60 eller under 16 år, patologisk fractur, assosiert hodeskade 
(GCS <12), manglede samtykke, multitraume, . Vi identifiserte retrospektivt 149 pasienter med 
dislokert fraktur i midtre 1/3 behandlet ved AHUS eller lillstrøm sykehus i perioden 1. januar 
2005- 31. desember 2008. Av disse pasientene ble 122 behandlet konservativt med fatle, og 
27 operert primært med platefiksasjon. 
30 pasienter møtte ikke inklusjonskriteriene. Av de resterende 89 var 33 «lost to follow-up». 
Totalt 59 (64%) pasienter ble dermed etterundersøkt med DASH, SF-36, Constant score, samt 
pasientfornøydhet, smerter i skulderen, kosmetikk (VAS). Rtg undersøkelse i form av 15 grader 
cranialt, 15 caudalt og PA thorax ble tatt. 

resultater: Gjennomsnittsalder (mean) ved skadetidspunkt var 33.7 år, range 16.1-57.3 (SD 
12.35). Kontroll var i snitt foretatt 29.1 mnd etter skadetidspunkt, range 13.7-58.2 (SD 10.8). 
Mean DASH var 13 (SD 15.8), Constant 78,4 (SD 14.6). 15,3% (9/59) av pasientene utviklet 
pseudoartrose. 2 av disse hadde lite plager på undersøkelsestidpunktet og ønsket ingen 
operasjon, en har plager men er ikke opererts. 6 ble operert med platefiksajon. Vi fant ingen 
sammenheng mellom forkortning målt på røntgen (15 grader caudalt og 15 cephalad) på ska-
detidspunktet og sluttresultat. Det var en tendens til dårligere DASH, Constant, mer smerte 
(VAS), mindre generell tilfredshet (VAS), og dårligere kosmesis ved dislokasjon over 150% (1.5 
benbredder), men ikke statistisk signifikant. 

Diskusjon: Studiens svakhet er at det er en retrospektiv studie, og at bare 64% av de inklud-
erebare pasientene ble inludert. Våre funn undersøtter at dislokerte mediale klavikulafraktu-
rer gir et dårlig resultat hos en stor del av pasientene med en mean DASH score på 13 og en 
pseudoartroserate på ca 15%. Imidlertid ser vi ingen klar sammenheng mellom forkortning 
på akutte røntgenbilder og endelig resultat.

betydning: Våre funn understøtter senere publikasjoner i at  mal- og nonunion representerer 
et problem for mange pasienter som har gjennomgått dislokerte midtskaft klavikulafrakturer.
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Traume 1

komplikasjoner og FUnksjonelt resUltat VeD plateFikserte Dislokerte 
miDtskaFt klaVikUlaFraktUrer

Fuglesang HFS AHUS, Ortopedisk avdeling
Flugsrud GB OUS, Ortopedisk avdeling
Utvåg SE  AHUS, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Klavikulafrakturer utgjør omtrent 4% av alle frakturer, hvorav ca 80% er i midtre 
1/3. Tradisjonelt har man trodd at også dislokerte midtskaft frakturer har hatt meget god 
prognose behandlet konservativt, men senere studier har vist langt høyere forekomst av 
pseudoartrose og tilheling i feilstilling enn tidligere antatt. 

Formål: Vi ønsket å etterundersøke dislokerte midtskaft klaviculafrakturer i vårt nedslagsfelt 
for å se om våre funn stemmer overens med nyere litteratur.

materialer og metoder: Akershus Universitetssykehus har ca 320 000 menneseker i sitt 
opptaktsområde. Inklusjonskriterier: pasienten må sogne til AHUS, forkortning med mer enn 
20mm, dislokasjon med mer enn en benbredde, nerve eller karskade, truende hudperfora-
sjon/telting av spisst fragment. Eksklusjonskriterier:Tidligere ipsilateral skulderskade som kan 
influere scoringsystemene, over 60 eller under 16 år, patologisk fraktur, assosiert hodeskade 
(GCS <12), manglede samtykke, multitraume, . Vi identifiserte retrospektivt 149 pasienter med 
dislokert fraktur i midtre 1/3 behandlet ved AHUS eller lillstrøm sykehus i perioden 1. januar 
2005- 31. desember 2008. Av disse pasientene ble 122 behandlet konservativt med fatle, og 
27 operert primært med platefiksasjon. Av disse ble 3 ekskludert, 1 ønsket ikke å være med 
og 3 svarte ikke på henvendelser. 
Totalt 20/24 pasienter ble etterundersøkt med DASH, SF-36, Constant score, pasientfornøyd-
het, smerter i skulderen, kosmetikk (VAS). Rtg undersøkelse i form av 15 grader cranialt, 15 
caudalt og PA thorax. 

resultater: Gjennomsnittsalder (mean) ved skadetidspunkt var 32.3 år, (SD 13.2). Kontroll var 
i snitt foretatt 24.9 mnd etter skadetidspunkt, (SD 14.1). 1 pasient ble reoperert for pseudo-
artrose (osteosyntesesvikt etter fotballkast 2 uker postop), tilhelet. Postoperativ infeksjon hos 
5 pasienter (inkl 2 sårrupturer), alle sanert på peroral antibiotikabehandling. 5 pasienter ble 
operert med DC plate, og 15 med rekonstruksjonsplate. 5 pasienter hadde osteosyntesesvikt 
(2 bøyninger, 2 løsninger, en bøyd og løsnet plate), alle i recon-gruppen. 11 plater fjernet/søkt 
inn til fjerning inkludert 4 av 5 DC plater. Mean DASH var 7.8 (SD 12.1), Constant 83.3 (SD 10.3).
 
Diskusjon: Studiens svakhet er at det er en retrospektiv studie, og at bare 83% av de inklud-
erebare pasientene ble inludert. Våre funn undersøtter at dislokerte midtre klavikulafrakturer  
har et forutsigbart funksjonelt resultat med en mean DASH score på 7.8 med 100% tilheling 
(dog etter en reoperasjon). Vi hadde høy komplikasjonsfrekvens med 20% overfladisk infek-
sjon og 20% løsning. Alle infeksjonene hadde dog et ukomplisert forløp. Reconplate er en for 
svak konstruksjon til å brukes med et forutsigbart resultat, men det er idag kommet bedre 
egnede spesialplater til klavikula. 

betydning: Vi observerte et høyt antall komplikasjoner ved platefiksasjon av dislokerte mids-
kaft klavikulafrakturer. Det funksjonelle resultatet er tilfredsstillende.
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Traume 1

tap aV beVegeligHet i skUlDeren et år etter Dislokert proximal 
HUmerUsFraktUr Hos 123 pasienter

Fjalestad T1, Hole M.Ø.2, Strømsøe K1 
1Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Aker
2Fysioterapiavdelingen, Oslo Universitetssykehus Aker.

bakgrunn: Tap av bevegelighet i skulderleddet etter dislokerte brudd i proximale humerus 
representerer et problem for skulderleddets funksjon. Ved funksjonstap vurdert med Con-
stant funksjonstest etter 1 år, er tap av bevegelighet ofte mer fremtredende enn smerter og 
tap av styrke både etter operativ og konservativ behandling. 

Formål: Sammenlikning av funksjonelt resultat med fokus på tap av aktiv og passiv bevege-
lighet i skulderen hos pasienter med dislokerte to- og flerfragmentsbrudd av AO gruppe A3, 
B2 og C2 behandlet konservativt eller operativt med vinkelstabilt implantat (LCP).

materiale og metode: 172 pasienter behandlet for proximalt humerusbrudd ved OUS Aker i 
perioden august 2001 til mai 2008 samtykket i, og fulgte opp 12 måneders kontrollopplegg. 
123 pasienter hadde dislokerte brudd av AO gruppe A3, B2 og C2. 53 pasienter ble behandlet 
med åpen reposisjon og osteosyntese med LCP og 70 pasienter ble behandlet konservativt. 
Begge grupper mottok et systematisk treningsprogram bestående av instruert fysioterapi 
og egenøvelser. Pasientene ble testet med funksjonsundersøkelse a.m. Constant av fysiote-
rapeuter som ikke deltok i behandlingen. Effektmålene som presenteres er Constant score 
gitt som differansen mellom skadet og uskadet skulder etter 12 mndr. (CSD12, maksimalt 0 
poeng), summen av totale ROM i skadet skulder (bevegelsesutslag i antefleksjon, abduksjon, 
utad- og innadrotasjon) gitt som maksimalt 40 poeng iht. Constant, og endelig summen av 
passiv glenohumeral bevegelighet i antefleksjon (70º) og abduksjon (70º) (passiv GH) gitt som 
maksimalt 140 poeng.  

resultater: Pasientene fordelte seg som følger: Opererte / konservative hhv. A3=16/4, B2= 
22/32 og C2= 15/34. Ved analyse av resultatene (SPSS 17.0) for pasienter behandlet operativt 
med LCP mot de behandlet konservativt innen de enkelte AO grupper, fant man ved t-tester 
følgende gjennomsnittsforskjell for henholdsvis CSD12, Totale ROM og Passiv GH: For grup-
pen A3: 6.8, -7.3 og – 18.2, for gruppen B2: 7.9, -3.2 og -8.0 og for gruppen C2: 9.2, -2.3 og -17.8. 
Resultatene er i favør av konservativ behandling. Ingen av forskjellene var imidlertid statistisk 
signifikante.

Diskusjon: Utvelgelse til kirurgi eller konservativ behandling var ikke randomisert for 73 av 
de 123 pasientene. Dette representerer derfor et metodeproblem med seleksjon, der de som 
ble operert trolig hadde større feilstilling i utgangspunktet, men på den annen side opp-
nådde et bedre anatomisk resultat postoperativt. Dette gir en feilkilde i tolkningen av resulta-
tene. Tap av glenohumeral bevegelighet og utadrotasjon er karakteristisk for posttraumatisk 
kapsulitt, og kan være av betydning i begge grupper.

betydning: Gevinsten av operativ behandling med LCP av dislokerte to- og flerfragments 
brudd i proximale humerus hva angår funksjonelt resultat etter 12 måneder, er ikke doku-
mentert i denne undersøkelsen.
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Traume 1

Fiksasjon aV proCessUs CoronoiDeUs Ulnae gjennom et isolert Fremre 
snitt VeD komplekse albUskaDer

Martinus Bråten, Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital
Steinar Havik, Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital

bakgrunn: Stabil fiksasjon av processus coronoideus ulnae er av stor betydning ved kom-
plekse albuskader. Litteraturen angir ulike måter å skaffe seg tilgang på, alle med sine fordeler 
og ulemper. 

Formål: Evaluere en fremre tilgang der processus coronoideus frilegges ved å dele musculus 
brachialis i midtlinjen. Vi har ikke sett denne tilgangen beskrevet i relevant litteratur.

materiale og metode: Tilgangen er brukt på 15 pasienter.  4 hadde bakre Monteggiaskade, 8 
”terrible triad”-skade, 2 albuluksasjon med fractur av processus coronoideus og en hadde en 
kombinert skade med fraktur av processus coronoideus, caput radii samt artikulær fraktur i 
distale humerus. I tillegg til  det fremre snitt ble det som regel brukt et lateralt snitt for å repa-
rere caput radii/sideligament eller et bakre snitt for å fiksere proksimale ulna ved bakre Mon-
teggialesjoner. Processus coronoideus ble i de fleste tilfelle fiksert med en plate fra minifrag-
mentsettet, eventuelt supplert med isolerte skruer eller pinner ved svært små fragmenter. 
Alle albuer ble vurdert som stabile ved inngrepets avslutning. Supplerende dynamisk ekstern 
fiksasjon er ikke brukt. Pasientene er fulgt opp med polikliniske kontroller etter 6 uker, 3,6 og 
12 måneder.

resultater: Fiksasjonen av processus coronoideus har ikke sviktet hos noen av pasientene 
og alle albuer unntatt én (operert 4 uker etter luksasjonsskade) har forblitt stabile. Tre av 
pasientene har hatt behov for sekundær arthrolyse grunnet dårlig bevegelighet i albuen. De 
øvrige har hatt god bevegelighet (< 20 graders ekstensjonsdeficit, < 10 grader deficit flek-
sjon/pronasjon/supinasjon).  Det har vært to betydelige komplikasjoner: En pasient fikk ledert 
nervus cutaneus antebrachii lateralis, mens en annen fikk en veneblødning med påfølgende 
losjesyndrom 6 dager etter primæroperasjonen.  

Diskusjon: Disse pasientene har en betydelig risiko for instabile albuer hvis ikke adekvat 
behandlet. Opplegget med en komplett skjelettrekonstruksjon inklusive stabil fiksasjon av 
processus coronoideus ulnae vil oftest gjøre albuene stabile, hvilket er det primære mål. En 
fremre tilgang som beskrevet gir en meget god mulighet for optimal stabilisering av proces-
sus coronoideus. Hos noen pasienter er en sekundær arthrolyse nødvendig, men dette er 
neppe forårsaket av den fremre tilgangen. Nerve- og karskader kan oppstå, men unngås ved 
adekvat teknikk.

betydning/relevans: Fremre snitt med deling av musculus brachialis i fiberretningen er en 
anvendelig tilgang når god fiksasjon av processus coronoideus ulnae er påkrevet.
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Traume 2

resUltater etter UDislokerte lårHalsbrUDD

Gjertsen JE  Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd
Fevang J  Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd
Matre K  Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd
Engesæter LB  Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd

bakgrunn: Udislokerte lårhalsbrudd har blitt viet langt mindre oppmerksomhet i litteraturen 
enn de dislokerte lårhalsbruddene. I Norge blir 94 % av de udislokerte lårhalsbruddene ope-
rert med skruer. Reoperasjonsraten er imidlertid høy.

Formål: Vi ønsket å undersøke risiko for reoperasjon samt de funksjonelle resultatene (pasi-
entfornøydhet, smerte og livskvalitet) etter udislokerte lårhalsbrudd operert med skruer og 
sammenligne dem med resultatene etter dislokerte lårhalsbrudd. 

materiale og metode: Data fra 4468 pasienter rapportert til Nasjonalt Hoftebruddregister 
etter udislokerte lårhalsbrudd (Garden 1 og 2) operert med skruefiksasjon ble sammenlig-
net med data fra 10289 pasienter med dislokerte lårhalsbrudd (Garden 3 og 4) operert med 
skruefiksasjon (n=3389) eller bipolar hemiprotese (n=6900). Reoperasjonsrate samt pasient-
rapportert fornøydhet  (VAS 0-100), smerte (VAS 0-100) og livskvalitet (EQ5D index score) ble 
sammenlignet med 4 og 12 måneders oppfølging. Pasientene ble fulgt i 0-12 måneder. Cox 
regresjonsanalyse ble brukt for å lage justerte overlevelseskurver. Subanalyser for ulike risiko-
faktorer for reoperasjon ble utført på de udisloserte bruddene.

resultater: 1-års overlevelsen for implantatene var 89% etter udislokerte brudd operert med 
skruefiksasjon, 79% etter dislokerte brudd operert med skruefiksasjon og 97% etter dislokert 
brudd operert med hemiprotese (Kaplan Meier). Etter justering for alder, kjønn, ASA klasse og 
demens hadde dislokerte brudd operert med skrue-osteosyntese høyere risiko for reopera-
sjon sammenlignet med udislokerte brudd operert med skrueosteosyntese (RR 1.92, 95% 
CI: 1.69-2.17; p<0.001). Dislokerte brudd operert med hemiprotese hadde en lavere risiko for 
reoperasjon sammenlignet med de udislokerte bruddene (RR 0.32, 95%CI: 0.27-0.38;p<0.001). 
Pasienter med udislokerte brudd var mer fornøyd, hadde mindre smerter og en høyere livs-
kvalitet sammenlignet med pasienter med dislokerte brudd operert med skrueosteosyntese. 
Det beste funksjonelle resultatet ble funnet hos pasienter med dislokerte brudd som ble ope-
rert med bipolar hemiprotese. Denne pasientgruppen hadde minst smerter, var mest fornøyd 
med operasjonsresultatet og rapporterte høyest livskvalitet. 

Diskusjon: Etter operasjon med hemiprotese for dislokerte brudd reduseres reoperasjonsra-
ten, og livskvaliteten til pasientene øker sammenlignet med skrueosteosyntese. Det er ingen 
grunn til å tro at resultatet for hemiprotese vil være dårligere ved udislokerte brudd enn ved 
dislokerte brudd. Ved udislokerte brudd hos eldre kan derfor operasjon med hemiprotese 
sannsynligvis være et godt alternativ til operasjon med skrueosteosyntese. 

betydning: Hemiprotese kan anbefales som operasjonsmetode også for udislokerte lårhals-
brudd hos eldre pasienter.
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Traume 2

inFeksjon etter protesekirUrgi VeD HoFtebrUDD

Westberg M  Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Walløe A  Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Dislokerte hoftebrudd behandles i dag i økende grad med protesekirurgi, for-
trinnsvis hemiprotese. Dette gjelder en pasientgruppe med høy alder og ofte betydelig ko-
morbiditet. Dødeligheten for eldre med lårhalsbrudd etter ett år er 25%. Mens forekomsten 
av infeksjon etter elektiv protesekirurgi i hofte er rundt 1%, er infeksjonsraten betydelig høy-
ere hos pasienter med hoftebrudd med dertil høyere morbiditet og mortalitet. 

Formål: Å undersøke forekomsten av postoperativ infeksjon hos pasienter operert med pro-
tese for hoftebrudd på ved OUS Ullevål, samt å se på utfallet av disse infeksjonene.

materiale og metode: Pasienter operert med protese for akutt hoftebrudd i årene 
2008/2009 er identifisert via intern proteseregistrering og bruddregister ved OUS Ullevål. 
Demografiske og kliniske data er retrospektivt hentet fra journal. Pasienter som ikke er sektor-
tilhørende Ullevål samt patologiske frakturer er ekskludert.

resultater: 188 pasienter med gjennomsnittsalder 81 år (37-101) ble inkludert. 68% kvinner. 
184 (98%) ble operert for lårhalsbrudd, 4 for per- eller subtrocantære brudd. 185 pasienter 
(98%) fikk innsatt hemiprotese, hvorav 4 usementerte. 4 pasienter fikk sementert totalprotese. 
Ett-års dødelighet var 24% etter i gjennomsnitt 3,8 måneder (0-12).

20 pasienter (10,6%) hadde postoperativ infeksjon i henhold til CDC-kriteriene. Alle infeksjo-
nene oppstod innenfor første 4 uker postoperativt. Det var oppvekst i biopsier eller leddvæs-
ke hos 15 pasienter. Staph aureus og koagulase negative stafylokokker var hyppigst forekom-
mende. Pasientene med infeksjon var i gjennomsnitt 81 år (49-91), 70% kvinner, 11 pasienter 
ASA 3 og 9 ASA 2. 14 av pasientene (70%) hadde kjente predisponerende risikofaktor i form av 
demens/kognitiv svikt (6), RA (2), diabetes(4), adipositas (3) og kronisk alkoholmisbruk (2). 14 
pasienter ble behandlet med én eller flere bløtdelsrevisjoner. Ved kontroll var 4 av disse kli-
nisk fri for infeksjon og 8 kronisk infiserte. 2 var ikke kontrollert. Totalt var 6 av de 20 infiserte 
pasientene klinisk fri for infeksjon på kontroll. 3 pasienter var ikke kontrollert. Ett-års dødelig-
het i infeksjons-gruppen var 50% etter median 90 dager.

Diskusjon: Dette er en retrospektiv studie, men vi forventer at de fleste pasienter, fastleger 
og sykehjem kontakter sykehuset ved en mulig postoperativ infeksjon. Da alle pasientene er 
sektortilhørende Ullevål sykehus, antar vi at våre funn er relativt representative. Resultatet et-
ter bløtdelsrevisjon var generelt dårligere enn ved tilsvarende behandling hos elektive prote-
sepasienter, og flere bløtdelsrevisjoner var forbundet med dårligere resultat og høyere mor-
talitet. Man kan diskutere om terskelen for å gjøre en girdlestone-prosedyre bør være lavere. 
Hos utvalgte pasienter bør man kanskje vurdere girdlestone-operasjon ved første revisjon.

betydning: Tidlig postoperativ proteseinfeksjon er en hyppig forekommende komplikasjon 
hos pasienter operert med protese for hoftebrudd. Det foreligger ofte predisponerende 
faktorer. Infeksjon medfører betydelig lidelse, forlenget behandling og ikke minst betydelig 
forøket dødelighet.
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Traume 2

mortalitet Hjå pasientar meD Ulike tYpar HoFtebrot

Vinje T, Gjertsen J-E, Lie SA, Engesæter LB, Havelin LI, Furnes O, Matre K, Fevang JM
Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk klinikk og Nasjonalt Hoftebruddregister

bakgrunn: Det er kjent at mortaliteten etter hoftebrot er høg. Tilgjengelege studier er imid-
lertid ikkje konsistente når det gjeld om pasientar med ulike typar hoftebrot har ulik mortali-
tet. 

Føremål: Me ville undersøkja mortalitet og risikofaktorar for død hjå pasientar registrert i 
Hoftebruddregisteret eitt og tre år etter operasjon.  

material og metode: 32 194 pasientar, 65 år og eldre med hoftebrot rapportert i perioden 
2005-2009 vart selektert frå Hoftebruddregisteret. Me delte hoftebrota i fire typar brot, udis-
lokerte lårhalsbrot (n=5 331), dislokerte lårhalsbrot (n=13 101), trokantære (n=12 071) og sub-
trokantære brot (n=1 691). Mortaliteten blei rekna ut med Kaplan-Meier analyse (KM) og me 
brukte Cox regresjonsanalyse for å justera for alder, kjønn, ASA skår og kognitiv status. 

resultat: Mortaliteten eitt år etter operasjon for alle pasientane var 27% og tre år etter ope-
rasjon 51%. Hjå pasientar med lårhalsbrot var det dei med dislokerte brot som hadde høgst 
risiko for død eitt år postoperativt (RR1,19 , p<0,01), men tre år postoperativt fann me ikkje 
nokon signifikant skilnad (RR=1,05 , p=0,06). Pasientar med trokantære brot hadde samanlik-
na med pasientar med udislokerte lårhalsbrot auka risiko for død både eitt (RR= 1,19 , p<0,01) 
og tre år (RR=1,12 , p<0,01) postoperativt. For pasientar med subtrokantære brot samanlikna 
med pasientar med udislokerte lårhalsbrot fann me ingen skilnad i risiko for død korkje ved 
eitt (RR=1,07 , p<0,01) eller tre (RR=1,06 , p=0,18) år postoperativt. Høg alder, mannleg kjønn, 
kognitiv svikt og aukande ASA skår førte til auka risiko for død.

Diskusjon: Mortaliteten eitt og tre år etter operasjon for hoftebrot var høg og avhengig av 
lokalisasjon og grad av dislokasjon i tillegg til alder, kjønn, kognitiv status og ASA skår. Styrke-
utrekning viste at skilnaden i mortalitet mellom pasientar med subtrochantære og pasientar 
med udislokerte lårhalsbrot sannsynlegvis er mindre enn 4%. Styrkeutrekning viste vidare at 
skilnaden i mortalitet etter tre år mellom pasientar med udislokerte og dislokerte lårhalsbrot 
sannsynlegvis er mindre enn 2 %.

klinisk relevans: Det ser ut til at mortaliteten er avhengig av typen brot hjå pasientar med 
hoftebrot og at dei som har trokantære brot har størst risiko for død.
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Traume 2

er VentetiD Frå skaDetiDspUnkt til operasjon ein risikoFaktor For DøD Hjå 
pasientar meD HoFtebrot?

Vinje T, Fevang JM, Furnes O, Lie SA, Havelin LI, Matre K, Gjertsen J-E, Engesæter LB
Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk klinikk og Nasjonalt Hoftebruddregister

bakgrunn: Timing av operasjon for pasientar med hoftebrot er kontroversielt og innverknad 
på risiko for død er ikkje avklart. Det er lite truleg at ein randomisert studie vil vera i stand til å 
gje eit svar.

Føremål: Me ville undersøkja om ventetid frå skadetidspunkt til operasjon verka inn på risiko 
for død hjå pasientar med hoftebrot dei tre første åra etter operasjon.

material og metode: Me selekterte 31 719 pasientar med hoftebrot rapportert til Hofte-
bruddregisteret i perioden 2005-2009. Pasientane vart delte i tre grupper etter kor lang tid 
det gjekk frå skadetidspunkt til operasjon, <24 timar (n=18 9109), 24-48 timar (n=8 097) og 
>48 timar (n=4 712). Cox regresjonsanalyse vart nytta for å justera for skilnader i alder, kjønn, 
ASA skår, kognitiv status og type hoftebrot mellom dei tre gruppene.

resultat: Det var ingen statistisk signifikant skilnad i risiko for død for pasientar med hofte-
brot om dei blei operert i tidsintervallet 24-48 timer etter skaden samanlikna med operasjon 
innan dei 24 fyrste timane. Det var heller ikkje auka risiko for død 30 dagar etter operasjon 
om pasientane venta lenger enn 48 timar frå skaden samanlikna med operasjon innan dei 
fyrste 24 timane (RR=1,10 , p=0,08). Imidlertid var det statistisk signifikant auka risiko for død 
om pasientane vart operert over 48 timar etter skaden samanlikna med operasjon innan dei 
24 fyrste timane 120 dagar (RR=1,10 , p=0,02), 240 dagar (RR=1,10 , p<0,01) , eitt år (RR=1,10 , 
p<0,01) og tre år (RR=1,10 , p<0,01) etter operasjon. Risikoen for død var og avhengig av alder, 
kjønn, kognitiv status, ASA skår og type hoftebrot.

Diskusjon: Risiko for død etter hoftebrot er avhengig av alder, kjønn, kognitiv status, ASA 
skår og type hoftebrot. Det ser og ut til at risikoen for død aukar om ein etter skaden venter 
over 48 timar med operasjon og det er mogleg at det det kan vera ein viss seleksjon av pa-
sientar med auka risiko for død til gruppa med pasientar som venter over 48 timar, som Cox 
modellen ikkje kan justera for. Me fann ikkje haldepunkt for å hasteoperera pasientar med 
hoftebrot.

klinisk relevans: Det ser ikkje ut til å ha innverknad på risiko for død om pasientar med hof-
tebrot venter inntil 48 timar før dei bli opererte.
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Traume 2

Hemiprotese eller intern Fiksasjon VeD Dislokerte
lårHalsbrUDD Hos elDre: 5 år rCt

Støen RØ  Oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling, Ullevål
Nordsletten L Oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling, Ullevål
Lofthus CM Oslo universitetssykehus, endokrinologisk avdeling, Aker
Madsen JE Oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling, Ullevål
Frihagen JF Oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling, Ullevål

bakgrunn: Valg av beste behandling av dislokerte intrakapsulære lårhalsbrudd har vært 
kontroversielt i flere tiår. Nyere studier har vist at det er flere reoperasjoner hos de som blir 
operert med intern fiksasjon enn de som blir operert med hemiprotese.  Dersom den interne 
fiksasjonen svikter og pasienten blir reoperert, øker morbiditet og ressursforbruk. 

Formål: Sammenligne funksjon og livskvalitet hos pasienter operert for mediale dislokerte 
lårhalsbrudd med hemiprotese versus intern fiksasjon etter 5 år.

materialer og metoder: I alt 222 pasienter over 60 år som ble innlagt med dislokert lårhals-
brudd ble randomisert til operasjon med hemiprotese(protese) eller intern fiksasjon(IF) med 
to parallelle skruer. Demente pasienter ble også inkludert siden dette utgjør en stor del av 
pasientene i klinisk praksis. Kirurgi ble gjort av vakthavende ortoped. 70 pasienter var i live 
etter fem år, 68 av disse aksepterte en ny kontroll. Datainnsamling ble gjort av sykepleier og 
fysioterapeut som var blindet for initial behandling.

resultater: Dødelighet i de to gruppene var lik. Bare 12 (av 31) pasienter i IF gruppen hadde 
sitt native hofteledd etter 5 år. Harris Hip Score var hhv 70,0 ± 3,5 og 70,4 ± 3,4 i IF- og prote-
segruppen (p = 0,9). Eq5d indeks var i IF-gruppen 0,56 ± 0,08 og i protesegruppen 0,45 ± 0,7 
(p = 0,3). Barthel ADL indeks ble delt i god funksjon (score 95 eller 100) og nedsatt funksjon 
(score under 95). Av pasientene i IF-gruppen, rapporterte 42% god funksjon, tilsvarende verdi 
i protesegruppen var 52% (p = 0,4). Mens det etter to år var 44 (42%) av hoftene i IF-gruppen 
som var reoperert og 11 (10%) i protesegruppen, var det to nye reoperasjoner i perioden fra to 
til fem år , begge hos pasienter operert med IF (avaskulær nekrose, dyp sårinfeksjon). 

Diskusjon: Pasienter med lårhalsbrudd utgjør en stor gruppe pasienter i ortopediske avde-
linger. Hemiprotese har forutsigbare og gode langtidsresultater og er kostnadseffektivt sam-
menlignet med intern fiksasjon. Optimal behandling påvirker sannsynligvis sluttresultatet, og 
derfor er det viktig å avklare hva som er best behandling ved ulike brudd og om undergrup-
per kan ha glede av annen behandling. Totalprotese kan være et alternativ for de sprekeste 
pasientene, og det pågår større studier for å kartlegge dette.

betydning/relevans: Disse funnene understreker at hemiprotese er bedre enn IF som be-
handling for dislokerte intrakapsulære lårhalsbrudd hos eldre pasienter i Norge. 
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Traume 2

mortalitet Hjå pasientar meD Dislokerte lårHalsbrot operert meD to 
skrUer eller bipolar Hemiprotese

Vinje T, Gjertsen J-E, Lie SA, Engesæter LB, Havelin LI, Furnes O, Matre K, Fevang JM
Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk klinikk og Nasjonalt Hoftebruddregister

bakgrunn: Nyare studier har hjå pasientar med dislokert lårhalsbrot funne betre funksjon og 
mindre smerte ved operasjon med moderne bipolar hemiprotese samanlikna med fiksering 
med to skruer. Det er framleis uvisse når det gjeld mortaliteten ved dei to operasjonsmeto-
dane. 

Føremål: Me ville undersøkja mortaliteten og risikofaktorar for død hjå pasientar med dislo-
kerte lårhalsbrot operert med bipolar hemiprotese samanlikna med fiksering med to skruer 
dei fyrste tre åra etter operasjon.

material og metode: Data frå Hoftebruddregisteret rapportert 2005-2009 for pasientar eldre 
enn 65 år vart nytta. Mortalitet vart rekna ut med Kaplan-Meier analyse og risikofaktorar for 
død vart rekna ut ved hjelp av Cox-regresjon.

resultat: Studien inkluderte 12 313 pasientar med dislokerte lårhalsbrot (Garden 3 og 4) 
operert med to skruer (n=3 436) eller bipolar hemiprotese (n=8 877). Mortaliteten det fyrste 
postoperative året var 28% og etter tre år 50%. Høg  alder, mannleg kjønn, kognitiv svikt, 
aukande ASA skår og ventetid frå bruddtidspunktet til operasjon over 48 timar var knytta til 
auka risiko for død. Pasientar operert med bipolar hemiprotese hadde samanlikna med pasi-
entar operert med to skruer auka risiko for død dei fyrste 30 dagane postoperativt (RR=1,30 
, p<0,01), samt 120 (RR=1,14 , p<0,01) og 240 (RR1,10 , p=0,03) dagar postoperativt. Me fann 
ikkje statistisk signifikant skilnad i risiko for død eitt år (RR=1,04 , p=0,28) og tre år (RR=1,05 , 
p=0,16) etter operasjon.

Diskusjon: Mortaliteten for pasientar med dislokerte lårhalsbrot var høg og i størst grad av-
hengig av alder, kjønn, ASA skår og kognitiv status, men og avhengig av operasjonsmetode. 
Styrkeutrekning viste at me ikkje kan konkludera med at mortaliteten er lik etter eitt og tre år, 
men det er lite sannsynleg at skilnaden er over 3%. 

klinisk relevans: Trass i våre funn, med  tidleg auka risiko for død, kan operasjon med bipolar 
hemiprotese likevel vera fyrstevalet hjå dei fleste av pasientane over 65 år med dislokerte 
lårhalsbrot. 
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Traume 2

risiko For DøD Hjå pasientar meD Dislokerte lårHalsbrot operert meD 
sementert bipolar Hemiprotese samanlikna meD Usementert bipolar 
Hemiprotese

Vinje T, Fevang JM, Engesæter LB, Lie SA, Havelin LI, Matre K, Gjertsen J-E, , Furnes O
Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk klinikk og Nasjonalt Hoftebruddregister

bakgrunn: Ein ny randomisert studie viste like funksjonelle resultat ved å samalikna moderne 
usementert med sementert bipolar protese for pasientar med dislokerte lårhalsbrot. Imidler-
tid er mortaliteten ved dei to operasjonsmetodane ikkje avklart. 

Føremål: Me ville undersøkja om pasientar med dislokerte lårhalsbrot operert med semen-
tert bipolar hemiprotese hadde auka risiko for død samanlikna med pasientar operert med 
usementert bipolar hemiprotese det fyrste året etter operasjon.

material og metode: Pasientane, 65 år og eldre med dislokert lårhalsbrot (Garden 3 og 4), 
blei selektert frå Hoftebruddregisteret i femårsperioden 2005-2009. Cox regresjonsanalyse 
vart nytta til å finna risikofaktorar for død og å justera for skilnader i alder, kjønn, ASA skår, 
kognitiv status og ventetid frå skade til operasjon. 

resultat: Studien inkluderte 8 636 pasientar med dislokerte lårhalsbrot operert med semen-
tert (n=6 907) eller usementert (n=1 729) bipolar hemiprotese. Me fann ingen skilnad i risiko 
for død når me samanlikna opersjon med sementert med usementert bipolar hemiprotese 
hjå pasientar med dislokert lårhalsbrot eitt år (RR=0,97 , p=0,51), 240 dagar (RR=1,00 , p=0,95), 
120 dagar (RR=1,04 , p=0,57) og 30 dagar (RR=1,12 , p=0,23) etter operasjon. Imidlertid fann 
me 10 dagar etter operasjon auka risiko for død hjå pasientar med dislokert lårhalsbrot 
operert med sementert samanlikna med dei operert med usementert bipolar hemiprotese 
(RR=1,34 , p=0,03). Alder, kjønn, kognitiv status, ASA skår og ventetid frå skade til operasjon 
hadde alle betydning for risiko for død etter eitt år.

Diskusjon: Dersom ein ved styrkeutrekning forutset at ein skiland i mortalitet på omlag 2% 
etter 10 dagar held seg konstant det fyrste året etter operasjon måtte ein etter eitt år hatt 
8000 pasientar i kvar gruppe for oppnå ein styrke på 0,8. Me kan altså på bakgrunn av man-
glande statistiske signifikante skilnader i risiko for død ikkje konkludera med at risikoen for 
død er lik. Imidlertid er det lite sannsynleg at skilnaden i mortalitet er over 3% det fyrste året 
etter operasjon.     

klinisk relevans: Dersom det er ein auka risiko for død ved operasjon med sementert bipolar 
hemiprotese, med mortalitet 2% høgare enn ved operasjon med usementert bipolar hemi-
protese heile det fyrste året etter operasjon, kan dette vera klinisk signifikant.
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Traume 2

Usementerte Hemiproteser Fører til Flere reoperasjoner enn De 
sementerte VeD lårHalsbrUDD

Gjertsen JE Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd
Lie SA Nasjonalt Register for Leddproteser
Engesæter LB Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd
Furnes O Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd

bakgrunn: Nasjonalt Hoftebruddregister har siden 2005 registrert operasjoner for hofte-
brudd. I følge data fra registeret opereres de fleste disloserte lårhalsbrudd med hemiprotese, 
hvorav 20 % var usementerte. 

Formål: Vi ønsket å sammenligne risiko for reoperasjon og død etter operasjon for disloserte 
lårhalsbrudd med usementerte og sementerte hemiproteser og å undersøke forekomst av 
peroperative komplikasjoner ved de to operasjonsmetodene. 

materiale og metode: Vi inkluderte disloserte lårhalsbrudd hos pasienter over 70 år operert 
med sementerte og usementerte bipolare hemiproteser. Operasjoner der det var benyttet 
sement uten antibiotika ble ekskludert. Totalt ble 8725 hemiproteser inkludert (1736 usemen-
terte og 6989 sementerte). Det var ingen forskjell mellom gruppene i alder, kjønn og ASA 
klasse. Det var flere demente operert med usementerte proteser (30% vs 25%). Protesene ble 
fulgt i 0-5 år. Det ble gjort Kaplan Meier overlevelsesanalyse. Cox regresjon, med justering for 
alder, kjønn, ASA-klasse og demens, ble benyttet for å kalkulere revisjonsrisiko samt mortali-
tet mellom usementerte og sementerte proteser. 

resultater: Totalt var det utført 93 reoperasjoner etter usementerte proteser og 174 etter 
sementerte proteser. For usementerte proteser var 1 års-overlevelsen 94,4% og 5 års-overle-
velsen 85,5%. For sementerte proteser var 1 år-overlevelsen 97,3% og 5 års-overlevelsen 97,1.  
Etter justering for forskjeller i alder, kjønn, ASA-klasse og demens hadde usementerte prote-
ser en doblet revisjonsrisiko sammenlignet med sementerte proteser (RR 2,2, 95% CI: 1,7-2,8; 
p<0.001). Subanalyser for ulike revisjonsårsakene viste at risikoen var økt for revisjon grun-
net overfladisk infeksjon (RR 7,4, 95% CI: 2,2-25; p=0.001), hematom (RR 6,3, 95% CI: 2,7-15; 
p<0.001), luksasjon (RR 1,8, 95% CI: 1,1-3,0; p=0.031), periprostetisk fractur (RR 31, 95% CI: 6,9-
134; p<0.001) og løsning (RR 34, 95% CI: 4,3-272; p=0.001). Det ble rapportert færre alvorlige 
peroperative kardiovaskulære komplikasjoner ved usementerte proteser enn ved sementerte 
proteser. Det var rapportert 17 tilfeller av peroperativ død i gruppen av sementerte proteser, 
mot ingen i forbindelse med innsetting av usementerte proteser. 1 års mortalitet var 26,5% 
for usementerte og 25,0% for sementerte proteser (p=0.867).

Diskusjon: Selv om risiko for reoperasjon var dobbelt så høy ved usementerte proteser i 
forhold til sementerte proteser er fremdeles resultatene gode. Vi har imidlertid forløpig kort 
oppfølgingstid på protesene. Den økte risikoen for reoperasjon etter usementerte proteser 
kan muligens forsvares ved at det ved disse protesene ble rapportert mindre alvorlige pero-
perative komplikasjoner og peroperativ død.

betydning: Resultatene for usementerte proteser krever videre oppfølging i registeret. Len-
gre oppfølgingstid er nødvendig.
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Traume 2

3- års resUltater etter Dislokerte lårHalsbrUDD. en sammenligning aV
Hemiprotese og skrUeFiksasjon Fra nasjonalt HoFtebrUDDregister

Gjertsen JE Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd
Vinje T Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd
Fevang J Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd
Lie SA Nasjonalt Register for Leddproteser
Furnes O Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd
Havelin LI Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd
Engesæter LB Haukeland Universitetssjukehus, Ortopedisk avd

bakgrunn: Dislokerte lårhalsbrudd hos eldre behandles vanligvis med 2 skruer (IF) eller bi-
polar hemiprotese (HA). Fra januar 2005 har de fleste hoftebrudd i Norge blitt rapportert til 
Nasjonalt Hoftebruddregister.

Formål: For å sammenligne resultatene etter dislokerte lårhalsbrudd operert med IF og HA 
har vi undersøkt reoperasjonsrate og de funksjonelle resultatene (pasientfornøydhet, smerte 
og livskvalitet) hos pasienter rapportert til Nasjonalt Hoftebruddregister.

materialer og metode: Etter 4, 12 og 36 måneder fyller pasientene ut et spørreskjema som 
inneholder opplysninger om pasientfornøydhet (VAS 0-100), smerter (VAS 0-100) og livskva-
litet (EQ5D index score). For å sikre minst 3 års oppfølging postoperativt ble kun pasienter 
operert i 2005 inkludert i analysene. 1968 pasienter over 70 år med dislokerte lårhalsbrudd 
operert med IF (n=958) eller HA (n=1010) ble inkludert i analysen for reoperasjoner. For ana-
lysene på funksjonelle resultater ble alle pasientene som hadde besvart spørreskjemaene 
inkludert (IF: n=135, HA: n=145). 

resultater: Ved utgangen av 2008 var 496 (51.8%) pasienter død i IF gruppen og 519 (51.4%) i 
HA gruppen. 238 (24.8%) pasienter i IF gruppen og 26 (2.6%) pasienter i HA gruppen var reo-
perert. Blant de 280 pasientene som besvarte spørreskjemaene var det ingen preoperative 
forskjeller i kjønn, ASA-klasse, demens eller livskvalitet (EQ5D index score). Pasientene i HA 
gruppen var eldre enn pasientene i IF gruppen (79.7 vs 77.7 år, p=0.002). Ved alle oppfølgings-
tidspunkt var HA gruppen mer fornøyd med operasjonsresultatet enn IF gruppen. HA grup-
pen rapporterte mindre smerte etter 4 måneder (18 vs 35, p<0.001) og 12 måneder (16 vs 29, 
p<0.001) sammenlignet med IF gruppen. Etter 3 år var det ingen forskjell i rapportert smerte 
mellom de 2 gruppene. HA gruppen rapporterte bedre livskvalitet (EQ5D index score) etter 4 
måneder (0.69 VS 0.58, p<0.001) og etter 12 måneder (0.75 vs 0.67, p=0.001). Etter 3 års oppføl-
ging var det ingen forskjell i EQ5D index score (0,74 vs 0.71, p<0.089)

Diskusjon: Det var flere reoperasjoner i IF gruppen sammenlignet med HA gruppen. Forskjel-
len i funksjonelle resultater var mindre uttalt etter 3 år enn det som er funnet med kortere 
oppfølging i tidligere studier fra registeret. For denne skrøpelige og eldre pasientgruppen er 
det viktig med en så kort rehabiliteringsperioden som mulig og risiko for reoperasjoner bør 
begrenses. 

betydning: Dislokerte lårhalsbrudd hos eldre bør opereres med hemiprotese. 
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Traume 3

intrameDUllær nagling aV FemUrskaFtFraktUrer. gir proseDYren økt 
inFlammatorisk respons Hos mUltitraUmepasienter?

Husebye E E Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål       
Lyberg T  Forsknings- og utdanningsavdelingen, Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Opdahl H  Nasjonalt kompetansesenter for NBC medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Aspelin T Forsknings- og utdanningsavdelingen, Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Støen R Ø Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Røise O Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Akuttdivisjonen, Oslo
 universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

bakgrunn: Det har vært stilt spørsmål om tidlig reamet intramedullær nagling hos hardt 
skadde pasienter kan være farlig og øke forekomst av komplikasjoner. I litteraturen forelig-
ger assosiasjoner både mellom tidlig intramedullær stabilisering av femurskaftfrakturer og 
reduserte lungekomplikasjoner og mortalitet og mellom tidlig intramedullær stabilisering av 
femurskaftfrakturer og økt inflammatorisk respons, multiorgansvikt og morbiditet.

Formål: Undersøke tilleggseffekt av tidlig (innen 24 timer) intramedullær nagling av femur-
skaftfrakturer på inflammasjon og kardiopulmonal funksjon hos multitraumepasienten.  

materialer og metoder: Fra mai 2003 til desember 2004 ble 12 multitraumatiserte pasienter 
med femurskaftfraktur, primært tidlig operert med reamet intramedullær nagle, inkludert i 
studien. Alder, kjønn, injury serverity score (ISS), tid fra skade til innkomst og tid fra skade til 
operasjon ble registrert. Blodprøver for evaluering av koagulasjon-, fibrinolyse- og cytokin-
respons ble tatt ved innkomst, peroperativt og frem til tredje postoperative dag. Hos 8/12 
pasienter ble et lungearteriekateter innlagt.  Kardiopulmonal funksjon ble registrert per- og 
postoperativt. Forekomst av akutt lungeskade (ALI), adult respiratory distress syndrom 
(ARDS), systemic inflammatory response syndrome (SIRS), sepsis, pneumoni og lokal infeksjon 
ble registrert.
resultater: Pasientene, en kvinne og 11 menn, var 28± 9 (mean±SD) år gamle. ISS var 
31±9(mean±SD). Tid fra skade til mottak var 95 ±39 (mean±SD) minutter og fra skade til ope-
rasjon for femurskaftfraktur 9.0±2.4 (mean±SD) timer. Vi registrerte ingen ytterligere koagu-
lasjons-, fibrinolyse- eller cytokinrespons relatert til intramedullær prosedyre.  Innkilt lunge-
trykk, lungekarmotstand og lungearterietrykk fremviste maksimumverdier 30 minutter til 2 
timer post prosedyre, og normaliserte seg deretter. Postoperative observasjoner viste ALI hos 
5 pasienter, ARDS hos 3, SIRS hos 11, sepsis hos 3 og pneumoni hos 7.  Ingen av pasientene fikk 
lokal infeksjon.   
Diskusjon/betydning: Hos den hardt skadde pasienten er det operative tilleggstraume (i 
form av intramedullær nagling av femur) relativt beskjedent i forhold til totalt skadeomfang 
og den inflammatoriske responsen ”drukner” i den generelle responsen på alvorlig traume. 
Relatert til intramedullær prosedyre foreligger sannsynlig intravasering av benmargsinnhold 
som gir mikroembolisering med forbigående ytterligere (i tillegg til væske og traumeeffekt) 
kardiopulmonal påvirkning. 

konklusjon: Dette er et lite pasientmateriale. Vi påviste ingen prosedyrerelatert økning i koa-
gulasjon-, fibrinolyse- eller cytokinrespons. Vi så en forbigående effekt på lungekarmotstand, 
lungearterietrykk og innkilt lungetrykk.
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Traume 3

intraVasering aV benmargsinnHolD UnDer oppboring aV margkanalen. 
kan mengDe og eFFekt påVirkes aV å reDUsere intrameDUllært trYkk? 

Husebye E E Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Lyberg T  Forsknings- og utdanningsavdelingen, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Opdahl H      Nasjonalt kompetansesenter for NBC medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Røise O Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Akuttdivisjonen, Oslo
 universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

bakgrunn: Intramedullære ortopediske prosedyrer kan medføre trykkstigning i margkanalen 
og dermed forårsake intravasering av benmargsinnhold. Anvendelse av et reamer- irrigator-
aspirator (RIA) system på intakt lårben hos gris har vist, i artikler nylig publisert av forfatterne, 
en reduksjon av intramedullært trykk (IMP), redusert koagulasjons-, fibrinolyse- og cytokin-
aktivering, men ingen signifikant endring i kardiopulmonale funksjonsparametre eller antall 
embolier i lungevev, ved sammenligning med et tradisjonelt oppboringssystem (TR). Sam-
menhengen mellom trykkstigning i margkanalen, uavhengig av reamertype, inflammatorisk- 
og koagulasjonsrespons, embolier i lungevev, og endringer i kardiopulmonale funksjons-
parametre har ikke vært analysert i dette materialet tidligere.  
Formål: Undersøke relasjonene mellom trykkstigning i femurs margkanal under oppboring 
og forekomst av mikroembolier i lungevev, samt koagulasjons- og cytokinaktivering.

materialer og metoder: 28 norske griser, type landrase, ble delt i tre grupper: en kontroll-
gruppe (n = 8), en gruppe med reaming av intakt femur med RIA (n = 10) og en hvor oppbo-
ring ble gjort med et TR system (n = 10). 6 dyr ble av ulike årsaker ikke inkludert i analysene. 
IMP ble registrert peroperativt. Blodprøver for vurdering av koagulasjons-, fibrinolyse- og 
cytokinaktivering ble tatt under operasjonen og inntil 72 timer etter at intramedullær nagle 
ble satt inn. Kardiopulmonale funksjonsparametre ble registrert peroperativt og frem til 2 ti-
mer etter nagling. Dyrene ble avlivet 72 timer etter operasjonen.  Lungebiopsier for vurdering 
av mengde embolier i lungevev ble høstet umiddelbart etter avliving. 

resultater: Vi fant en signifikant korrelasjon mellom stigning i IMP under oppboring og 
aktivering av koagulasjons- og cytokinsystemene. Antall embolier i lungevev korrelerte ikke 
med IMP, men korrelerte signifikant med koagulasjons- og cytokinaktivering. Vi fant ingen 
klinisk relevant signifikans mellom IMP eller antall embolier og endringer i kardiopulmonale 
funksjonsparametre. Økende koagulasjonsaktivering var signifikant korrelert til økning i cyto-
kinaktivering.

Diskusjon/betydning: Årsak til manglende korrelasjon mellom antall embolier og kardiopul-
monale funksjonsparametere er sannsynligvis at operasjonsprosedyren ikke gir tilstrekkelig 
intravasering av benmargsinnhold, at lungeprøvene ble tatt først etter 3 dager og at moderat 
embolisering hos forsøksdyr som er friske og uten preoperativt påført lungeskade bare gir 
små kardiopulmonale endringer. 

konklusjon: Studien bekrefter at det foreligger en sammenheng mellom IMP, økt koagula-
sjonsaktivering og mikroembolier i lungevev i denne dyremodellen som evaluerer effektene 
av intramedullær reaming av intakte femora hos gris. Omfanget av embolisering er for lite til 
at det medfører signifikante kardiopulmonale effekter.
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Traume 3

retUrning to work aFter seVere mUltiple traUma: mUltiDimensional 
FUnCtioning anD tHe trajeCtorY From injUrY to work at 5 Years

Søberg, Helene L.  Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus 
Bautz-Holter, Erik  Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus 
Røise, Olav  Ortopedisk avdeling og Klinikk for akuttmedisin, Oslo universitetssykehus 
Finset, Arnstein  Avdeling for medisinske atferdsfag, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

background: The process of returning to work (RTW) after multiple trauma is lengthy. Pro-
spective studies with follow-up times of up to 5 years are necessary but lacking. The aim of 
the present study was to describe the trajectory of RTW and to examine factors that predicted 
RTW over 5 years for patients with multiple trauma using a prospective cohort design.

methods: One-hundred and one patients ages 18-67 years who had been admitted to a trau-
ma referral center with a New Injury Severity Score (NISS) >15 starting January 2002 through 
June 2003 were included. The follow-up rate at 5 years was 79%. Outcomes were assessed 
6 weeks after discharge and at 1, 2 and 5 years post-injury. The instruments used to assess 
patient status were the SF-36, the World Health Organization Disability Assessment Schedule 
II cognitive subscale, a cognitive function scale (COG) and the Brief Approach/Avoidance Co-
ping Questionnaire. Repeated measures analyses of categorical correlated data were applied.

results: Patient mean age was 34.5 years (SD 13.5); 83% were male and 25% had a university/
college education; 66% were blue-collar workers. Mean NISS was 35.1 (SD 12.7). RTW rates 
were 28% at 1 year, 43% at 2 years and 49% at 5 years post-injury. There were differences 
among patients in RTW status and personal factors as well as physical and psychosocial func-
tioning. Predictors of RTW were as follows: measurement occasion; education (high/low); 
coping; physical and cognitive functioning. The proportion of unexplained variation between 
subjects in the models was 31%-55%.

Conclusions: Of the patients included in this study, 49% achieved RTW and 23% received full 
disability benefits. Higher education, better physical, social and cognitive functioning, and 
coping strategies all predicted RTW.
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Traume 3

tHe trajeCtorY oF selF-reporteD pHYsiCal anD mental HealtH statUs From 
injUrY to 5 Years aFter seVere mUltiple traUma - a prospeCtiVe 
longitUDinal CoHort stUDY 

Søberg, Helene L.  Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus 
Finset, Arnstein  Avdeling for medisinske atferdsfag, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo 
Røise, Olav  Ortopedisk avdeling og Klinikk for akuttmedisin, Oslo universitetssykehus
Bautz-Holter, Erik  Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus

objective: To describe the trajectory of physical and mental health from injury to 5 years 
post-injury for patients with multiple trauma. To examine predictors of physical and mental 
health through the 5 years.  

Design: A prospective longitudinal cohort study with data from injury (baseline), the return 
home (t1), and one (t2), two (t3) and five (t4) years.

setting: Hospital and community setting

participants: Patients (n=105), age 18 to 67 years with multiple trauma and a New Injury Se-
verity Score (NISS) > 15 treated at a regional trauma referral centre. Mean age was 34.6 years 
(SD 14.0); 83% were men. Mean NISS was 34.6 (SD 12.6), mean Glasgow Coma Scale (GCS) 
score was 12.2 (SD 3.9).

intervention: Not applicable

main outcome measures: SF-36 Physical Component Summary (PCS) and Mental Compo-
nent Summary (MCS). Injury Severity parameters, WHO Disability Assessment Schedule II 
(WHODAS II) for activities and participation.

results: The proportion with poor physical health (<40 points on the PCS) stabilized at 56% 
at t4 from 81% at t1. The proportion with poor mental health (<40 points on the MCS) stabili-
zed at 31% at t4 from 43% at t1. General Estimating Equations showed that predictors of PCS 
were time points of measurement (Wald, 85.50, p<0.001), GCS (B= -0.48, 95% CI  -0.84 to -0.16, 
p=0.004), time in hospital/rehabilitation (B= -0.22, 95% CI -0.35 to -0.09, p=0.001), the rank 
transformed WHODAS II subscales  Getting around (B= 0.16, 95% CI 0.10 to 0.22, p<0.001) and 
Participation in society (B= 0.06, 95% CI 0.01 to 0.11, p=0.015). Predictors of MCS were time 
points of measurement (Wald 13.46, p=0.004), gender (men/women) (B=-4.24, 95% CI -7.05 
to – 1.43, p= 0.003), education (low/high) (B= 3.43, 95% CI 0.57 to 6.29, p=0.019), WHODAS II 
cognitive function (B= 0.18, 95% CI 0.13 to 0.23, p<0.001) and Participation in society (B= 0.18, 
95% CI 0.12 to 0.23, p=<0.001). 

Conclusions: Physical and mental health at 5 years improved over time, but was still signi-
ficantly below population means. The physical and mental health status stabilised but the 
recovery trajectories differed for physical and mental health. A long-term biopsychosocial 
approach to rehabilitation after multiple trauma is recommended.
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Traume 3

operatiV beHanDling aV totale proksimale HamstringsrUptUrer

John Clarke-Jenssen  OUS-Ullevål, Ortopedisk avdeling
 Ole Leif Koppang     Vestre Viken HF-Sykehuset Asker og Bærum
Gunnar Birkeland Flugsrud OUS-Ullevål, Ortopedisk avdeling
Frede Frihagen   OUS-Ullevål, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Behandlingen av totale proksimale hamstringsrupturer har historisk sett vært 
konservativ. Det finnes lite litteratur som sammenligner konservativ og operativ behandling 
av disse skadene, men det er publisert materialer som angir at opp til 50% av pasientene med 
konservativ behandling ikke kan returnere til idrett på tilsvarende nivå som før skaden.
 Ved OUS-Ullevål og Vestre Viken HF-Sykehuset Asker og Bærum har vi gått over til å anbefale 
operativ behandling hos normalt aktive personer med proksimale seneavulsjoner med dias-
tase.

Formål: Hensikten med denne studien er å belyse operativ behandling av totale proksimale 
hamstringsrupturer samt å gjennomgå våre resultater. 

materiale og metode: Retrospektiv gjennomgang av journalen til alle pasienter som er 
operert for total proksimal hamstringsruptur i perioden 2006-2010, ved OUS-Ullevål og Syke-
huset-Asker og Bærum. Pasientene er identifisert ved søk i den elektroniske pasientjournalen 
og alle journaler og MR bilder er gjenomgått. Totalt er 25 pasienter operert i perioden, 12 ved 
OUS og 13 ved SAB. Det var 12 kvinner og 13 menn, med en gjennomsnittsalder på 49 år (24-
71).
 
resultater: Alle hadde MR-verifisert totalruptur med retraksjon på median 4,1 cm (2-18cm).  
Pasientene ble operert i snitt 12 dager etter skade (4-28). 12 pasienter ble operert med en 
transvers tilgang i glutealfolden, og reinserering av senen til tuber ischi med 2-3 5mm Twinfix 
ankere i 10 tilfeller og én pasient fikk reinserering senen med 5 Mitek ankere.13 pasienter ble 
operert med en longitudinell tilgang fra gluteal folden og ca 7 cm distalt. Senen ble i disse 
tilfellene resuturert med 2-3 Mitek-G2 ankere. Pasientene er fulgt opp i gjennomsnitt 17 uker 
(0-60). Ingen har rerupturert. 3 pasienter fikk en overfladisk infeksjon, 1 måtte revideres og 
alle tilhelte. 1 pasient fikk ledert Nervus cutaneus femoralis posterior, med moderat sensorisk 
utfall. 1 pasient pådro seg en DVT i forløpet som videre ble komplisert av isjialgi og et kom-
plekst regionalt smertesyndrom. 

Diskusjon: Operativ behandling av totale proksimale hamstringsrupturer fremstår som et 
godt alternativ til konservativ behandling. Vi har ingen øvre aldersgrense for prosedyren. 
Operasjonen er teknisk enklere ved akutt operasjon, men at senen kan mobiliseres og sutu-
reres på anatomisk plass selv etter flere uker. Det er et økende antall publikasjoner som viser 
gode resultater ved operativ behandling, våre resultater er sammenlignbare og viser at rein-
serering av det proksimale hamstringsfestet er et trygt og godt alternativ.

betydning: Proksimale hamstrings rupturer bør behandles operativ hos normalt aktive pa-
sienter, da konservativ behandling kan føre til betydelig morbiditet. I tillegg kan det nevnes 
at Norsk pasientskadeerstatning nylig ga en pasient medhold, på bakgrunn av morbiditeten 
konservativ behandling medførte.
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Traume 3

pseUDartHroser i FemUr Helar meD bmp2

Aarseth L Ålesund sjukehus, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Pseudarthroser kan vere krevjande å få til å hele.  Når stabil osteosyntese med al-
lograft og autograft ikkje gjev heling ser ein etter andre metodar.  Vi har brukt BMP2.

Føremål: Vi har etterundersøkt dei fire pasientane med femur pseudarthrose som ikkje har 
hela med tradisjonell vinkelstabil osteosyntese og beingraft, og som er behandla med BMP2 
frå 2007 til 2009.  Gjev ei kostbar behandling dei resultata ein håpar på?

materiale og metodar: Fire pasientar, tre kvinner og ein mann, hadde fått behandling for 
femurfraktur etter fall og utvikla pseudartrose. Tre hadde proteser: ein usementert hoftepro-
tese og kneprotese, ein usementert hofteprotese og ein sementert hofteprotse. Tre røykte, to 
hadde RA og var immunosupprimerte, og to var behandla med bifosfonat. Alle fire vart be-
handla med vinkelstabil osteosyntese og beintransplantasjon av pseudarthrosen utan bruk av 
BMP2 først. Dei vart reopererte for pseudarthrose med ny osteosyntese, beintransplantasjon 
og installasjon av 12mg Os Induct (BMP2) i pseudarthrose spalta.

resultat: Follow-up tid var 24,5 mnd (9-36).  Alle fire pseudarthrosene er smertefrie no. Ra-
diologisk er tre truleg hela, den siste er også truleg hela, men callusdaninnga er noko sparsam 
11 månadar postoperativt.  Alle fire belastar fullt på ekstremiteten.

Diskusjon: Os Induct installert i pseudarthrosespalten i femur synest å framskunde helinga.  
Behandlinga vart brukt der tradisjonell kirurgisk behandling ikkje hadde ført fram.  Vi har 
ikkje observert negative effektar av behandlinga.  Metoden er brukt fire gonger.

relevans: Vi vil halde fram med å bruke Os Induct ved behandling av vanskelige pseudar-
throser.
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Traume 3

langtiDsresUltater etter saCrUmFraktUrer beHanDlet meD intern
Fiksasjon. en 8-års oppFølging

Adelved A Ortopedisk avdeling,  AHUS
Tötterman A Ortopediska kliniken, Uppsala Akademiska sjukhus, Sverige
Glott T Avdeling for ryggmargsskader og multitraume, Sunnaas sykehus
Madsen JE Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Røise O Ortopedisk avdeling og Akutt- klinikken, Oslo universitetssykehus

bakgrunn: Sacrumfrakturer kan resultere i alvorlig morbiditet; Nevrologiske, urogenitale, 
anorektale og seksuelle dysfunksjoner er rapportert. Det er likevel lite kunnskap om funksjo-
nelle langtidsresultater etter dislokerte sacrumfrakturer.
Formål: Kartlegging av blære-, tarm- og seksualfunksjon  i tillegg til nevrologiske utfall i 
underekstremiteter, minimum 8 år etter skade. Sammenligne langtidsresultater med data fra 
1-års oppfølging av de samme pasientene(1).
materiale og metode: 39 påfølgende pasienter med sacrumfrakturer ble prospektivt regis-
trert ved Oslo universitetssykehus- Ullevål mellom 1996 og 2001. Tötterman et al. publiserte 
1-års resultater på 32/39 pasienter(1). I denne studien ble 29 av de 32 pasientene fulgt videre i 
minimum 8 år. Følgende evalueringsinstrumenter ble brukt: 
Nevrologisk funksjon: Motorisk og sensorisk nervefunksjon klassifisert i henhold til ASIA skje-
ma. Blærefunksjon: Strukturert spørreskjema med hensyn til frekvens, urge og  inkontinens. 
Flowmetri og ultralyd ble utført for å bestemme maximum flow og eventuell resturin. 
Tarmfunksjon: Strukturert spørreskjema vedrørende frekvens, urge, diaré, forstoppelse og 
inkontinens. Seksualfunksjon: Åpne spørsmål vedrørende problemer knyttet til seksualfunk-
sjon. Utvalg av spørsmål fra ”International Index of Erectile Function” skjema ble benyttet for 
mannlige pasienter.
resultater: Nevrologi:  26 pasienter hadde nevrologiske utfall i underekstremitetene. 12 
hadde lette til moderate parestesier og 14 hadde i tillegg muskelsvakhet svarende til en eller 
flere sacrale røtter. 2 var ikke testbare og kun 1 pasient var uten utfall. Blærefunksjon: 5 hadde 
lett forandret, 11 betydelig forandret og 4 komplett forandret vannlatingsfunksjon. 
Tarmfunksjon: 6 hadde lett forandret og 3 komplett forandret avføringsfunksjon.
Ved sammenligning med tidligere data fant vi følgende endringer:
Forverret blærefunksjon over tid hos 11 (38%) pasienter (p=0.005), bedret/ normalisert tarm-
funksjon hos 8 (28%) (p=0.047) og ingen signifikante forandringer  i nerveutfall (p=0.43). 45% 
anga problemer med seksualfunksjoner kontra 38% ved 1-års kontrollen.
Diskusjon: Pasienter med dislokerte sacrumfrakturer har fortsatt mye plager 8 år etter ska-
den. Urogenitale funksjoner, inkludert seksualfunksjon, viser en tydelig forverringstrend, 
mens tarmfunksjoner bedres gradvis. Nevrologiske dysfunksjoner endres i liten grad  over tid. 

relevans: Våre funn tyder på at patologisk blærefunksjon kan utvikle seg flere år etter dislo-
kerte sacrumfrakturer. Dette kan føre  til irreversible, strukturelle blæreforandringer og nyre-
skade på lengre sikt. Problemer med seksualfunksjon og blærefunksjon påvirker livskvaliteten 
negativt. Disse problemene bør derfor adresseres tidlig i rehabiliteringen og pasientene tilbys 
langtidsoppfølging med adekvat behandling og rådgivning. 

referanser: 1- Tötterman A, Glott T, Madsen JE et al. Unstable sacral fractures: associated 
injuries and morbidity at 1 year. Spine 2006;31:E628-E635.
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Traume 3

smerte, FUnksjon og komplikasjoner Hos pasienter meD trokantære og 
sUbtrokantære brUDD operert meD gliDeskrUe eller intertan margnagle.
en ranDomisert mUltisenterstUDie meD ett års oppFølging

Matre K, Vinje T, Havelin LI, Gjertsen JE, Furnes O, Espehaug B, Fevang J
Haukeland Universitetssykehus

bakgrunn: Glideskruen er det mest brukte implantatet ved trokantære og subtrokantære 
brudd i Norge. Internasjonalt har det de siste årene imidlertid vært en økende bruk av 
margnagle, særlig ved de ustabile bruddene. Den nye Intertan margnaglen (Smith & Nephew) 
er markedsført som et implantat med mekaniske egenskaper for å bedre reposisjonen, øke 
stabiliteten, samt gi en raskere mobilisering og evt. redusert komplikasjonsfrekvens. Dette er 
så langt ikke vist i noen klinisk studie.

Formål: Vi ønsket å undersøke om den nye Intertan naglen er et egnet implantat ved trokan-
tære og subtrokantære brudd ved å sammenligne resultater og komplikasjonsfrekvens med 
glideskruen.

materiale og metode: I en prospektiv, randomisert multisenterstudie med 5 deltakende 
sykehus ble 684 pasienter over 60 år med trokantære og subtrokantære brudd inkludert (341 
Intertan margnagle, 343 glideskrue). Student t-test ble brukt for å sammenligne gjennom-
snittlig smerte (VAS: 0= ingen smerte, 100= sterke smerter), funksjonell mobilitet (TUG-test) 
og komplikasjonsrate 5. postoperative dag og etter 3 og 12 mnd.  

resultater: 328 pasienter ble evaluert 5. postoperative dag. Pasienter operert med nagle 
(n=139) hadde da mindre smerter ved mobilisering sammenlignet med glideskrue (n=146) 
(VAS 47 vs. 53, p=0,02). Det var ingen forskjell i smerter i ro eller ved testing av funksjon(TUG-
test). Etter 3 (n = 457) og 12 (n = 374) måneder var det ingen forskjell i smerte, hverken ved 
mobilisering eller i ro, eller TUG-test. Reoperasjonsraten var også lik for de 2 gruppene både 
ved utskrivelse og etter 3 og 12 måneder, men flere postoperative femurfrakturer inntraff i 
naglegruppen (4 vs. 1).

Diskusjon: I denne randomiserte studien finner vi tilnærmet lik smerte og funksjon ved nagle 
og glideskrue ved alle undersøkelsestidspunkt inntil ett år postoperativt. Det var statistisk 
signifikant mindre smerter for Intertan naglen 5. dag postoperativt, men denne forskjellen 
var ikke klinisk signifikant, og den forsvant senere i forløpet. Også komplikasjonsfrekvens / 
reoperasjonsrate ved de 2 metodene var lik, selv om det viste seg at heller ikke Intertan na-
glen unngikk problemet med postoperative femurfrakturer. Ved ellers likeverdige resultater 
vil også prisen kunne være et argument for å velge en behandling foran en annen, men etter 
prisjusteringer på naglen er disse forskjellene også redusert i betydelig grad.

betydning: Vi har dokumentert likeverdige og gode resultater for Intertan naglen sam-
menlignet med glideskruen i en større randomisert studie på trokantære og subtrokantære 
brudd. Vi har dog ikke kunnet påvise forskjeller som tilsier at vi må endre vår behandlingsstra-
tegi og skifte fra glideskrue til nagle slik trenden har vært internasjonalt de seneste årene. 
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Traume 3

bisFosFonatinDUserte skjelettForanDringer i FemUr

Geir Solberg, Frede Frihagen  Oslo universitetssykehus, Ullevål

bakgrunn: Bisfosfonater er effektive legemidler som brukes ved etablert osteoporose til å 
forebygge nye lavenergibrudd. Hovedvirkningen er at osteoklastaktiviteten hemmes, og at 
bentettheten derved økes. Det diskuteres om påvirkningen av remodelleringsprosessen for-
årsaker opphopning av ”gammelt” ben og påfølgende mikroskade. 

materiale og metode: Vi har fra november 2009 til juli 2010 behandlet 8 pasienter, alle kvin-
ner, median alder 69 år (63 - 90), med bisfosfonatinduserte skjelettforandringer i femur (4 sub-
trokantært og 5 i skaftet). 6 pasienter hadde komplette brudd og 2 hadde inkomplette brudd 
(”dreaded black lines”, hvorav en bilateralt). 3 av 6 pasienter med komplett brudd hadde hatt 
prodromale lårsmerter, og alle 6 kom etter lavenergi fall. Pasientene med inkomplette brudd 
hadde hatt lårsmerter i 8, 18 og 21 måneder. Pasientene hadde tatt bisfosfonater i median 5 
år (4 - >7). 
Frakturene hadde et typisk utseende med fortykket lateral cortex, tverr frakturlinje i laterale 
cortex og en medial kortikal ”pigg”. De inkomplette frakturene hadde fortykket lateral cortex 
med tverrgående partiell fraktur synlig på røntgen (”dreaded black line”). De hadde klinikk 
som ved truende fraktur. 

resultater: Av de 6 med komplette brudd ble 5 operert med margnagle  og en med glide-
plate. Bengraft ble ikke brukt. Pasienten operert primært med glideplate fikk platebrudd.  
Hun ble reoperert med lenger plate og bengraft. De to pasientene med inkomplett fraktur,  
hvorav en bilateralt, ble operert med utmeisling av påvirket ben, plate lateralt og bengraft, 
begge med god smertelindring ila. noen uker.

Diskusjon: Dette er en ”ny” bivirkning av bisfosfonater som det er viktig at ortopeder kjenner 
til. Mange har prodromale lårsmerter før de får brudd, gjerne ved minimalt traume. De fleste 
har brukt bisfosfonater i flere år.  Subtrokantære femur og femurskaftet er de typiske lokalisa-
sjonene for bisfosfonatinduserte skjelettforandringer. Antakelig skyldes dette stort mekanisk 
stress her, med påfølgende opphopning av mikroskade.
For pasienter med komplett brudd anbefaler vi at man tar høyde for lang tilhelingstid ved 
implantatvalg og evt. også gjør bentransplantasjon. Pasienter med lårsmerter under bisfos-
fonatbehandling utredes med røntgen og eventuelt videre med  MR,  mtp. inkomplett fraktur 
(”dreaded black line”). Ved påvisning av kun fortykket cortex anbefales avlastning og sepone-
ring av bisfosfonat.
Ved lårsmerter og påvisning av inkomplett fraktur på røntgen eller MR, anbefales operasjon 
med bengraft og stabil osteosyntese for å forebygge komplett fraktur. Vi anbefaler sepone-
ring av bisfosfonater. Behandling med parathormonanalog (Forsteo) vurderes ved seponering 
av bisfosfonat. 
Det anslås at bisfosfonater reduserer insidensen av alle bruddtyper med 15 per 1000 behand-
lingsår. En svensk studie anslår forekomsten av bisfosfonat induserte femurfrakturer til 1 per 
1000 behandlingsår. Bisfosfonater skal fortsatt benyttes for å behandle  etablert osteoporose. 
Man skal imidlertid være oppmerksom på denne potensielle bivirkningen, og behandle både 
inkomplette og komplette brudd adekvat. 

abstrakt 74

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



158 • Høstmøteboken 2010

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Traume 3

rekonstrUksjon aV store tibiaDeFekter meD Dobbelt VaskUlarisert FibUla

Røkkum M, Grimsgaard C, Hetland KR, Reigstad O, Thorkildsen R Winge M
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Rikshospitalet, OUS

Skjeldal S, Zaikova O Seksjon for tumorkirurgi, DNR, OUS
Horn J, Kristiansen LP Seksjon for barn og deformitetskirurgi, Rikshospitalet, OUS

bakgrunn: Rekonstruksjon av tibiadefekter er vanskeligere jo lengre defekten er. Fritt vasku-
larisert fibulagraft fra motsatt legg har vært spesielt anbefalt ved lange defekter. Hos voksne 
er det imidlertid et problem at ett enkelt fibulagraft blir for svakt, og at hypertrofieringen 
av graftet kan ta relativt lang tid. Det er imidlertid mulig å bruke et dobbelt fibulagraft med 
vaskularisering gjennom den samme stilken. 

Formål: Formålet med undersøkelsen var å studere resultatene ved rekonstruksjon av lange 
tibiadefekter med dobbelt vaskularisert fibulagraft.

materialer og metoder: Vi har operert 3 pasienter med rekonstruksjon av tibiadefekter med 
dobbelt vaskularisert fibulagraft. 2 menn (18 og 41 år) og en kvinne (37 år) hadde defekter et-
ter reseksjon for osteosarkom, metastase fra malignt melanom og en omfattende defekt etter 
brudd. Det ble felt inn doble fibula i lengder på 10, 13 og 15 cm. Graftene ble fiksert mot tibia 
med Kirschner-pinner eller skruer, og det ble påsatt Ortofix eller Ilizarov eksternt fiksasjonsap-
parat. Ledsagende bløtdelsdefekter ble dekket av stilket medial gastrocnemiuslapp og stilket, 
partiell soleuslapp med delhudstransplantater i ett tilfelle. De 2 andre pasientene fikk vasku-
lariserte perforatorlapper fra lateralsiden av leggen høstet på samme karstilk som fibula, samt 
delhudstransplantater. 

resultater: De 2 første pasientene utviklet postoperativt hematom, som ble evakuert. Pasi-
ent nr. 2 fikk også gjort fasciotomi. Begge utviklet partielle hudekroser, som senere ble dekket 
med delhudstransplantater. På grunn av sen tilheling ble begge operert etter 7 mndr. med 
fjerning av Kirschner-pinnene, fibulaosteotomi og kompresjon av de eksterne fiksasjonsap-
paratene. Fiksasjonsapparatene kunne fjernes henholdsvis 9 og 13 mndr. etter primærope-
rasjonene. Den siste perforatorlappen nekrotiserte fullstendig, sannsynligvis fordi karstilken 
til huden ble komprimert av hevelsen rundt fibulagraftet. Ved reoperasjonen var det god 
sirkulasjon i fibula. Bløtdelsdefekten ble dekket av en 21x5 cm stor stilket perforatorlappp fra 
låret samt delhudstransplantater. Videre tilheling var ukomplisert, og det eksterne fiksasjons-
apparatet kunne fjernes etter 8 mndr. Ved siste kontroll av pasientene 3,5, 2,3 og 1,9 år posto-
perativt var funksjonen i benene ble nærmest normal. 

Diskusjon: Rekonstruksjon av tibiadefekter med fritt vaskularisert dobbelt fibulagraft er res-
surskrevende operasjoner med langvarig oppfølging. De endelige resultatene har imidlertid 
vært meget gode.

betydning: Metoden er velegnet ved store defekter i tibia, spesielt hvor det også er behov 
for vaskularisert hud- og bløtdelsdekning.
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Traume 3

Få inFeksjoner etter innFøring aV margnagling For FemUrFraktUrer på 
sentralsYkeHUset i lilongwe, malawi

Young S Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling 
Nedrebø T Voss Sjukehus, Kirurgisk avdeling
Hallan G Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling 
Havelin LI Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling 

bakgrunn: Haukeland Universitetssykehus (HUS) har, i samarbeid med Oslo Universitets-
sykehus (OUS) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) hatt et samarbeid med Kamuzu 
Central Hospital (KCH) i Lilongwe, Malawis hovedstad, siden 2007. I forbindelse med dette 
har flere ortopeder fra Helse-Bergen arbeidet på KCH de siste to årene. KCH ligger i Central 
Region i Malawi, og har et opptaksfelt på ca 5,5 mill innbyggere. Det er ingen ortopeder i 
Central Region. Det er heller ingen Malawiske kirurger. Prosjektet har fokusert på å utdanne 
Malawiske kirurger lokalt for å motvirke hjerneflukten fra landet. 

Formål: Formålet med denne studien var å se om innføring av ortopedisk traumekirurgi 
medførte uforholdsmessig stor infeksjonsfare i en setting med få ressurser og betydelig dårli-
gere hygienisk standard enn vi er vant til i Norge.

materialer og metoder: Bruk av intramedullære ”SIGN”-margnagler for femurfrakturer, in-
kludert non-unions, ble innført på KCH i 2008. De første 45 naglene frem til november 2009 
ble gjennomgått retrospektivt. Etter dette ble alle margnagler registrert prospektivt i et 
pågående prosjekt på KCH. I tillegg til alle data om operasjon og komplikasjoner registreres 
resultat av preoperativ HIV-test. De første 43 prospektivt registrerte naglene tas med her og 
resultater mellom de første operasjonene og de siste sammenliknes.

resultater: Det er registrert 1 dyp infeksjon (1,1%) på totalt 88 femurmargnagler, på tross av 
en HIV prevalens på 11,6% (5/43). Fra de første 45 naglene ble satt inn er gjennomsnitts inn-
leggelsestid gått ned fra 15 til 10 dager og antibiotikabruk ned fra 4 til 2,7 dager.

Diskusjon: På tross suboptimale hygieniske forhold, bruk av åpen reposisjon som standard 
og høy HIV prevalens er infeksjonsraten på KCH sammenliknbar med den vi har i Norge. I et 
land der det fullstendig mangler et velferdssystem er det om mulig enda viktigere å få folk 
raskt tilbake på beina. Sammenliknet med strekkbehandling, som anses av mange som ”gull-
standard for Afrika”, er pasientene på beina etter noen dager i stedet for 2 til 4 måneder. Det 
er på tide at man slutter å argumentere med at moderne traumebehandling bare fungerer i 
en ressurssterk setting og arbeider for å ruste opp sykehusene i lavinntektsland. 

betydning/relevans: Moderne ortopedisk traumebehandling er like viktig i lavinntektsland 
som i Norge. Det er lav infeksjonsrate tross suboptimale hygieniske forhold, åpen reposisjon 
og høy HIV prevalens. Vi trenger flere norske ortopeder til å hjelpe oss å holde dette prosjek-
tet i gang. 
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Protese 2

FUnksjonelle resUltat etter opening weDge osteotomi oVer og UnDer 
kneet eValUert meD koos.  en prospektiV stUDie

Ekeland A Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Nerhus TK Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Dimmen S Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Heir S Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital

bakgrunn: Operasjonsmetoden for opening wedge osteotomi er blitt forenklet ved bruk av 
Puddu-platen.

Formål: Denne studien sammenligner funksjonelle resultat etter bruk av Puddu-platen på 
distale femur- og proksimale tibiaosteotomier.

materiale og metoder: 24 distale femur- og 52 proksimale tibiaosteotomier er blitt utført 
med opening wedge teknikk pga. lateral respektiv medial kneartrose med malalignment i 
perioden 2000-2008.  Artrosen var i de fleste tilfeller forårsaket av en tidligere meniskekstir-
pasjon.  Gjennomsnittsalderen for pasientene var 48 (31-62) år for femurosteotomiene og 47 
(31-64) år for tibiaosteotomiene. Pasienter med femurosteotomier hadde en mean preope-
rativ tibiofemoral valgusvinkel på 12° (8°-20°) mens de med tibiaosteotomier hadde en mean 
tibiofemoral varusvinkel på 1° (7° varus- 3° valgus).  Osteotomien ble fiksert med Puddu-plate 
og osteotomispalten fylt med ben fra hoftekammen.  Pasientene ble evaluert med KOOS 
(Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) preoperativt og etter 6 måneder 1, 2 og 5 år 
postoperativt. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 45 (14-65) måneder for femur- og 40 (12-
69) måneder for tibiaosteotomiene. 

resultater: Mean vinkelkorreksjon målt på pre- og postoperative røntgenbilder var 8,8° 
(6-16°) for femur- og 8,0° (5-15°) for tibiaosteotomiene. Osteotomispaltene tilhelet etter mean 
12 uker i begge grupper. KOOS preoperativt viste ingen signifikant forskjell mellom de to 
gruppene, men økte signifikant i løpet av observasjonsperioden i begge grupper (P<0.001).  
Ett score på 100 betyr ingen plager og en økning på 10 score mener man har klinisk betyd-
ning.  Pasienter med tibiaosteotomier hadde signifikant høyere postoperativ score enn de 
med femurosteotomier og en mean forskjell over 10 poeng ble observert for symptomer ved 
alle oppfølgningstidspunkter og for smerter, idrett og rekreasjon og livskvalitet ved oppføl-
gingen etter 2 år (P<0.035). 4 av de 24 femurosteotomiene og 3 av de 52 tibiaosteotomiene 
har fått innsatt kneprotese i løpet av oppfølgingsperioden.

konklusjon: De fleste pasienter med uni-lateral kneartrose har tilfredsstillende resultat et-
ter opening wedge osteotomi, men de med tibiaosteotomi pga. medial artrose synes å ha et 
bedre resultat av behandlingen enn de med femurosteotomi pga. lateral artrose i kneet.
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Protese 2

tiDskUrVe For FUnksjonelle resUltater etter oxForD meDial UnikonDYlær 
protese i kne. en prospektiV mUltisenterstUDie meD repeterenDe målinger 
aV koos Fram til 2 år etter operasjon.

T.K. Nerhus¹, I. Skråmm², T. Jervidalo³, S. Heir¹, I. Svege¹, A. Ekeland¹

¹Martina Hansens Hospital
²Ortopedisk avdeling, Akershus Universitetssykehus
³Ortopedisk avdeling, Sykehuset Asker og Bærum HF

bakgrunn: Langtidsstudier av Oxford medial unikondylær kneprotese med 15 års oppfølging  
har vist en protese-overlevelse på opptil 93%. Få studier sier noe om kort-tids funksjonelle 
resultater ved unikondylær kneprotese. Målet med denne studien er å belyse hvor bra pasien-
tene blir, og hvor raskt de blir bra i løpet av de første 2 årene etter uniproteseoperasjon. 

materiale og metode: Multisenterstudie ved Martina Hansens Hospital, Akershus Universi-
tetssykehus og Sykehuset Asker og Bærum HF. Det ble inkludert 96 pasienter (99 knær) som 
ble operert med Oxford medial unikondylær kneprotese ved deltakersykehusene i perioden  
november 2003 til oktober 2006. Pasietene ble kontrollert av fysioterapeut preoperativt og 6 
uker, 3 måneder, 6 måneder, 1 år og 2 år etter operasjon. Ved alle kontroller ble KOOS (Knee 
injury and Osteoarthritis Outcome Score) utfylt av pasientene, og bevegelighet (ROM) under-
søkt av fysioterapeut.

resultater: Alle de 96 pasientene (99 knær) som opprinnelig ble inkludert i studien var med 
i de statistiske analysene. 57 kvinner, 39 menn, med gjennomsnittsalder 65 (51-79) år. Gjen-
nomsnittlig KOOS ”Smerte” steg fra 50 preoperativt til 66 v/ 6 uker, 76 v/ 3 måneder, 82 v/ 6 
måneder, 85 v/ 1 år og  86 v/ 2 år postoperativt. Gjennomsnittlig KOOS ”Dagligdagse aktivi-
teter” steg fra 55 preoperativt til 74 v/ 6 uker, 82 v/ 3 måneder, 86 v/ 6 måneder, 87 v/ 1 år og 
88 v/ 2 år postoperativt. Gjennomsnittlig passiv ROM var 121° preoperativt og 90° ved utskri-
velse, den bedret seg gradvis til 127° ved 1 år og 128° ved 2 år postoperativt.

betydning: Pasienter som er operert med Oxford medial unikondylær kneprotese kan regne 
med å være bedre 6 uker postoperativt enn de var preoperativt med hensyn til smerter og 
funksjon. Mesteparten av funksjonell og opplevd bedring er oppnådd 6 måneder etter opera-
sjon, men noe bedring kan forventes mellom 6 måneder og 1 år etter operasjon. 

Bevegeligheten (ROM) etter operasjonen blir gradvis bedre fram til  1 år etter operasjon, og er 
da noe bedre enn den var preoperativt.
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Protese 2

FUnksjonelle resUltater Hos pasienter operert meD UnikonDYlær 
kneprotese VeD sYkeHUset asker og bærUm i perioDen janUar 2003- 
janUar 2009

Vik J Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum, Ortopedisk avdeling
Hjall A Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum, Ortopedisk avdeling
Figved W Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Unikondylære kneproteser har som kjent relativt lav 5-årsoverlevelse ned mot 
85%. Ut fra NRL vet vi hva som er årsakene til revisjonene, men det er relativt få studier som 
sier noe om funksjonsresultatene.

Formål: Vi ønsket å se nærmere på knefunksjonsscoren til de pasientene som ble operert 
med en unikondylær kneprotese ved vår avdeling i perioden januar 2003 til januar 2009 og 
som fortsatt hadde sin protese intakt.

materialer og metode: Ved hjelp av elektronisk journal og operasjonsregistrering fant vi 145 
uniproteser hos 128 pasienter. 14 var senere revidert og en pasient var død. Det ble sendt ut 
KOOS-skjema til de resterende 113 hvorav 103 returnerte korrekt utfylt (91%) etter en purring. 
Hos de som hadde fått protese bilateralt studerte vi kneet som ble operert først. 62% var 
kvinner, gjennomsnittsalder var 62,8 år (SD=23,0) og tid siden operasjon var 3,6 år (SD=1,7). 
78 var operert med Oxford protese medialt, 12 med Preservation medialt og 13 med Preserva-
tion lateralt. 19 var operert med navigasjon, 24 hadde minst ett inngrep før protese, 5 hadde 
ACL-skade som ble rekonstruert og 4 hadde ACL-skade som ikke ble rekonstruert. 15 gjen-
nomgikk senere inngrep i samme kne.
 
resultater: Alle fem KOOS-subscorer var dårligere hos de som ikke fikk rekonstruert ACL 
sammenliknet med de som fikk rekonstruert ACL før protesekirurgi. (QOL gj. sn. forskjell 43,8. 
(95% CI: 7,0-80,5, P=0,026). Vi fant ingen forskjeller hos de med ACL-skade samlet. Pasienter 
som hadde hatt inngrep i kneet etter proteseinnsetting hadde 12,8 poeng lavere symptom-
score (95% CI: 2,9-22,7, P=0,012). For hele gruppen fant vi gjennomsnitt KOOS-subscore for 
smerte: 77 (SD=23,0), symptom: 78 (SD=18,4), ADL: 78 (SD=22,0), sport/fritid: 45 (SD=31,2) og 
QOL: 63 (SD=26,8). Vi fant ingen forskjeller mellom de forskjellige protesetypene, pasientenes 
alder, tidligere inngrep i kneet eller operasjon med navigasjonsteknikk. Det var ingen bedring 
i QOL i forhold til tid siden inngrepet analysert ved regresjonsanalyse (R² Linear= 0.031).

Diskusjon/betydning: Svarprosenten i denne oppfølgingsstudien var høy. KOOS-scorene 
for hele materialet er på linje med det vi finner i litteraturen. Unikondylære proteser fungerer 
dårligere hos de uten intakt ACL, men det er få pasienter i gruppene. Senere inngrep i et kne 
operert med en unikondylær kneprotese kan ha betydning for pasientens symptomer. Pasi-
entene våre kan informeres om hvilket funksjonsnivå de gjennomsnittlig, men med stor varia-
sjon kan forvente å oppnå etter unikondylær protesekirurgi. 
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Protese 2

operasjonsVolUm aV totale kneproteser i norge, 1994-2009

Badawy M Kysthospitalet i Hagavik
Espehaug B Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Indrekvam K Kysthospitalet i Hagavik
Furnes O Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland Universitetssykehus

bakgrunn: Bedring av kvalitet og effektivitet prioriteres høyt innen helsepolitikk. Flere stu-
dier har vist en sammenheng mellom høyt sykehusvolum og forbedret resultat av kirurgi. 
I Norge opereres et relativt lavt antall kneproteser sammenlignet med andre land. Antallet 
kneproteser har imidlertid økt betydelig de siste 10 årene. En del studier har også vist en sam-
menheng mellom kirurgvolum og resultater etter kneprotesekirurgi.

Formål: Vi ønsket å se om vi fant en sammenheng mellom proteseoverlevelse og operasjons-
volum for totale kneproteser (TKA), både for sykehusvolum og kirurgvolum.

materiale og metode: Vi brukte registerdata for sementerte TKA uten patellakomponent fra 
1994-2009 for å undersøke årlig operasjonsvolum per sykehus. Det ble sendt ut et skjema for 
utfylling av kirurgvolum til samtlige 58 opererende sykehus i Norge. Vi fikk svar fra 29 sykehus 
med opplysninger for 2000 og 2009. Kirurgvolum ble definert ved prosentandel overleger 
ved sykehuset som opererte 1-10 TKA i løpet av et år. Andel uten revisjon ble estimert ved 
Kaplan-Meier metoden og relative forskjeller (RR) ved Cox regresjon (ujustert). Analyser ble 
også gjort for en undergruppe proteser (AGC, LCS, LCS Complete, Duracon, NexGen, Profix), 
og for LCS og Profix separat.

resultater: Median sykehusvolum økte fra 19 i 1995 til 83 i 2009. Proteseoverlevelse ved 10 år 
var 92.5% med 1-24 operasjoner årlig og 95.3% med 100-149 operasjoner. Sammenlignet med 
1-24 operasjoner fant vi lavere revisjonsrisiko for 25-49 (RR=0.86, p=0.06), 50-99 (RR=0.81, 
p=0.01), 100-149 (RR=0.59, p<0.001) og 150+ (RR=0.48, p<0.001) operasjoner. Med unntak av 
for Profix protesen gav analyser for undergrupper av protesemerker liknende resultat. 

I 2000 hadde 47% av sykehusene over 66% kirurger med 1-10 TKA årlig, mens dette var redu-
sert til 24% i 2009. Høyt årlig kirurgvolum ga best resultat i våre analyser.

konklusjon: Det har vært en økning i antall totale kneproteser over tid. Kirurgvolumet har 
også økt over tid. Det har tidligere vært et høyt antall kirurger med lavt antall proteseopera-
sjoner i Norge. Dette har blitt betydelig redusert de siste 10 årene. Overlevelseskurver fra NRL 
viser en gradvis bedring av resultatene ved TKA. Våre analyser indikerer bedre resultat for TKA 
ved høyere sykehusvolum og kirurgvolum. Videre analyser må undersøke om andre faktorer 
kan ha en innflytelse på denne sammenhengen. 
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Protese 2

eFFekt aV nY beinsement på oVerleVelse aV kneproteser

Hjall BA,  Stud. med, Universitetet i Bergen
Espehaug B,  Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus
Engesæter LB, Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus
Havelin LI Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus
Furnes O Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus

bakgrunn: I 2005 ble antibiotikaformuleringen i Palacos med Gentamicin (Schering Plough) 
endret og markedsført av Heraeus Kulzer. Produsenten av beinsementen var den samme, pro-
duktet ble kalt Palacos R+G. Refobacin Bone Cement R, som var en kopi av Palacossementen, 
ble introdusert av Biomet. Dette skjedde sommeren 2005.

Formål: Undersøke levetid av kneproteser satt inn med nye beinsementer. 

materiale og metoder: Vi inkluderte 8788 totalproteser uten patellakomponent (AGC, 
NexGen, Profix og LCS Complete) og 1584 unikondylære kneproteser (Oxford UNI (III)) meldt 
til Nasjonalt register for leddproteser (NRL) i perioden 2005 til 2009. Disse var satt inn med 
bensementene Palacos med Gentamicin, Palacos R+G, Refobacin Bone Cement R og Refo-
bacin Palacos. Effekt av type beinsement på proteseoverlevelse med alle typer revisjon som 
endepunkt, ble undersøkt ved Cox regresjon med justering for kjønn, aldersgruppe, diagnose 
(artrose, annet) og protesemerke. 

resultater: Det var ingen statistisk signifikant forskjell i kortidssoverlevelse mellom de 4 
undersøkte sementene brukt ved et utvalg totalproteser (p=0.3), ved Profix (p=0.4), eller ved 
Oxford UNI (III) kneprotese (p=0.07). 

Diskusjon: Oppfølgingstiden for de nyeste bensementene er for kort til å si noe om lang-
tidsresultatene. Ideelt sett skulle vi observert over en ti års periode. Samtidig har vi foreløpig 
ingen sikker kontrollgruppe, da de gamle bensementene kun var på markedet i 6 måneder et-
ter oppstart av studien. Ved presentasjon vil operasjoner utført i perioden 2000 til 2004 også 
bli benyttet som kontrollgruppe. 

betydning: Det er ingen tegn til at overgang til de nye bensementene gir dårligere overle-
velse av kneproteser enn de gamle.
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Protese 2

peroperatiV Forskjell i komponent plassering VeD total kneprotese 
mellom brUk aV ’CUstom maDe CUtting gUiDe’ og konVensjonell metoDe

Van Leeuwen JAMJ Sykehuset Telemark, Ortopedisk avdeling
Röhrl SM Oslo Universitetssykehus,  Oslo

bakgrunn: Innsetting av total kneproteser ved hjelp av plasseringsguider oppnåd via MR el-
ler CT blir mer populær. Ved konvensjonell operasjonsmetode brukes intra -og ekstramedul-
lar stag for riktig plassering av komponentene. ’Custom made’ posisjonsguider, som veileder 
riktig sagblokkplassering, passer direkte inn i pasientens anatomi slik at kneimplantatene 
plasseres uten å måtte bruke tradisjonell invasiv instrumentering. Disse guider er utviklet ifra 
MR. MR bearbeides i et dataprogram for å lage en tredimensjonal rekonstruksjon, slik at man 
kan planlegge kneproteseoperasjon før operasjonen.
Formål: Vi ønsket å undersøke forskjellen mellom preoperativ planlagt custom made posisjo-
neringsguide og konvensjonell intra -og ekstramedullær alignment metode for kneproteser.

materialer og metoder: 28 pasienter med gonarthrosis operert med sementert Vanguard 
total kneprotese ved hjelp av Signature™ ved Sykehuset Telemark av samme operatør i pe-
rioden 2009-2010. 26 pasienter ble peroperativt kontrollert med konvensjonell operasjons-
metode som kvalitetssikring: 2 casus ble ekskludert: 1 pga for tidlig fjerning av osteofytene, 
i 1 var intramedullær plassering av stag ikke mulig pga fraktur sequele. Alle pasienter fikk 
gjennomført preoperativt MR ifølge Signature™ protokollen. Peroperativt ble med Signature™ 
foreslåtte kutteretninger kontrollert: femur valgus/varus med intramedullær stag, femurrota-
sjon ble kontrollert ut ifra posteriøre femurkondyler, tibiakuttene ble kontrollert med hjelp 
av ekstramedullar stag. Komponentstørrelse ble peroperativ kontrollert med konvensjonell 
instrumentarium.

resultater: Peroperativ foreslått Signature™ kutt målt med konvensjonellmetode: Gjennom-
snitt femur valguskutt: 4,7 gr. (0-9 gr.), femurutadrotasjon 2,5 gr. (0-8 gr.). I alle casus var det 
ingen tegn til kondylhypoplasi. I alle tilfeller stemte både tibiarotasjon og valgus/varusakse. I 
7 tilfeller brukte man peroperativ en annen femurkomponent størrelse enn preoperativ plan-
lagt, i 11 tilfeller en annen tibia platå størrelse og i 7 tilfeller en annen tykkelse av tibiaplastin-
sert. I 18 tilfeller fant man mer enn 1 grad avvik mellom peroperativ og preoperativ femurro-
tasjon. Alle røntgen viste tilfredstillende komponentplassering.

Diskusjon: Valguskutt og femurrotasjon er gjennomsnittlig forenlig med konvensjonell ope-
rasjonsmetode, men med stor spredning. Muligens har man ved introduksjon av intramedul-
lar stag i mange tilfeller en unøyaktig parallellitet med anatomisk femurakse og dermed opp- 
når man ikke reell innstillt valguskutt ved konvensjonell metode. Når det gjelder femurrota-
sjon har man preoperativt brukt epicondylær linje fra MRI rekonstruksjon. Årsak til stor spred-
ning i rotasjon kan være vanskeligheter ved å plassere konvensjonell intrumentarium riktig.

betydning: Det er spredning i plassering av femur kompenentene mellom custom made 
posisjonerings guide og konvensjonell metode. Det er ikke sikkert om dette er et tegn på at 
outlayers reduseres i likhet med navigasjon eller om dette leder til inferior komponentplase-
ring. Større randomiserte studier er nødvendig for å påvise eventuell merverdi av Signature™ 
teknikken.
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Protese 2

HYbriDe primære totalproteser i kne.
en rapport Fra nasjonalt register For leDDproteser 1999-2009

Petursson G Lovisenberg Diakonale sykehus
Fenstad AM Haukeland Universitetssykehus
Havelin L Haukeland Universitetssykehus
Gøthesen Ø Haugesund sjukehus
Röhrl SM Oslo universitetssykehus (Ullevål)
Furnes O Haukeland Universitetssykehus

bakgrunn: Det finnes lite data om kneproteser med sementert tibia og sementfri femur (hy-
brid). Tidligere studier har ikke vist forskjell i revisjonsfrekvens mellom ulike fiksasjonsmeto-
der, men i disse studiene var antall hybride proteser lavt.

Formål: Denne studien sammenligner kneproteser operert med hybrid teknikk med semen-
terte kneproteser basert på vårt nasjonale register.

pasienter og metode: Primære totalproteser i kne uten patellakomponent, rapportert til 
Nasjonalt register for leddproteser i årene 1999-2009 ble analysert.  Vi valgte å ekskludere 
hengslete proteser, tumor proteser og posterior constrained/stabilized proteser.  LCS proteser 
og Profix med conforming pluss plast ble inkludert.  Protesetyper som ble brukt hos færre en 
200 pasienter ble også ekskludert.  Risiko for revisjon uansett årsak var primærendepunktet.  
Kaplan-Meier levetidsanalyse og Cox regresjonsanalyse med justering for alder, kjønn og 
preoperativ diagnose, ble brukt i evalueringen av 2945 hybrid proteser og 20838 sementerte 
proteser.

resultater: Kaplan-Meier-estimert 8-års overlevelse var 94,0% (95% KI: 93,6-94,4) i den se-
menterte gruppen og 97,0% (95% KI: 96,0-98,0) i hybrid gruppen.  Hybrid-gruppen består av 
tre protestyper, LCS, LCS-complete og Profix.  Profix var den eneste protesetypen som viste 
signifikant forskjellig overlevelse avhengig av fiksasjonsmetode.  Kaplan-Meier-estimert 8 
års overlevelse var 97,7% (95% KI: 96,7-98,7) for hybrid Profix og 95,5% (95% KI: 94,7-96,3) for 
sementert Profix.  Den justerte Cox regresjonsanalysen viste signifikant lavere risiko for revi-
sjon i Profix hybrid-gruppen (relativ risiko = 0,44, 95% KI: 0,34-0,59, p <0,001).  Gjennomsnittig 
operasjonstid var 15 minutter lengre i den sementerte gruppen.

Diskusjon: Studiens styrke er større antall hybrid proteser enn i tidligere publiserte studier.  
Det er få sykehus som opererer hybrid proteser, men oppfølgingstiden er middels lang, og 
det er ikke påvist forskjell mellom høyvolum- og lavvolum-sykehus.  

betydning: Resultatene tyder på at det er trygt å sette inn hybridproteser, og enkelte prote-
setyper har bedre resultat med hybrid fiksasjon.
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Protese 2

økt reVisjonsrisiko For CompUternaVigerte, primære totalproteser i kne. 
en rapport Fra nasjonalt register For leDDproteser 2005-2008 

Øystein Gøthesen1, Birgitte Espehaug2, Leif Havelin2, Gunnar Petursson3, Ove Furnes2

1Haugesund sjukehus
2Haukeland universitetssjukehus
3Lovisenberg diakonale sykehus

bakgrunn: Forbedret komponentplassering og akser ved bruk av computerassistert kirurgi 
(CAS) kan tenkes å bedre levetid og funksjon ved totalproteser i kne. 

Formål: Denne studien vurderer korttidsresultater for computernavigerte kneproteser basert 
på data fra vårt nasjonale register. 

pasienter og metode: Primære totalproteser i kne uten patellaprotese, rapportert til Nasjo-
nalt register for leddproteser i årene 2005-2008, ble vurdert. Vi valgte å trekke ut de fem mest 
brukte protesemerkene og de tre mest brukte navigasjonssystemene. Sementerte, usemen-
terte og hybride knær ble inkludert. Risiko for revisjon, uansett årsak, var primærendepunk-
tet. Kaplan-Meier levetidsanalyse og Cox regresjonsanalyse, med justering for alder, kjønn, 
protesemerke, fiksasjonsmetode, tidligere knekirurgi, preoperativ diagnose og ASA-kategori, 
ble brukt i evalueringen av 1465 computernavigerte kneproteser (CAS) og 8214 konvensjonelt 
opererte kneproteser (CON).
 
resultater: Kaplan-Meier-estimert 2-års overlevelse var 97,9% (95% KI: 97,5-98,3) i CON-grup-
pen og 96,4% (95% KI: 95,0-97,8) i CAS-gruppen. Den justerte Cox regresjonsanalysen viste en 
statistisk signifikant høyere risiko for revisjon i CAS-gruppen (relativ risiko = 1,7, 95% KI: 1,1-2,5, 
p = 0,019). LCS complete kneprotesen hadde en signifikant høyere risiko for revisjon med CAS, 
sammenlignet med CON (relativ risiko 2,1 = (95% KI 1,3-3,4, p = 0,004)). Gjennomsnittlig ope-
rasjonstid var 15 minutter lengre i CAS-gruppen. 
  
Diskusjon: Studiens styrke er det store antallet kirurger fra ulike sykehus som gjenspeiler 
”gjennomsnittskirurgen” i Norge. Antallet pasienter er imidlertid lavt, og oppfølgingstiden 
kort, men likevel påvises en signifikant forskjell. Funnet er alarmerende mtp at 20% av alle 
kneproteser i Norge ble satt inn med bruk av computer i 2008.

betydning: To års implantatoverlevelse var dårligere for computernavigerte totalproteser i 
kne enn for konvensjonelt opererte totalproteser i kne. Derfor kan en utstrakt bruk av CAS 
ved primære totalproteser i kne ikke anbefales før langtidsresultater fra registerstudier og 
kliniske studier eventuelt viser det motsatte.
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Protese 3

en retrospektiV stUDie aV læringskUrVen VeD HoFteprotesekirUrgi meD en 
Fremre mUskelsparenDe tilgang i rYggleie. analYse aV operasjonstiD, 
bloDtap, transFUsjonsbeHoV, beinlengDe, kopplassering, postoperatiV 
liggetiD og brUk aV inneliggenDe reHabilitering

Månsson L Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Sykehuset Buskerud og Kongsberg Sykehus 
Nordsletten L Oslo Universitetssykehus, Klinikk for kirurgi og nevrofag, FOU avdelingen
Olsson M Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Sykehuset Buskerud og Kongsberg Sykehus   

bakgrunn: Det er økt interesse for muskelsparende tilganger ved hofteprotesekirurgi. Ut ifra 
tidligere publikasjoner kan man frykte at det er en lang læringskurve ved oppstart av en slik 
type tilgang med blant annet økt antall komplikasjoner. Ortopedisk avdeling ved Sykehuset 
Buskerud har siden høsten 2008 brukt en muskelsparende fremre tilgang i ryggleie. 

Formål: Vi ønsker å se om det finnes en læringskurve vedrørende operasjonstid, blodtap, 
transfusjonsbehov, beinlengde, kopplassering, postoperativ liggetid og bruk av inneliggende 
rehabilitering. 

materiale og metoder: Samtlige pasienter operert med primær totalprotese i hoften med en 
fremre muskelsparende tilgang til og med 301109 er inkludert i studien. Materialet analyseres 
dels samlet, dels delt opp i 3 grupper basert på rangering tidsmessig i læringskurven. Data er 
samlet fra journal, registrering til proteseregisteret og røntgenbilder.

resultater: Det er totalt 321 pasienter og 13 hovedoperatører. Gjennomsnittlig alder er 67 år. 
Den første respektive siste tredjedelen i vårt materiale har med 95% konfidensintervall; ope-
rasjonstid 110 (105-116) versus 76 (71-80) minutter , postoperativ liggetid i 5.1 (4.5-5.6) versus 
1.6 (1.3-1.9), og koppanterversjon 19 (18-21) versus 14 (13-14) grader. Den S-formede lærings-
kurven ved operasjonstid og liggetid flater ut etter 160-180 operasjoner. Andelen som hadde 
perioperative komplikasjoner inklusive blodtransfusjon var 21% i den første tredjedelen sam-
menlignet med 6.5% i den siste tredjedelen (p=0.000 kji kvadrat-test). I den siste tredjedelen 
ble 80% av pasientene utskrevet til hjemmet. Gjennomsnittlig koppinklinasjon, postoperativ 
Hb og beinlengde er uforandret fra den første til siste tredjedelen, men variansen blir mindre 
i sluttet av materialet. 

Diskusjon: Materialet er retrospektivt og ikke en prospektiv randomisert studie, men det 
siste er nok en utopi når det gjelder studier av læringskurver ved kirurgi. En fordel med vårt 
materiale, er at pasientene og operatørene er uselekterte. Dette materialet stemmer godt 
med andre materialer som viser en økt risiko for komplikasjoner tidlig i en læringskurve ved 
oppstart av en muskelsparende tilgang til hofteleddet. At vi ser en S-formet læringskurve 
vedrørende operasjonstid, er som forventet. Den S-formede læringskurven når det gjelder 
liggetid, er derimot mer overraskende.

betydning: Dette materialet bekrefter at fokus ved start med en ny tilgang ved hofteprote-
sekirurgi, bør være å redusere perioperative komplikasjoner. Læringskurven for operasjonstid 
ved primære hofteproteser, er omtrent 160-180 operasjoner for en ortopedisk avdeling av vår 
størrelse.
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Protese 3

gir strålebeHanDling For kreFt en økt risiko For total HoFteleDDprotese? 
en kobling mellom leDDproteseregisteret og kreFtregisteret

Dybvik E  Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Furnes O Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Fosså SD Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet-Radiumhospitalet
Lie SA Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus

bakgrunn: Ca 60% av alle kreftpasienter lever i minst 5 år etter diagnose og har dermed en ri-
siko for å utvikle senvirkninger relatert til behandling de har fått. Mye av de siste års forskning 
omkring senvirkning etter kreftbehandling har dreid seg om kartlegging av kardiovaskulære 
og gonadale bivirkninger, mens bivirkninger knyttet til muskler og skjelett har vært mindre 
påaktet. 

Formål: Vi ønsket å finne ut om stråling mot bekkenet som behandling for gynekologisk kreft 
gir en økt risiko for å få total hofteleddsprotese sammenlignet med pasienter med brystkreft 
og om dødeligheten var lik for de to gruppene. Studien bygger på kobling mellom data fra 
Kreftregisteret og data fra Nasjonalt Register for Leddproteser (fra 1987).

materialer og metoder: Ved å koble de to nasjonale registrene har vi informasjon om alle 
krefttilfeller og totale hofteleddsproteser. Vi har i denne studien valgt ut kvinner som har fått 
stråling for kreft i bekkenregionen og sammenligner dem med kontrollgruppe av kvinner 
som har fått stråling for brystkreft. Kun pasienter som har fått kurativ behandling, 40-80 Gy 
totalt stråling over en periode på mer enn 28 dager er inkludert. Pasienter som har hofte-
leddsprotese før strålebehandling er ekskludert. Totalt ble 12.534 pasienter inkludert i stu-
dien.

resultater: Av 11.182 pasienter med brystkreft har 178 (1,6%) fått satt inn total hofteledds-
protese, mens i gruppen med gynekologisk kreft har 13 (1,0%) av 1352 pasienter fått total 
hofteleddsprotese. Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene (p=0.074). 
Pasienter med kreft i bekkenregionen hadde derimot en høyere dødelighet enn pasienter 
med brystkreft, 34,6% og 13,3% hhv (p<0,001).

Diskusjon: Før dataene var koblet, hadde vi som hypotese at kreftpasientene som hadde fått 
strålebehandling mot bekkenregionen kunne ha en høyere risiko for hofteprotese enn kreft-
pasienter som hadde fått stråling mot brystene. Resultatene var ikke statistisk signifikante, 
men de viste en tendens til at pasientene med kreft i bekkenregionen hadde færre tilfeller av 
totale hofteleddsproteser enn brystkreftpasientene.
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Protese 3

sementert eller Usementert protese VeD reVisjon aV
inFiserte HoFteproteser?

Engesæter LB, Dale H, Schrama J, Lie SA og Hallan G 
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus

bakgrunn: Infeksjon etter hofteprotese er en alvorlig komplikasjon. Hvorvidt en bør velge 
sementerte eller usementerte proteser ved revisjon av  infiserte hofteproteser, er fortsatt 
uavklart. Vi har brukt dataene i Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) for å belyse dette.   

materialer og metoder: I perioden 2002-2008 ble 45.724 primære THA rapportert til NRL. Av 
disse ble 459 senere revidert på grunn av infeksjon (1,0%). Vi har sammenlignet risikoen for re-
revisjon etter type protese som ble brukt ved revisjonen, nemlig usementert protese, semen-
tert protese med antibiotika i sementen og sementert protese uten antibiotika i sementen. 
Samme fiksasjon både i acetabulum og i femur var en forutsetning for inklusjon i studien. Cox 
regresjons analyser ble brukt med justeringer for alder ved revisjon, kjønn, type operasjons-
metode ved revisjon og type protese.

resultater: 92 (23%) av revisjonene for infeksjon ble gjort med usementert proteser, 286 
(71%) med sementerte proteser med antibiotika i sementen og 25 (6%) uten antibiotika. 
Kaplan-Meier 2 års survival for revisjoner gjort med usementerte proteser var 90%, for pro-
teser med anbiotika-sement 82% og for proteser uten antibiotika 96%. Sammenlignet med 
usementerte proteser og med alle årsaker til revisjon som endepunkt i Cox-analysene, hadde 
revisjoner utført med proteser med antibiotikaholdig sement 3.0 (1.4-6.3) ganger øket risiko 
for re-revisjon (p=0.004) og med proteser uten antibiotika i sementen 1.9 (0.4-9.3) ganger 
øket (p=0.44). Med infeksjon som endepunkt og sammenlignet med usementerte proteser, 
hadde revisjoner utført med proteser fiksert med antibiotika-sement 2.8 (1.2-6.4) ganger øket 
re-revisjons risk (p=0.02) og med sement uten antibiotika 2.6 (0.5-13.7) ganger (p=0.26). 77% 
av re-revisjoner (48 av 60) ble gjort pga. infeksjon.  

konklusjon: Dataene i NRL indikerer at usementerte proteser bør brukes ved revisjon av 
infiserte hofteproteser.
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Protese 3

en retrospektiV stUDie aV læringskUrVen VeD HoFteprotesekirUrgi meD en 
Fremre mUskelsparenDe tilgang i rYggleie. risikoFaktorer For tiDlige 
reVisjoner og reinnleggelse

Månsson L Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Sykehuset Buskerud og Kongsberg Sykehus
Nordsletten L Oslo Universitetssykehus, Klinikk for kirurgi og nevrofag, FOU avdelingen
Olsson M Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Sykehuset Buskerud og Kongsberg Sykehus      

bakgrunn: Det er økt interesse for muskelsparende tilganger ved hofteprotesekirurgi. Ut fra 
tidligere publikasjoner kan man frykte at det er en lang og bratt læringskurve ved oppstart av 
en slik type tilgang. Dette kan blant annet medføre en økt forekomst av tidlige revisjoner. Or-
topedisk avdeling ved Sykehuset Buskerud har siden høsten 2008 brukt en muskelsparende 
fremre tilgang i ryggleie. 

Foremål: Vi ønsker å se på risikofaktorer for revisjoner og reinnleggelse ved innføring av en 
muskelsparende tilgang ved hoftekirurgi.

materiale og metoder: Samtlige pasienter operert med en muskelsparende tilgang i rygg-
leie frem til og med 301109 er inkludert. Vi analyserer dem som pr 200810 var registrert i vår 
database som revidert eller reinnlagt med henblikk på ulike pasient-, miljø- og implantatrela-
terte faktorer. 

resultater: Totalt er det 321 pasienter. Av disse var 19 revidert (primær revisjon) og 32 reinn-
lagt (de første 90 postoperativte dagene). Grunnen til reinnleggelse var elektiv kirurgi hos 4 
pasienter, komplikasjoner ved hofteprotesen hos 11 pasienter, 5 med hjertekarsykdom og 12 
av andre grunner. ASA score over 2 og revisjon er risikofaktorer som korrelerer med reinnleg-
gelse i vårt materiale. Grunnen til den primære revisjonen var migrasjon av protesedel hos 15 
pasienter(4 med periprostetisk fraktur), infeksjon hos to pasienter og malaligment av kopp 
hos en pasient med symptomatiske subluksasjoner. Ved multivariabel analyse er det kun grad 
av primær stabilitet hos protesekomponentene som korrelerer med revisjon med statistisk 
signifikans p<0.05. Av 184 proteser med kombinasjonen sementert kopp og usementert 
stamme med krave eller sementert stamme, er det 4 revisjoner. 15 av de øvrige 137 protesene 
er revidert.

Diskusjon: Det at høy ASA klasse er en risikofaktor for reinnleggelse er som forventet. Den 
klare sammenhengen mellom grad av primær stabilitet hos protesen og revisjon i dette mate-
rialet er noe overraskende, men kombinasjonen av en muskelsparende tilgang og lokal infil-
trasjonsanestesi stiller kanskje større krav om primær stabilitet enn hva vi har erfart tidligere. 
Det er også rapportert, fra for eksempel det svenske registeret, at man ved å bruke omvendt 
hybrid versus sementert stamme har en kraftig økt risiko for tidlig revisjon pga periprostetisk 
fraktur. 

betydning: Man bør vurdere å bruke implantater med god primær stabilitet ved bruk av en 
muskelsparende tilgang ved hofteprotesekirurgi.
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Protese 3

reVisjon aV HoFteprotese meD sementFri stamme meD Distal  Fiksasjon

Øystein Høvik  ortopedisk avdeling, Lovisenberg diakonale sykehus
Einar Amlie  ortopedisk avdeling, Lovisenberg diakonale sykehus
Olav Reikerås  ortopedisk avdeling,  Rikshospitalet

innledning: Revisjon av hofteprotesestamme kan gjøres på forskjellige måter. Vi har i de 
fleste tilfeller brukt en sementfri stamme med distal (diafysær press-fit) fiksasjon uten sper-
reskruer.

materialer og metoder: Materialet består av 50 pasienter (20 menn, 30 kvinner), gjennom-
snittsalder 71 år (48 – 86 år); og som ble revidert med Echelon stamme (190 mm lang) i perio-
den jan 2000 til juni 2009.  Av disse ble 28 pasienter revidert på grunn av aseptisk løsning, 14 
pasienter på grunn av infeksjon, 4 pasienter på grunn av periprotetisk fraktur, 3 pasienter på 
grunn av brukket femurstamme og 1 pasient på grunn av luksasjon. 

Oppfølgingstid er 1 til 9 år. Pasientene er scoret med HHS ved kontrollen, og det er tatt rtg. 
bilde i 2 plan. Vi har registrert synking av stammen, røntgenologisk løsning, revisjon og inn-
heling av osteotomi (utvidet trochanterosteotomi eller vindu i femur).

resultat: 6 av 50 stammer er revidert; 3 på grunn av fraktur, 1 på grunn av løsning, 2 på 
grunn av luksasjon. Røntgen > 1 år observasjonstid foreligger hos 34 resterende pasienter. Av 
disse har 13 stammer sunket (5 mindre enn 5 mm og 8 mer enn5 mm). 21 stammer hadde ikke 
sunket eller forandret stilling. Ingen stammer var røntgenologisk løse og alle osteotomiene 
var innhelet. HHS var gjennomsnittlig 74 (33 – 97); hos pasienter uten synkning av stammen 
77 og hos pasienter med synkning 70. Gjennomsnittlig HHS hos pasienter med osteotomi var 
70 mot 81 i gruppen uten osteotomi.

Av 21 pasienter uten synkning hadde 12 osteotomi og tilsvarende for pasienter med synkning 
hadde 11 av 13 osteotomi.

konklusjon: Alle osteotomiene innhelet. Pasienter med synkning og/eller osteotomi hadde 
lavere HHS selv om protesen ikke var løs røntgenologisk. Osteotomi synes å disponere for 
synkning av stammen.
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Protese 3

FraktUr aV FemUrkomponenten VeD sementerte HoFteproteser.
2 kasUistikker operert meD exeter sementert HoFteprotese.og teknikk 
VeD reoperasjon

Pål Borgen, Martina Hansens Hospital

bakgrunn: Fraktur av femur komponenten forekommer etter innsetting av hofteproteser, og 
har vært mest vanlig ved bruk av sementerte protester (Charnley, Carlsson etc). Metallegering, 
design, overflate og sementeringsteknikk har betydning for styrken til protesen, og forbe-
dring i disse egenskapene har ført til at stammefrakturer svært sjeldent rapporteres med 
moderne proteser. Det ble rapportert en innsidens på 3% stammefrakturer ved bruk av Exeter 
protesen inntil 1988. Etter innføring av Exeter Universal i 1988 har vi kun funnet en publika-
sjon på fraktur av denne stammen, og det var etter revisjon med bruk av benimpaksjon.  

Formål: Gi informasjon om en sjelden komplikasjon ved en sementert hofteproteser som er i 
stadig større bruk, og metode for å behandle komplikasjonen. 

materiale og metode: Vi rapporterer 2 pasienter med Exeter stammefraktur, og diskuterer 
årsak til frakturen og metode for å fjerne den distale fastsittende stamme delen.

Diskusjon/konklusjon: Stamme frakturer er sjeldne etter innsetting av total protese i hofte. 
Det er viktig med god sementeringsteknikk og riktig valg av implantat for å unngå dette. 
Fastsittende distal stammedel kan fjernes ved bruk av Ultradrive.
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Protese 3

iatrogene trokanter major FraktUrer VeD HoFteprotese. en retrospektiV 
analYse aV 26/911 pasienter

Brun OCL, Månsson L         
Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Sykehuset Buskerud og Kongsberg Sykehus

bakgrunn: Vi ser av og til isolerte iatrogene trokanter major frakturer etter hofteprotese ope-
rasjoner. Det finnes ingen store gode studier vedrørende forekomst, klassifikasjon, behand-
ling og prognose ved disse frakturene. Det finnes noen rapporter som angir at prognosen 
er god uten å rapportere tall som kan sammenlignes med benchmarktall for resultater ved 
hofteprotesekirurgi.

Formål: Formålet med studien er å se på forekomst, klassifikasjon og prognose ved isolerte 
iatrogene trokanter major frakturer etter primær hofteprotesekirurgi.

materialer og metoder: En retrospektiv studie av primære hofteproteser operert ved vår 
avdeling fra 01.01.05 til 10.03.10. Pasienter operert med protese sekundært til pertrokantære 
frakturer er eksludert. 911 pasienter er inkludert i studien. Alle levende pasienter med trokan-
tære frakturer er følgt opp med EQ-5D, Oxford hofte score, tilfredshets VAS og smerte VAS. 
Dette sammenlignes mot tall fra det Svenske og New Zeelandske proteseregisteret som vi 
bruker som benchmarktall.

resultater: 25 av 911 hofter hadde isolerte trokanter frakturer etter operasjonen, dvs 3%. En 
av disse pasientene er død. Andelen med fraktur er lik bland pasienter operert med direkte 
lateral tilgang (13/486) og operert med en fremre muskelsparende tilgang (13/425). Gruppen 
med iatrogene trokanterfrakturer har klinisk og statistisk signifikant dårligere gjennomsnitt-
lig resultat enn benchmark på alle punkter (EQ-5D index 0.60 (0.24-1.0) vs 0.76, Oxford hofte 
score 32 (8-48) vs 41, tilfredshets VAS 47 (0-100) vs 18 og smerte VAS 32 (0-73) vs 15). 70% av 
pasientene med trochanter major fraktur er plaget med halting og/eller smerter.  Det er en 
tendens mot at pasientene med frakturer pga avsagning av trochanter major ved collumos-
teotomi, er mindre plaget enn pasientene med reelle frakturer pga avsprengning ved trykk 
eller annet.Vi ser ingen forskjell i resultat om frakturen er primæroperert, sekundæroperert 
eller oversett/behandlet konservativt i våre pasienter.

Diskusjon: Vi har sett en klar sammenheng mellom et dårlig klinisk resultat og isolerte frak-
turer av trokanter major etter hofteprotesekirurgi. Mangelen av pasientrapporterte resultater 
i andre materialer tror vi kan være en forklaring til at våre resultater avviker fra disse. Det er 
ingen klare retningslinjer for behandling av trokanter major frakturer.  Det krevs en multisen-
terstudie for å forske på behandling av trokanter major frakturer siden det forekommer kun 
ved ca 3%.

betydning: Iatrogene trokanter major frakturer gir dårlig prognose og bør unngås.  Vi har 
etter gjennomgang av pasientene kommet frem til en mulig frakturinndeling av trokanter 
major frakturer.
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Protese 3

periprostetisk FraktUr på grUnn aV stress sHielDing etter innsetting aV en 
Femoral ConDYle enDoprostHesis i en pasient ampUtert i FemUrniVå.
en kasUistikk.

Wik TS St Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling/NKSOI
Foss OA St Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling/NKSOI
Havik S St Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
Persen L St Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
Aamodt A St Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling/NKSOI
Witsø E St Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: En Femur Condyle Endoprosthesis (FCE) ble implantert i en 48 år gammel kvinne 
som 10 år tidligere var amputert i femurnivå. Målet med denne protesen var full endebæring 
med bruk av ekstern protese. Endoprotesen var individ-tilpasset på bakgrunn av preopera-
tive CT-bilder. Peroperativt oppsto en fissur, som ble sikret med 2 cerclage-tråder. Pasienten 
avlastet i 6 uker postoperativt. Hun fikk da en ekstern protese som tillot full endebæring. Ved 
oppfølging 12 måneder etter operasjonen viste røntgenbilder bedret alignment og pasien-
ten hadde nesten ikke smerter. Huden var normal, sannsynligvis på grunn av stor bæreflate i 
kondylen.  24 måneder postoperativt opplevde pasienten et mindre traume og pådro seg en 
periprostetisk fraktur. Under fjerning av endoprotesen så man at det var et betydelig bentap 
i distale femur, noe som også kunne sees på postoperative røntgenbilder. Vevsbiopsier ga 
ingen mistanke om infeksjon som forklaring på bentapet. 15 måneder etter fjerning av endo-
protesen var det ny bendannelse i distale del av femur.

Diskusjon: Bentapet rundt protesen skyldes sannsynligvis uttalt stress shielding. Peripros-
tetisk bentap på grunn av stress shielding er godt kjent og dokumentert, spesielt rundt THA, 
men kliniske konsekvenser har til nå ikke vært påvist i litteraturen. Stivheten i implantatet og 
femur er det som er mest avgjørende for tap av ben rundt proteser. Stivheten i implantatet er 
bestemt av både materiale og design på protesen. Stammediameteren er imidlertid viktigere 
for stivheten enn materialet i seg selv. FCE-protesen var en usementert press-fit protese med 
vid stammediameter. Diameteren på endoprotesen ble bestemt ut fra overgangen mellom 
kortikalt og kanselløst ben på CT bilder. Et osteoporotisk ben, som denne pasienten må for-
ventes å ha etter 10 års avlastende protesebruk, må forventes å gi større diameter på endo-
protesen. 

Endoprotesen var fullcoatet, noe som gir stress shielding i et større område langs proteser, 
sammenlignet med delvis coatede proteser. Osteoporose i femur vil også i seg selv bidra til 
bentap på grunn av stress shielding. 

Retrospektivt hadde denne pasienten en høy grad av risikofaktorer forbundet med stress 
shielding og bentap rundt proteser. 

betydning/relevans: Dette er en unik pasientkasuistikk hvor en erfarte en fraktur på grunn 
av stort bentap, sannsynligvis forårsaket av stress shielding. Dette viser at svært uttalt stress 
shielding kan ha alvorlige konsekvenser, og bør være en påminner i forhold til utvikling av 
nye implantat.
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Protese 3

lbp og sCD14 VeD Ukomplisert Usementert HoFtetotalprotese

Daniel Bastian   Ortopedisk avdeling, OUS/ Rikshospitalet
Margareth Vislie Tamburstuen Institutt for biomaterialier, UIO
Ståle Petter Lyngstadås  Institutt for biomaterialier, UIO
Olav Reikerås   Ortopedisk avdeling, OUS/ Rikshospitalet

bakgrunn: Danger patterns and pattern recognition receptors have been targets in the in-
vestigation and treatment of systemic inflammatory response syndrome and sepsis, but there 
is still a lack of knowledge about the physiological behaviour of these proteins after trauma. 
Soluble lipopolysaccharide (LPS)-binding protein (LBP) presents LPS and gram-positive bacte-
rial cell wall products to the receptors TLR4/MD-2 and TLR2, respectively. Low concentrations 
of LBP act to stimulate responses to LPS and peptidoglycan, whereas higher concentrations 
can inhibit these responses. Soluble CD14 (sCD14) is able to present the LBP-LPS complex to 
CD14-negative cells, and it modulates the biological activity of circulating LPS.

Formål: In this study, we aimed to elucidate the physiological reactions to LBP and sCD14 
after aseptic musculoskeletal trauma in humans.

materialer og metoder: The applied in vivo model was a cementless total hip arthroplasty, 
which is a defined trauma to bone and muscles in conjunction with a certain amount of blood 
loss. Seven patients (three females) with coxarthrosis but without co-morbidity (ASA1) were 
operated. Venous blood samples were taken before the operation and at one hour, three days 
and six days after surgery. LBP and sCD14 were measured by conventional ELISA. To correct 
for haemodilution, each parameter was adjusted for haematocrit. A panel of cytokines was 
measured using Luminex technology to evaluate the trauma reaction. 

resultater: The postoperative course in all patients was uneventful. IL-6 levels peaked 24 
hours after the operation, whereas IL-1β and IL-10 levels remained unchanged. Systemic levels 
of LBP were increased 24 hours after surgery, whereas sCD14 remained steady. However, the 
dilution-corrected sCD14 values increased significantly, and the levels of both LBP and sCD14 
peaked at day three after surgery. 

Diskusjon: In this aseptic musculoskeletal trauma model in humans, the posttraumatic rise in 
LBP and dilution-corrected sCD14 may be considered as a precautionary innate immune reac-
tion to modulate overwhelming responses to endotoxin exposure.
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Protese 3

tiDlig maksimal stYrketrening er en eFFektiV beHanDling For pasienter 
operert meD totalprotese i HoFteleDDet

Vigdis Schnell Husby Avdeling for Helse- og Sosialfag, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Jan Helgerud  Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU
Siri Bjørgen  Ortopedisk avdeling, NKSOI
Otto Schnell Husby Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital
Pål Benum  Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital
Jan Hoff  Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU

bakgrunn: En stor andel pasienter operert med totalprotese i hofteleddet (THA) har ulike 
grader av funksjonsnedsettelse postoperativt, deriblant redusert muskelstyrke. Effekten av 
tradisjonell rehabilitering ser ikke ut til å ha vært tilstrekkelig til å gjenvinne muskelstyrke og 
generell fysisk kapasitet. Maksimal styrketrening med få repetisjoner og stor vektbelastning 
er en effektiv måte å øke muskelstyrke og arbeidseffektivitet på. 

Formål: Å sammenligne muskelstyrke, arbeidseffektivitet, gangmønster og livskvalitet hos 
pasienter operert med THA som er randomisert til hhv. maksimal styrketrening eller et tradi-
sjonelt rehabiliteringsprogram.

materialer og metoder: Randomisert kontrollert studie der pasienter (n=24) med osteoart-
ritt som indikasjon for THA ble randomisert til maksimal styrketrening (n=12) eller tradisjonell 
rehabilitering (n=12). Styrketreningsgruppen (STG) trente maksimal styrketrening i beinpress 
og abduksjon med kun det opererte beinet 5 dager/uke i 4 uker i tillegg til det tradisjonelle 
rehabiliteringsprogrammet. Gruppen som deltok i det tradisjonelle rehabiliteringsprogram-
met (CRG) fikk veiledet fysioterapi 3-5 dager/uke i 4 uker. Hovedeffektmål var 1 maksimal 
repetisjon (1RM) i beinpress og abduksjon, kraftutviklingshastighet (RFD), arbeidseffektivitet, 
gangmønster og livskvalitet.

resultat: 1RM beinpress med begge bein og operert bein viste en større økning i STG sam-
menlignet med CRG med hhv. 41% og 65%. 1RM abduksjon i operert og uoperert bein viste 
en større økning i STG sammenlignet med CRG med hhv. 87% og 49%. RFD var 65% høyere 
i STG sammenlignet med CRG. Det ble funnet en tendens til bedre arbeidseffektivitet i STG 
sammenlignet med CRG (P=0.065). Det ble ikke funnet forskjell i gangmønster mellom grup-
pene etter treningsintervensjonen.

Diskusjon: Flere studier har vist fremgang etter THA ved å trene styrke, men ingen studier 
har startet treningsintervensjon med maksimal styrketrening så tidlig i det postoperative 
forløpet. 

betydning: Tidlig maksimal styrketrening 1 uke postoperativt er mulig og er en effektiv be-
handling for å gjenvinne muskelstyrke for pasienter som er operert med THA.
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Protese 3

en prospektiV stUDie VeDrørenDe ForanDring aV HånDgrepsstYrke VeD
HoFteprotesekirUrgi

Finden T,  Månsson L  Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Sykehuset Buskerud og Kongsberg Sykehus

bakgrunn: Primær hofteprotesekirurgi er stor kirurgi med et ofte ikke ubetydelig blodtap. 
Danske registerdata viser at 32% av disse pasientene får blodtransfusjon. Det vitenskaplige 
grunnlaget for valg av transfusjonstrigger er svært mangelfullt. Studie gjort på hund, har vist 
bedret oksygentransport ved lett blodtap og samtidig isovolemi. Håndgrepsstyrke målt med 
en dynamometer har vist seg å være lav ved anemi. Et stort antall studier har vist at hånd-
grepsstyrke korrelerer med prognose på kort og lang sikt ved flere tilstander samt med vigør.  

Formål: Hovedformålet med studien er å se på forandring i håndgrepsstyrke ved primær 
hofteprotesekirurgi som et mål på perifer oksygentransport og vigør. Vi vil da spesielt se på 
relasjonen mellom fall i Hb og forandring av håndgrepsstyrke. Vi ønsker også å få deskriptive 
grunnlagsdata for relasjonen mellom håndgrepsstyrke og Hb preoperativt.

materiale og metode:En prospektiv eksperimentell studie. 60 uselekterte pasienter planlagt 
til primær hofteprotese i perioden 17.02.10-28.04.10 er inkludert i studien. Håndgrepsstyrke 
i kg og Hb i g/dl ble målt preoperativt og på 1. postoperative dag. Eventuell transfusjon ble 
registrert ved utreise.

resultater: 55% av pasientene var kvinner og gjennomsnittlig alder var 69 år (45-88). Hb falt 
fra i gjennomsnitt 13.9 (9.6-17.0) til 11.7 (8.8-14.8). Ingen av pasientene fikk blodtransfusjon. Vi 
fant ikke noen signifikant forskjell i gjennomsnittlig håndgrepsstyrke pre- og postoperativt 
(preoperativt 33.2 kg, postoperativt 33.9 kg p=0.11). Ingen pasienter med håndgrepsstyrke på 
30 kg eller mer preoperativt hadde preoperativt anemi, sammenlignet med 20% av dem med 
preoperativ håndgrepsstyrke lavere enn 30 kg (p=0.024 Fishers eksakte test).

Diskusjon: Vårt hovedfunn, at det ikke skjer noen reduksjon av håndgrepsstyrke etter hofte-
protesekirurgi, er spontant noe overraskende. Men det stemmer godt overens med det man 
har sett i dyreforsøk på blødning. Dette står i kontrast til en tidligere publisert studie som 
sammenlignet autolog blodtransfusjon og EPO ved primære kne- og hofteproteser. Der fant 
man en signifikant senkning av håndgrepsstyrken postoperativt. Forskjell i bruk av opiater er 
noe som vi tror kanskje kan forklare dette. Vårt materiale bekrefter at det finnes en korrela-
sjon mellom preoperativ anemi og håndgrepsstyrke også for pasienter som skal opereres 
med hofteprotese.

betydning: Studien støtter opp om at et normalt blodtap ved hofteprotesekirurgi har små 
negative effekter, samt at håndgrepsstyrke kan brukes til å vurdere om en pasient har anemi. 
Arbeidet med dette materialet og diskusjoner med det transfusjonsmedisinske fagmiljøet har 
inspirert oss til å gå videre med flere studier i dette fagfeltet.
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Barn 1

Congenital anterolateral bowing aV tibia meD ipsilateral polYDaCtYli 
(Cabtp)

Hulleberg G St. Olavs hospital, Ortopedisk avdeling
Eide E St. Olavs hospital, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Anterolateral tibia bowing er en fryktet tilstand som kan være assosiert med høy 
risiko for fractur, med dårlig tilhelingspotensiale, og pseudarthrose. CABTP, med eller uten 
cerebrale symptomer, har anterolateral tibia bowing som en del av det kliniske bilde.

Formål: I lys av en kasuistikk presenteres differensialdiagnostiske overveielser av tibia bowing 
med vekt på ulike former for anterolateral tibia bowing.

materialer og metoder: En pike på 22 måneder med corpus callosum agenesi og cyster in-
tracerebralt ble henvist for vurdering av ledsagende ensidig bløtdelssyndactyli 4. og 5. finger, 
samt anterolateral tibia bowing med polydactyli av stortåen bilateralt. Hovedproblemet hen-
nes var at skotøy ikke passet på grunn av en bred og deform stortå i varus. Røntgenutredning 
viste medialisert ytterfalang på stortåen, ekstra benkjerne i grunnleddsnivå og anterolateral 
bowing med duplikasjon i mitre del av tibia. Hun hadde normale kromosomanalyser.

resultater: Piken ble operert for sin syndactyli og polydactyli. En bindevevsstreng, som trakk 
ytterfalangen ut av stilling, ble fjernet. Røntgenkontroller av leggene fra fødsel til 2 års alder 
har vist lett avtagende tibia bowing. Ortosebehandling av tibia ble kontinuert.

Diskusjon: Ved congenital tibia pseudarthrose er det medfødte forandringer i tibia og oftest 
i fibula. Ved apex på den anterolaterale bowing er det fokal sklerose, cystedannelse eller av-
smaling av knokkelen. Forandringen kan progrediere til patologisk fractur og pseudarthrose 
som er vanskelig å behandle. Neurofibromatose type 1 er den vanligste underliggende årsak. 
Apex er lokalisert til overgangen mellom mitre og distale tredjedel. Fibrøs dysplasi, snørefure 
syndrom, og longitudinelle dysmelier er mer sjeldne assosierte tilstander. 

Ved CABTP er det størst bowing i tibias midtre tredjedel. Ved apex finnes et sklerotisk område 
med spalte eller innbuking av corticalis. Fibula er normal. Denne typen tibia bowing kor-
rigeres spontant. Oppfølging med røntgenkontroller mhp. anisomeliutvikling (ved unilateral 
affeksjon) og relativ forlengelse av fibula. CABTP er en sporadisk forekommende tilstand av 
ukjent genetisk årsak. Unilateral CABTP assosiert med cerebrale malformasjoner, er tidligere 
beskrevet i 2 kasustikker. Dette er første gang det er påvist bilaterale forandringer i bena.

relevans: Anterolateral tibia bowing ved CABTP har et beningt forløp med spontant avta-
gende bowing gjennom vekst. Dette sjeldne syndromet kan være en differensialdiagnose 
ved anterolateral tibia bowing.
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Barn 1

FemUrForlengelser meD taYlor spatial Frame Hos barn sammenlignet meD 
Voksne: resUltater og komplikasjoner

Horn J, Kristiansen LP, Steen H
Ortopedisk Avdeling, Rikshospitalet

bakgrunn/Formål: Femurforlengelse med eksterne ringfiksatører er en etablert metode. 
Målet med denne retrospektive undersøkelsen er å evaluere behandlingresultater og kompli-
kasjoner.

pasienter og metoder: Fra 2002 – 2010 gjennomførte vi 68 femurforlengelser hos 63 pasi-
enter med Taylor Spatial Frame. Av 63 pasienter har 58 pasienter en oberservasjonstid på mer 
enn 6 mnd etter rammefjerning og er inkludert i denne undersøkelsen. Gjennomsnittsalder 
hos disse var 19 (4-61) år, 31 gutter og 27 jenter. 31 pasienter var barn med en alder ≤ 16 år. 
1 pasient fikk bilateral forlengelse, 1 pasient ble forlenget 2 ganger og 1 pasient 3 ganger i 
samme lår. Gjennomsnittlig forlengelse var 39 (5-80) mm. Hos 3 pasienter gjorde vi en ren 
forlengelse, mens hos resten hadde til dels komplekse feilstillinger: valgus 10 (4-24)°, varus 14 
(3-35)°, prokurvasjon 14 (3-35)°, rekurvasjon 14 (3-25)°, utadrotasjon 20 (10-40)° og innadrota-
sjon 26 (15-55)°.

resultater: Ønsket korreksjon av aksefeil og rotasjonsfeil ble oppnådd hos alle pasienter, 
imidlertid var det 4 pasienter med en restanisomeli mellom 1-2 cm. 1 pasient med chondro-
matose fikk residiv av varusfeilstillingen. Behandlingstid i ramme var gjennomsnittlig 6,4 
(4-17) mnd, lengthening index var 2,5 (0,8 – 12) mnd/cm forlengelse. 4 pasienter trengte en 
autolog bentransplantasjon (mean alder 37, 20 – 49 år) for å oppnå tilheling, mens de øvrige 
tilhelte uten videre tiltak. 2 pasienter fikk fraktur under med behandlingen ved den øverste 
halvpinnen i femur. 2 pasienter fikk fraktur etter rammefjerning. 

Hos 10 pasienter ble det gjort en ublodig mobilisering grunnet redusert kne bevegelighet. 10 
pasienter ble operert etter rammefjerning med blodig mobilisering av kneet. 1 pasient fikk 
septisk artritt i kneet etter en blodig mobilisering. Til sammen fikk 17 av 58 (30%, 3 barn) pasi-
enter utført blodig eller ublodig mobilisering. 12 av 58 (20%, 1 barn) pasienter hadde mindre 
en 90 grader fleksjon 12 mnd etter rammefjerning. 2 pasienter har fått påvist pan-artrose i 
kneet etter forlengelsen, 1 pasient har patello-femoral artrose og 1 pasient har en fibrose 
i tractus ilio tibialis. 5 pasienter har blitt operert i det senere forløpet med arrkorreksjoner 
grunnet hud inndrakninger på låret etter ekstern fiksasjon.

Diskusjon/konklusjon: Ringfiksatør eller Taylor Spatial Frame er et velegnet verktøy til 
femurforlengelser. Komplekse deformiteter kan korrigeres presist. Imidlertid er behandlin-
gen svært komplikasjonsrik. Et av hovedproblemene spesielt hos unge voksne og voksne 
pasienter er utvikling av kneleddskontrakturer. Det må antas at kontraktur risikoen i stor grad 
må relateres til bruk av ekstern fiksasjon. Noen pasienter har utviklet kneleddsartrose i for-
bindelse med forlengelsen. En langtids observasjonsstudie med røntgen og eventuelt MR er 
nødvendig for å kartlegge dette bedre. 
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Barn 1

resUltater og erFaringer etter FemUrForlengelse Hos 6 pasienter meD 
selVForlengenDe margnagle (Fitbone)

Jonas Fevang, Christian Sætersdal, Sven Young
Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus

bakgrunn: Forlengelse av femur og/eller tibia er komplisert og beheftet med mye komplika-
sjoner  som er forbundet med store plager for pasientene. Tradisjonelt har dette vært utført 
med ekstern fiksasjon, eventuelt kombinert med margnagle. Fitbone margnagle er en selv-
forlengende teleskoperende margnagle som har egen motor. Kraften til motoren overføres 
ved hjelp av induksjon utenfra via  en antenne som ligger like under huden. Dette gjør at man 
kan forlenge femur/tibia daglig uten ekstern fiksasjonsutstyr og de problemer som er knyttet 
til dette (økt infeksjonsfare, problemer med pinner som går gjennom hud, muskler og sener, 
mye smerter, tilstivning av kneleddet).

Formål: Vi ønsket å se på komplikasjonsfrekvens og behandlingsresultat hos våre 6 pasienter 
som er behandlet med Fitbone selvforlengende margnagle.

materiale og metode: Seks pasienter er operert i løpet av en 16 månedene, 4 gutter og 2 
jenter. Gjennomsnittsalder var 17 år (14-19). Alle hadde anisomeli der forkortningen vesentlig 
satt i femur. 2 pasienter hadde sekvele etter distal femurfraktur, 1 hadde sekvele etter neona-
tal sepsis og var tidligere forlenget med Ilizarov (9 cm).  3 pasienter hadde medfødt deformi-
tet. Gjennomsnittsforlengelse var 3,2 cm (3 – 3,5) og 5 pasienter hadde aksefeil av betydning. 
Aksefeilene ble korrigert akutt under operasjonen etter planleging ad modum Baumgart 
-”the reverse planning method” (R. Baumgart, Oper Orthop Traumatol. 2009 Jun;21(2):221-33). 
Pasientene ble forlenget 1mm daglig til ønsket lengde.

resultat: Pasientene hadde lite postoperative smerter og lite smerter under forlengelsen. 
Ingen alvorlige komplikasjoner ble observert. Ønsket aksekorreksjon og forlengelse ble opp-
nådd. Alle ser ut til å tilhele. 

Diskusjon: Fitbone selvforlengende margnagle egnet seg godt som behandling for våre 
pasienter. Pasientene hadde relativt moderate forkortninger og komplikasjonsfrekvensen er 
også lav ved andre behandlingsmetoder hos denne pasientgruppen. Imidlertid hadde pasi-
entene påfallende lite plager under behandlingen. Fitbone margnagle kan forlenges opp til 8 
cm.

betydning/relevans: Selvforlengende margnagle er et nytt og godt behandlingstilbud til 
pasienter med aksefeil og forkortning av femur.
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Barn 1

Foreløpige erFaringer meD en nY teleskopnagle For barn meD osteogenesis 
imperFeCta

Knaus A Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Horn J Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Terjesen T Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet

bakgrunn: Osteogenesis imperfecta (OI) er en genetisk bindevevssykdom som fører til 
medfødt benskjørhet. Årsaken til det er en mutasjon i genene som koder for type I kollagen 
(COL1A1 og COL1A2). Genene er lokalisert på kromosom 7 og 17. 

Hos barn med gjentatte frakturer og med feilstilling som følge er det indikasjon for kirurgisk 
behandling med teleskopnagler. Behandlingen er teknisk krevende og beheftet med en høy 
komplikasjonsfrekvens (over 60 %).

Formål: Det har kommet en ny type teleskopnagle som kan settes inn med perkutan teknikk. 
Den krever ikke artrotomi i kne eller ankel som var vanlig med naglene som vi brukte før. 
Komplikasjonsfrekvens med dette implantatet er rapportert lavere.
Vi ønsket derfor å utprøve naglen.

materialer og metoder: Fra 2008 har vi operert 7 pasienter med OI med 10 teleskopnagler 
type Fassier- Duval. 2 pasienter ble operert bilateral på femur i 2 seanser og 1 pasient ble 
operert på begge tibia i en seanse. Det var 4 jenter og 3 gutter mellom 2 og 13 år. Etter klas-
sifikasjon til Sillence hadde1 pasient OI type I, 3 pasienter hadde OI type III og 3 pasienter 
hadde OI type IV. 

resultater: Follow-up tid var 6.7 (0-14) mnd. Snittalder var 8 år ved operasjon. 4 nagler var 
satt inn primært og 6 nagler var revisjoner hvor man fjernet et implantat og satt inn en Fas-
sier-Duval nagle. Indikasjon for å skifte implantatet var brukket nagle (hos 1 pasient), naglen 
for kort (hos 1 pasient), feilstilling (hos 2 pasienter), migrasjon (hos 1 pasient) og refraktur (hos 
1 pasient). Naglen nr.1 teleskoperte 14 mm i 11 mnd. Naglen nr.5 teleskoperte 1,3 mm i 3 mnd, 
naglen nr.6 4,8 mm i 7 mnd, naglen nr. 8 4,6 mm og nr. 9 8,4 mm, begge i 11 mnd. Nagle nr. 10 
teleskoperte 5 mm i 2 mnd. Naglene nr.2, 3 og 7 hadde for kort observasjonstid. Naglen nr.4 
ble satt bare med den mannlige del av naglen.

Alle pasienter ble behandlet med bisfosfonater. 6 pasienter hadde gangfunksjon og 1 pasient 
var rullestolbruker og hadde heller ikke ståfunksjon. Det var ingen komplikasjoner.

Diskusjon: Fassier- Duval naglen har noen fordeler i forhold til eldre teleskopnagler. Man 
trenger mindre kirurgisk tilgang ved innsetting og man unngår artrotomi i kne- og i ankel-
ledd. Vi hadde ingen problemer ved innsetting og har foreløpig ingen komplikasjoner. Obser-
vasjonstid er for kort til å trekke en avsluttende konklusjon.

abstrakt 99



183• Høstmøteboken 2010

Barn 1

aksekorreksjon i UnDerekstremitet meD HemiepiFYsioDese
– brUk aV Forskjellige metoDer 

Horn J, Knaus A, Terjesen T Ortopedisk Avdeling, Rikshospitalet

bakgrunn: Hemiepifysiodese er en etablert metode for korreksjon av leddnære deformiteter. 
Formålet med denne undersøkelsen var å evaluere resultatene ved denne behandling.

Formål: Formålet med studien er å evaluere forskjellige metoder for hemiepifysiodese i hen-
hold til resultater og komplikasjoner.

pasienter og metoder: Fra 1995 til 2010 har vi utført 65 hemiepifysiodeser rundt kneet og 
ankelen hos 40 barn. Alder ved operasjon var 12 (5-16) år. 22 var gutter og 18 jenter. Akse-
feilene var sekundære til forskjellige medfødte og ervervete tilstander. Deformitetene var: 
valgus kne 16° (10-26°) (n=47), varus kne 14° (4-36°) (n=8), valgus ankel 18° (14-23°) (n=9) og 
varus ankel 25° (n=1). Som operasjonsmetode ble det brukt eight-plate (22), kramper (21) for 
temporær hemiepifysiodese, og perkutan teknikk (18) og åpen teknikk med benblokk (4) som 
permanent prosedyre. 

resultater: Som evalueringsgrunnlag etter vekstslutt ble det hovedsakelig brukt lange akse-
bilder front. ”utmerket” resultat ved < 3° avvik fra fysiologisk akse, ”godt” 4-6°, ”middels” 7-9° 
og ”dårlig” > 9°. I 65% av tilfellene fikk man et ”utmerket eller godt” resultat og i 35% ”middels 
eller dårlig” resultat. 2 pasienter som var operert med eight-plate fikk en uønsket overkor-
reksjon. 4 pasienter fikk komplikasjoner i form av krampeløsning, 2 pasienter med krampe 
fiksasjon hadde signifikant redusert knebevegelighet. 4 pasienter ble senere operert med 
korrigerende osteotomi og hos 3 pasienter måtte det utføres en komplett epifysiodese p.g.a 
overkorreksjon. 1 pasient fikk residiv av feilstillingen i løpet av 24 måneder. 

Diskusjon/konklusjon: Alle metodene fungerte, men det var dårligere resultater ved: 1) 
for lite gjenværende vekstpotensial, 2) manglende oppfølging. Komplikasjoner ved bruk av 
eight-plate har kun vært relatert til manglende oppfølging. Bruk av kramper var assosiert 
med et relativt høyt antall komplikasjoner, men metoden ser ut til å være bedre enn perku-
tan teknikk. God preoperativ planlegging med røntgen lange aksebilder og bestemmelse av 
skjelettalder samt tett poliklinisk oppfølging til avsluttet skjelettvekst med 2-3 mnd interval-
ler under korreksjon og 6-12 mnd etter plate- eller krampefjerning er nødvendig for å oppnå 
et bra resultat. 

abstrakt 100

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



184 • Høstmøteboken 2010

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Barn 1

ValiDering aV UltralYD som metoDe For kartlegging aV 
patelloFemoralleDDet Hos nYFøDte

Øye C St. Olavs Hospital, barneortopedisk seksjon
Holen KJ St. Olavs Hospital, barneortopedisk seksjon

bakgrunn: Instabilitet i patellofemoralleddet er et multifaktorielt problem. Trochleadysplasi 
er betegnelsen på en manglende dybde av lårbeinets leddflate mot patella. En slik dysplasi 
regnes som den viktigste enkeltårsak for instabilitet. En nøye gjennomgang av litteraturen 
viser at incidensen av dysplasi hos barn er ukjent.

I dag vet man svært lite om patellofemoralleddets geometri og utvikling hos barn. Det er 
usikkert om en dysplasi skyldes genetiske faktorer eller om det er en konsekvens av ubalan-
serte krefter over patellofemoralleddet og påfølgende remodellering under vekst. Sympto-
mene utvikles først i slutten av barneårene og behandlingen av en etablert trochleadysplasi 
med kronisk instabilitet er kontroversiell med høy grad av residiv.

Formål: Vi ønsket å vurdere ultralydundersøkelse som metode for å kartlegge patellofemor-
alleddets geometri hos nyfødte.

materialer og metoder: 174 nyfødte er undersøkt med ultralyd av begge patellofemoralledd 
1-3 døgn etter fødselen. Av disse ble begge knærne til 20 nyfødte undersøkt av to forskjellige 
undersøkere. Pasienter med større anatomiske misdannelser eller syndromer diagnostisert 
intrauterint eller umiddelbart etter fødselen ble ekskludert. Femurcondylen hos nyfødte 
består vesentlig av brusk og ved ultralyd kan man få framstilt et tverrsnitt av hele condylen. Vi 
har valgt å gjøre målinger av trochlea i dennes mest framskutte parti, vinkelrett på lårets akse. 
I valideringsstudien har vi registrert følgende parametre; Sulcusvinkelen som dannes mellom 
mediale og laterale leddfasett. Sulcusdybde som angir avstanden mellom sulcus dypeste del 
opp til en linje mellom framkanten av leddfasettene. Sulcushøyde som er avstanden fra bakre 
kondylplan opp til sulcus dypeste del. Areal som er trochleas areal i aktuelle tverrsnitt begren-
set av leddflatene og linjen mellom fasettenes mest framskutte del.  Den enkelte undersøkers 
resultater ble vurdert opp mot den andres for å vurdere validiteten av metoden.

resultater: Vi registrerte følgende meanverdier: Sulcusvinkel: 146,3 grader. Sulcushøyde: 
16.8 mm. Sulcusdybde: 2.0 mm. Areal 0.12 cm2. Nullhypotesen var at det ikke er forskjell på 
gjennomsnittet i de to undersøkernes materialer. Metoden ble validert ved å benytte paret 
t-test. Med et signifikansnivå på 0.05 kan vi konkludere med at det ikke er forskjell mellom de 
to undersøkeres materialer og nullhypotesen beholdes. 

Diskusjon: Ultralydundersøkelse av patellofemoralleddet hos nyfødte er en metode som 
knapt tidligere er beskrevet. Litteraturstudier har ikke gitt holdepunkt for at metoden er 
validert. Vi har derfor funnet det nødvendig med en interobsrverstudie. Resultatene viser 
liten spredning av målingene, tallene til de to observatørene følger hverandre og metoden er 
pålitelig. Vi planlegger å gå videre med metodeutvikling som en del av en større studie. 

betydning: Ultralyd er en pålitelig og ufarlig metode som gjør det mulig å gjennomføre en 
større studie for å kartlegge patellofemoralleddet hos nyfødte. 
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Barn 2

resiDiV aV klUmpFot Før og etter innFøring aV ponseti-metoDen på 
HaUkelanD UniVersitetssYkeHUs

Christian Sætersdal,  Jonas Fevang, Lars B. Engesæter
Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen  

bakgrunn: I oktober 2002 ble Ponsetis metode for behandling av klumpfot (PEV) innført på 
Haukeland Universitetssykehus (HUS). Vi har sammenlignet resultatene av behandling av PEV 
før Ponseti-behandling ble innført (”Pre-Ponseti”), med resultatene etter Ponseti-behandling 
ble innført ved HUS.

materiale og metode: Alle nyfødte med PEV på HUS i oktober-2002 til des 2009  (n=63) ble 
behandlet med Ponseti-metoden. Resultatene av denne behandlingen ble sammenlignet 
med vår tidligere behandlingsmetode for PEV, for barn født i perioden 1997- september 2002 
(n=57).

resultater: ”Pre-Ponseti gruppen” ble behandlet med ukentlig gipsing i 3-4 måneder. 65 av 
80 føtter ble behandlet med bakre utløsning og akilleseneforlengelse etter avsluttet gipsing. 
Ponseti-gruppen ble behandlet med ukentlig gipsing med gjennomsnittlig 6,2 gipsinger. I 
Ponseti-gruppen ble 81 av 92 føtter behandlet med perkutan akillestenotomi i lokalbedøvel-
se på poliklinikken, etterfulgt av gips i 3 uker. Residiv ble definert som en fot som krevde ny 
periode med tøying og gipsing, og/ eller ny operasjon. Residivfrekvensen i Pre-Ponseti grup-
pen var 53%, mot 17% i Ponseti-gruppen. 51% i Pre-Ponseti gruppen ble reoperert, mot 7% i 
Ponseti-gruppen. Kun 1 pasient i Ponseti-gruppen har gjennomgått radikaloperasjon.

konklusjon: Ponseti-metoden for behandling av klumpføtter, gir bedre resultater enn vår 
tidligere metode. Gipseperioden er kortere og behandlingen enklere både for pasient og 
foreldre. Færre føtter residiverer og reoperasjonsfrekvensen er lav. 
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Barn 2

ponseti-beHanDling aV klUmpFot i HelsingFors - 5-års resUltat

Salminen S St. Olavs Hospital, Klinikk for Ortopedi og Revmatologi, Barneortopedisk seksjon  

bakgrunn: I Finland fødes det hvert år cirka 60-65 nyfødte med klumpfot. Prevalsensen av en 
medfødt klumpfot er 1:1000 (Missbildningsregistret, Finland 2007).  Helsingfors-distriktet har 
17 000 fødsler / år. Cirka 20-30 pasienter med primær klumpfot behandles hvert år ved Barne-
klinikken i Helsingfors. Frem til 01.10.2003 ble alle klumpføtter behandlet i 4-6 måneder med 
soft-cast-gipsinger.  90% ble operert. Etter 01.10.2003 har over 200 klumpføtter blitt behand-
let etter Ponseti-metoden. 

Formål: Hensikten med denne undersøkelsen har vært å se på 5-års resultatene (compliance, 
operasjoner og komplikasjoner) av Ponseti-klumpfotbehandlingen.

materialer og metoder: Klumpføtter (primær klumpfot, samt residiv etter tidligere opera-
sjon) behandlet i perioden 01.10.2003-31.12. 2008 ble undersøkt. 

resultater: Observasjonstid var 1095 (40-1955) dager. 103 pasienter hadde 152 primære 
klumpføtter. Gjennomsnittlig alder ved behandlingsstart var 36.4 (1-1004) dager. Av primære 
klumpføtter var 49 (64%) bilaterale. 
118 (78%) av disse 152 ble klassifisert som idiopatiske med gjennomsnittlig 4.5 Pirani-poeng. 5 
av de idiopatiske klumpføttene var atypiske. De idiopatiske klumpføttene trengte i gjennom-
snitt 5 (1-14) gipsinger. Perkutan akillotomi ble utført på 100 klumpføtter (85%). 
16 pasienter hadde ikke-idiopatisk klumpfot (for eksempel med AMC, MMC) med en gjen-
nomsnittlig Pirani-score på 6. 14 var bilaterale.  5-16 gipsinger trengtes og perkutan akillotomi 
ble utført på alle. 
12 pasienter med 20 klumpføtter med residiv etter tidligere releaseoperasjoner ble også 
behandlet etter Ponseti-metoden. Gjennomsnittsalder var 5.5 år (4-8 år) ved behandlingstids-
punkt. Gjennomsnittlig 5 (1-12) gipsninger trengtes. 
De fleste komplikasjonene var hudproblemer. I 12 tilfeller ble non-compliance påvist.  1 
pasient pådro seg en distal femurfraktur. Re-/re-retenotomier var nødvendig i 9 og tibialis 
anterior transfer i 3 tilfeller.  8 residiver ble behandlet med 2-3 gipsninger og evt. perkutan 
akillotomi.  I slutten av follow-up-perioden var alle de idiopatiske klumpføttene fine med 
Pirani-score på 0-1. Blant de ikke-idiopatiske var bare 4 akseptable.

Diskusjon: Ponseti-metoden har vært en enkel og rask metode for behandling av idiopatisk 
klumpfot hos nyfødte. Etterhvert er indikasjonene for denne behandlingen blitt utvidet: 
Primært ubehandlet klumpfot hos eldre barn og syndrom som AMC og MMC. Klumpfotre-
sidiver forekommer sjelden etter 5-års alder og kan behandles uten større operasjoner med 
gipsinger eller med en tibialis anterior transfer. Compliance er en avgjørende faktor for godt 
resultat. 

betydning: Ponseti-metoden er en effektiv og rask behandlingsmetode for alle klumpføtter 
– også ved residiver etter klumpfotoperasjoner og ved syndromassosierte klumpføtter. 
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Barn 2

VariserenDe FemUrosteotomi i beHanDlingen aV CalVÉ legg pertHes sYkDom 

Terje Terjesen  Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo
Ola Wiig  Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo
Svein Svenningsen  Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus, Arendal

bakgrunn: Det er ingen enighet om retningslinjene for behandling av Calvé Legg Perthes 
sykdom (CLP). Prospektive undersøkelser med relativt mange pasienter er nødvendig for å 
kunne øke kunnskapen på dette området.  

Formål: Å fastsette indikasjoner for variserende femurosteotomi ved Calvé Legg Perthes  
sykdom hos barn over 6 år. 

pasienter og metoder: I den norske prospektive landsundersøkelsen om CLP var det 70 
pasienter (51 gutter) med unilateral sykdom, alder ved diagnose over 6.0 år og nekrose av mer 
enn 50% av caput, som var blitt behandlet med proksimal variserende femurosteotomi. Kon-
trollgruppen bestod av 51 barn behandlet med fysioterapi (som vi anser representerer den 
naturlige utviklingen). Pasientene ble fulgt med røntgenundersøkelse etter 1, 3 og 5 år. Ved 
5-årskontrollen ble resultatene gradert etter en modifikasjon av Stulbergs klassifikasjon: godt 
resultat (sfærisk caput femoris), middels (ovalt, avflatet caput) og dårlig (flatt caput).  

resultater: Ved 5-årskontrollen hadde pasienter i Catterall gruppe 3 (affeksjon >50% av 
caput) tilfredsstillende resultat uavhengig av om de var behandlet med operasjon eller fysio-
terapi (p = 0.73). Pasienter i Catterall gruppe 4 (nekrose av hele caput) hadde bedre resultater 
etter femurosteotomi, med dårlige resultater i kun 14% (75% etter fysioterapi). Når "lateral 
pillar" graderingen ble anvendt var det ingen signifikant forskjell mellom metodene når >50% 
av den laterale bensøyle i caput var bevart. Resultatene ble bedre ved femurosteotomi når 
den laterale søyle var redusert med >50 %. Det var ingen signifikante relasjoner mellom 5-års 
røntgenresultat og følgende faktorer: alder ved diagnose, tid mellom diagnose og operasjon, 
type osteotomi (per- eller subtrokantær) eller grad av varisering.    

konklusjon og relevans: Barn over 6.0 år i Catterall gruppe 3 og "lateral pillar" gruppe B har 
relativt god prognose og trenger vanligvis ikke operative behandling. For barn med affeksjon 
av hele caput, anbefaler vi variserende femurosteotomi.
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Barn 2

bilateral CalVÉ-legg-pertHes sYkDom

Ola Wiig1, Stefan Huhnstock1, Terje Terjesen1, Svein Svenningsen2

1Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo
2Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus, Arendal

bakgrunn: Tidligere studier har vist at barn med bilateral Calvé-Legg-Perthes (CLP) kan ha 
ulik prognose sammenliknet med barn med unilateral sykdom. 

Formål: Vi ønsket å beskrive forekomst, prognostiske faktorer og røntgenologiske behand-
lingsresultater hos barn med bilateral CLP.

materialer og metoder: Fra 1996 til 2000 ble det gjennomført et landsomfattende samar-
beid om pasienter med CLP. Det ble registrert 55 barn med bilateral affeksjon (13%). Det var 
47 gutter (86%) gutter og 8 jenter. Alder ved diagnose var 5,9 (1,8 - 13,1) år. Caputnekrosens 
omfang ble klassifisert etter Catteralls inndeling og en forenklet klassifisering i 2 grupper (< 
eller > 50% caputnekrose). Modifisert Stulberg klassifikasjon i 3 grupper ble brukt for å evalu-
ere det røntgenologiske resultatet etter 5 år. 

resultater: 5 barn hadde kjent unilateral CLP før de ble inkludert studien og 25 barn hadde 
bilateral sykdom ved diagnose. 23 barn debuterte med unilateral CLP i studieperioden og 
utviklet bilateral senere. Tiden mellom diagnose på de to sidene var 2.1 (0.3 - 5.5) år. 80% 
av hoftene hadde over 50% caputnekrose (42 hofter i Catterall gruppe 3 og 41 i gruppe 4). 
Halvparten hadde samme Catterall gruppe på begge sider. Ingen med <50 % caputnekrose i 
debuthoften utviklet >50% nekrose i den andre hoften og alle untatt 2 med >50 % nekrose i 
debuthoften utviklet >50 % nekrose på den andre siden. 

Ved 5-årskontrollen var det røntgenologisk resultat godt (sfærisk caput femoris) i 38% av 
hoftene, middels (ovalt caput) i 34% og dårlig (flatt caput) i 29%. Det var en sterk assosiasjon 
mellom røntgenresultat og grad av caputnekrose (p = 0.000). Ingen med <50% caputnekrose 
hadde dårlig røntgenresultat. Catterall 3 hofter hadde 45% gode resultater og 20% dårlige, 
mens de tilsvarende tall hos Catterall gruppe 4 var 10% og 50%. Hos barn under 6 år hadde 
44% av hoftene godt og 23% dårlig resultat, mens barn >6,0 år hadde 30% gode og 34% dår-
lige resultater (p = 0.28).  

Diskusjon: I forhold til unilateral CLP, hadde barn med bilateral nekrose litt høyere gjennom-
snittsalder ved diagnose og det var relativt sett noe flere gutter. Det var ingen forskjell med 
hensyn til grad av caputnekrose. De røntgenologiske resultater etter 5 år var dårligere hos de 
bilaterale siden 29% hadde et flatt caput (17% av de unilaterale). Resultatene var sterkt assosi-
ert med grad av caputnekrose men ikke med alder, i motsetning til de unilaterale der alder er 
en viktig prognostisk faktor. 

betydning: Ved unilateral CLP er caputnekrosens utbredelse den viktigste prognostiske fak-
tor. Resultatene er relative gode dersom ikke hele caput er nekrotisk.
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Barn 2

barneHoFteregisteret, statUs et HalVt år etter oppstart

Wensaas A Oslo Universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Wiig O Oslo Universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Gundersen T  Haukeland Universitetssjukehus, ortopedisk avdeling
Engeseter LB Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssjukehus

bakgrunn: Prospektive kliniske studier vedrørende barnehoftelidelser krever lang oppføl-
gingstid for å kunne måle resultater, noe som medvirker til at slike studier både er logistisk 
vanskelige og kostbare å gjennomføre. Et nasjonalt barnehofteregister er nå etablert etter 
modell av de andre ortopediske registerene. Barnehofteregisteret inkluderer Calvé Legg 
Perthes, epifysiolysis capitis femoris og hofteleddsdysplasi. Hensikten er å øke kunnskap ved-
rørende epidemiologi, behandlingsmetoder, prognostiske faktorer og behandlingsresultater.

metoder: Alle sykehus i Norge med barneortopedisk virksomhet har sagt seg villig til å delta 
i registeret. Det er utnevnt en ansvarlig kontaktperson ved hvert sykehus. Alle nye tilfeller av 
Calvé Legg Perthes, epifysiolysis capitis femoris og hofteleddsdysplasi registreres ved diagno-
se/ primærbehandling og senere ved behandlingsprosedyrer som krever anestesi. Et digitalt 
røntgen register skal også utvikles. Relevante røntgenbilder ved diagnose og etter 5 år eller 
senere vil innhentes. Endepunkter vil være forskjellige radiologiske resultater etter 5 år og 
evt. senere behandling med hofteprotese. Registeret eies av Norsk Ortopedisk Forening og er 
lokalisert og organisert under Nasjonalt Register for Leddproteser. 

resultater: Registeret har vært i drift fra 1. januar 2010. Totalt har 13 sykehus rapportert inn 
107 tilfeller,  fordelt på 26 Calvé Legg Perthes, 20 epifysiolysis capitis femoris og 61 hofte-
leddsdysplasi. 26 sykehus har ikke rapportert inn noen tilfeller.

Diskusjon: I motsetning til leddregisteret er ikke registrering til barnehofteregisteret alltid 
knyttet til et operativt inngrep. Det vil være betydelig færre registreringer, og den viktigste 
utfordringen vil være compliance. For å ytterligere kvalitetssikre tallene planlegges fremtidi-
ge compliance studier hvor vi vil sammenholde data med Norsk pasientregister. De foreløpi-
ge erfaringene tilsier at det er behov for noen mindre endringer av selve registreringsskjema.
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Barn 2

Digitale og manUelle røntgenmålinger VeD HoFteleDDsDYsplasi

Engesæter IØ Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Laborie LB  Radiologisk avdeling, Haukeland Univeritetssykehus
Lehmann TG Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Engesæter LB Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Rosendahl K Radiologisk avdeling, Haukeland Univeritetssykehus

bakgrunn: Røntgenmålinger er viktige parametre ved bedømmelse av hofteleddsdysplasi og 
målingene kan avdekke patologi før eventuelt subjektive symptomer utvikles. Dette forutset-
ter at målingene er presise. 

Formål: Vi ønsket å undersøke presisjon (intra- og interobservatør variasjon) av et digitalt 
røntgenmåleprogram for hofteleddsdysplasi og sammenligne det med manuelle røntgenmå-
linger direkte i Agfa Web1000.

materialer og metoder: Røntgenbilder (AP-bekken) fra 95 deltagere (56 jenter) i Hofte89-
studien, gjennomsnittsalder 18,3 år (SD 0,5), ble inkludert i studien. Målepunktene ble nøye 
diskutert og standardisert før start. Bildene ble målt uavhengig i et digitalt måleprogram 
av tre personer (LBL, TGL, IØE) ved to anledninger med minimum 3 ukers mellomrom. De 
samme 95 røntgenbildene ble også målt manuelt i Agfa Web1000 uten kjennskap til tidligere 
mål. Følgende målinger ble utført: Sharps, Wibergs og Ogatas vinkel, acetabulartak-vinkel, 
artikulotrachantær avstand, acetabulær-dybde-bredde-ratio, femoral head extrusion index, 
tåredråpe, samt leddspaltehøyden på tre ulike steder. Inter-metode, samt inter- og intraob-
servatør variasjoner ble analysert ved å beregne differansen mellom gjennomsnittsverdi for 
målingene og intervallet som omfatter 95 % av forskjellene (95 % limits of agreement ihht 
Bland og Altman). Resultatene er gitt for høyre hofte. 

resultater: Intra-observatør variasjon for digitale målinger viste gjennomsnittsforskjell for 
Sharp 0,26˚(-2,6 , 3,1) og Wiberg -0,02˚(-4,4 , 4,4). Tilsvarende verdier for manuelle målinger; 
Sharp 0,25˚(-4,6 , 5,1) og Wiberg -0,58˚(-3,49 , 2,34). Inter-observatør variasjon for digitale må-
linger viste gjennomsnittsforskjell for Sharp -0,07˚(-3,4 , 3,2),  Wiberg 1,4˚(-5,3 , 8,1) og aceta-
bular-dybde-bredde-ratio 9,1(-61 , 79). Leddspaltehøyden ble målt på tre ulike steder (medialt, 
midt og lateralt), gjennomsnittsforskjellen var mellom 0,45-0,81 mm(-3-2 , 1,7-3,0). Tilsvarende 
for manuelle målinger; Sharp -0,37˚(-6,1 , 5,3), Wiberg 0,03˚(-8,9 , 8,9) og acetabular-dybde-
bredde-ratio 33(-87 , 153). Inter-metode variasjon (digitale mot manuelle målinger) viste gjen-
nomsnittsforskjell for Sharps -0,52˚(-4,1 , 3,0) og Wibergs -0,33˚(-7,4 , 6,7).Måletiden for samt-
lige mål i det digitale måleprogrammet var 2-3 min, mot 8-12 min ved manuelle målinger. 

Diskusjon: Vi har vist at inter- og intrapersonell variasjon for ulike DDH-markører er aksepta-
ble både for et digitalt måleprogram og for manuelle målinger. Det er også 
god overensstemmelse mellom de to målemetodene

betydning: Det digitale måleprogrammet er et pålitelig verktøy til bruk i forskningssammen-
heng. Målingene går raskt å utføre, har høy grad av repeterbarhet og kan erstatte manuelle 
målinger. Programvaren kan med fordel videreutvikles for å oppnå bedre brukervennlighet.  
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Barn 2

brUk aV beinsUbstitUtt VeD kileosteotomier Hos barn

Per Reidar Høiness  Rikshospitalet-OUS, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: Det er av og til behov for å bruke et strukturelt graft ved åpne kileosteotomier 
for korreksjon av fotdeformiteter og ved bekkenosteotomier hos barn. Tradisjonelt har man 
da benyttet strukturelt ben fra crista iliaca, men plager fra donorstedet i er vist å kunne fore-
komme i form av blødning, smerter og infeksjoner. En studie har vist smerteplager 2 år posto-
perativt. 
Bruk av beinsubstitutt kan gjøre beinhøsting fra hoftekammen overflødig og er derfor et 
fristende alternativ for å unngå donormorbiditet hos barn. Det foreligger imidlertid lite doku-
mentasjon om resultater og valg av type beinsubstitutt hos barn. 

Formål: Å undersøke anvendelighet, tilheling og eventuelle komplikasjoner ved bruk av et 
beinsubstitutt ved operasjoner hos barn.

materialer og metoder: Ni opererte pasienter (tre gutter) operert med et bensubstitutt 
ble prospektivt registrert og retrospektivt evaluert. Bensubstituttet (Ceraform, CE godkjent) 
besto av en blokk med bifasisk keramikk bestående av 65% hydroxyapatitt og 35% tricalci-
umfosfat. Det strukturelle graftet ble benyttet på fem pasienter med calcaneusforlengelse, 
hvorav en bilateralt, 3 pasienter med Dega acetabulumosteotomi, og 1 pasient med vari-
serende kileosteotomi av calcaneus. Snittalderen ved operasjon var 10 år (median 10,5 år, 
range 3,5 – 17 år). Fem pasienter hadde cerebral parese, en hadde HMNS, to syndromer med 
psykisk utviklingshemming. Pasienten som ble operert med variserende kileosteotomi av 
calcaneus hadde sekvele etter klumpfot. Pasientens foreldre ble muntlig informert og ga sitt 
samtykke til bruk av bensubstituttet i forkant av operasjonen. Gjennomsnittlig oppfølging var 
i overkant av ett år (range 7-208 uker). Røntgenbilder og klinisk undersøkelse ble benyttet for 
vurdering av tilhelingen.  

resultater: Alle bensubstituttene innhelet til normal tid, dvs innen 6-8 uker. Ingen mekaniske 
komplikasjoner, som svikt eller løsning, eller infeksjoner ble registrert. I ett tilfelle ble substi-
uttet fullstendig absorbert etter tilheling. Den praktiske håndteringen av bensubstituttet var 
uproblematisk så lenge man brukte blokken i ett stykke, men ved forsøk på frisering eller ved 
gjennomboring med pinne hadde blokken en tendens til å fragmentere, noe som i enkelte 
tilfeller medførte at man måtte kaste blokken og benytte en ny.

Diskusjon: Bruken av bensubstitutt har hos de over nevnte barna vært uproblematisk, og 
bruk av autologt ben har vært unngått. Pasientene i vår serie har dermed unngått belastende 
tilleggsoperasjon ved donorsted. Det tilkom ingen komplikasjoner og blokken med bensub-
stitutt var, med enkelte begrensninger, praktisk og håndterbar.

betydning: Oppfølgingen av vår serie med pasienter viser at det er anvendelig og trygt å 
benytte bensubstitutt for å oppnå mekanisk stabilitet ved åpne kileosteotomier hos barn. 

referanser:
Edward M. et al. (1989). Journal of Orthopaedic Trauma. Vol. 3, No. 3, pp. 192-195.
Kessler P. et al. (2005) Br J Oral Maxillofac Surg. Feb;43(1):51-6.  
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Barn 2

klassiFikasjon aV FraktUrer i Distale raDiUs Hos barn: interbeDømmer 
reliabilitet og intrabeDømmer reproDUserbarHet beDres meD 
klinisk erFaring

Randsborg PH  Ortopedisk avdeling, Akershus Universitetssykehus
Sivertsen EA Ortopedisk avdeling, Akershus Universitetssykehus

bakgrunn: Fraktur i distale radius er den vanligste frakturen blant barn. Bruddene behandles 
forskjellig etter bruddets stabilitet og hvorvidt vekstsonen er involvert eller ikke. Klassifise-
ringen av disse bruddene må derfor ta hensyn til disse faktorene, samtidig som den må ha en 
høy inter- og intrabedømmer reliabilitet.  

Formål: Vi ønsket å teste reliabiliteten til den mest brukte klassifikasjonen av distale radius-
frakturer hos barn.

materiale og metode: 105 konsekutive brudd i distale radius hos barn under 16 år ble klas-
sifisert som buckle (torus), greenstick, komplett eller epifysiolyse. Bruddene ble klassifisert av 
tre grupper leger; 4 legevaktsleger, 4 ortopediske assistentleger og 4 overleger. Klassifiserin-
gen ble gjentatt etter tre måneder. Legene vurderte kun standard røntgenbilder og fikk ingen 
kliniske opplysninger til støtte for klassifiseringen. Kappa statistikk ble benyttet til å vurdere 
inter- og intrabedømmer reliabilitet. 

resultater: Kappaverdien for interbedømmerenighet var 0,66 blant de 8 mest erfarne le-
gene. Dette var høyere enn kappaverdien på 0,59 som ble oppnådd av legevaktslegene 
(p=0,009). Den høyeste kappaverdien ble oppnådd av assistentlegene ved andre gangs vur-
dering (k=0,72). Gjennomsnittskappa for intrabedømmer reliabilitet var 0,793 for assistentle-
gene, 0,741 for overlegene og 0,661 for legevaktslegene.

Diskusjon: De fleste av disse bruddene behandles på legevakten av uerfarne leger som har 
en tendens til å plassere bruddene i mer ustabile grupper enn mer erfarne leger. Det er lite 
holdepunkter for at feilklassifisering fører til feilbehandling, men det kan føre til unødvendige 
kontroller. 

betydning/relevans: Klassifikasjonen testet i denne studien er reliabel og reproduserbar når 
den benyttes av leger med erfaring fra bruddbehandling. Reliabiliteten avhenger av bedøm-
merens erfaring. Bedre supervisjon kan redusere antall bruddkontroller.
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Barn 2

pasient- og ForelDretilFreDsHet etter beHanDling For sUprakonDYlær
HUmerUsFraktUr meD gips, strekk og meD pinner.

Young S  Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling 
Fevang JM  Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling 
Gullaksen G  Akershus Universitessykehus, Ortopedisk avdeling 
Nilsen PT  Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling 
Engesæter LB  Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

bakgrunn: På Haukeland Universitetssykehus (HUS) brukte vi Palmerskrue-strekk for disloker-
te suprakondylære humerusfrakturer (SCHF) hos barn frem til lukket reposisjon og pinnefiksa-
sjon ble innført for godt på begynnelsen av nittitallet. Pinnefiksasjon er nå standardbehand-
ling i mesteparten av Vesten og vi antar at dette er mye bedre for pasientene og foreldrene. 
Det har imidlertid ikke blitt gjort undersøkelser for å finne ut om dette er tilfellet. 

Formål: Formålet med denne studien var å se om de antatte fordelene med pinnefiksasjon 
gjenspeiles i barnas og foreldrenes oppfatning av behandlingen ved oppfølgning over tid.

materialer og metoder: Som en del av en oppfølgningsstudie på HUS av de kliniske resul-
tatene etter behandling av 139 barn med SCHF mellom 1988 og 1998 med gips, strekk og 
pinnefiksasjon, ble alle barn og de medfølgende foreldrene bedt om å angi deres subjektive 
opplevelse av behandlingen på en VAS skala fra 0 til 10, der 0 var ”ingen problem i det hele 
tatt” og 10 var ”En helt forferdelig opplevelse”. 

resultater: Gjennomsnittlig oppfølgningstid ved undersøkelse / intervju var 7,1 år. Barn 
behandlet med Palmerstrekk var inneliggende i gjennomsnitt 11 døgn. Barn behandlet med 
pinnefiksasjon hadde en gjennomsnittlig liggetid på 2 døgn (p<0.001). Foreldrene anga deres 
opplevelse av barnas skade og behandling som gjennomsnittlig VAS 4,5. Det var ingen statis-
tisk forskjell mellom noen av barnas eller foreldrenes VAS, eller mellom noen av behandlings-
gruppene; gips, strekkbehandling og pinnefiksasjon. Derimot var det en korrelasjon mellom 
en mer negativ opplevelse hos foreldre som hadde barn som opplevde en komplikasjon til 
frakturen eller behandlingen (mean VAS 6,1) og foreldre som ikke opplevde dette (mean VAS 
4.3, p=0.03). Hos barna var det heller ikke her noen forskjell.

Diskusjon: Med så lang oppfølgning som 7 år er det en fare for at ”tiden har leget sårene” og 
man ikke vil finne noen forskjell av den grunn. Like vel synes det interessant når det er såpass 
forskjell på liggetid. Barnas VAS resultater kan nok ikke brukes etter så lang tid, noe man-
glende forskjeller kanskje også viser. Hos foreldrene er det imidlertid en påviselig forskjell 
mellom de som opplever komplikasjoner og de som ikke gjør det. Dette styrker i vår mening 
funnet av at det ikke oppleves som noe verre med strekkbehandling enn pinnefiksasjon, slik 
vi gjerne har antatt. 

betydning/relevans: I det lange løp betyr det nok mer for foreldrenes tilfredshet med be-
handlingen om barnet får komplikasjoner enn hvilken metode som brukes. 
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Barn 2

triCepsplastikk  For rekonstrUksjon aV ligamentUm annUlare VeD 
oVersett postraUmatisk lUksasjon aV CapUt raDii

Ola Wiig og Torstein Husby Ortopedisk avdeling, Oslo universitetsykehus

bakgrunn: Oversett posttraumatisk luksasjon av caput radii kan være vanskelig å behandle 
og flere metoder er beskrevet i litteraturen. Tilstanden er assosiert med høy grad av redisloka-
sjon av caput radii og andre komplikasjoner.

materiale og metoder: Det var 3 jenter og 1 gutt med gjennomsnittsalder på 10 år. En pasi-
ent var behandlet for underarmsfractur initialt (Monteggia fraktur)der luksasjonen av caput 
radii var oversett. 2 pasienter hadde sannsynligvis sekvele av isolert caput radii luksasjon. En 
pasient hadde ikke kjent traume i anamnesen og hadde som bifunn et dysplastisk capitellum 
humeri. Tre pasienter hadde smerter og redusert bevegelighet som viktigste plager, en pasi-
ent ble henvist grunnet økende valgus i albuen. 

Vi har behandlet 4 pasienter med oversett posttraumatisk luksasjon av caput radii med  
åpen reposisjon og rekonstruksjon  av ligamentum annulare  ved hjelp av tricepssenen (Bell-
Thawse plastikk). En pasient trengte ulnaosteotomi for å muliggjøre reposisjon av caput radii 
(plateosteosyntese). Alle pasientene fikk temporær pinnetransfiksasjon  mellom humerus og 
radius  og ble immobilisert med høy gips med albuen i 90 grader i 6 uker. Deretter fikk pasien-
tene fysioterapi, en pasient trengte skinne med fjærbelastning for å bedre pronasjonen.

resultater: Barna er fulgt opp i gjennomsnitt 6 mnd postoperativt. Ved foreløpig siste kon-
troll hadde alle barna et reponert caput radii. Det var ingen tegn til postoperativ infeksjon. 
Dene ene ulnaosteotomien tilhelet i.l.a. 6 uker. Ingen av barna hadde smerter av betydning 
og alle var fornøyde med resultatet av operasjonene. 2 pasienter hadde full bevegelighet ved 
follow-up, en pasient hadde 20 graders ekstensjonsdeficit men full supinasjon, pronasjon, og 
fleksjon. Et barn hadde 10 graders ekstensjonsdeficit og manglet 20 grader til full supinasjon 
og bruker fremdeles skinne med fjær. 

Diskusjon: Åpen reposisjon av kronisk luksert caput radii hos barn supplert med tricepsplas-
tikk og eventuelt ulnaosteotomi ser ut til å gi gode og stabile resultater. 
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Barn 2

totalprotese i HoFten Hos Unge pasienter

Halvorsen V Oslo universitetssykehus
Nordsletten L Oslo universitetssykehus

bakgrunn: Totalprotese i hoften settes sjelden inn hos pasienter under 40 år og nesten aldri 
hos ikke-reumatikere under 20 år. Hofteartrodese er tradisjonelt regnet som det beste kirur-
giske alternativ hos de yngste. En del pasienter og deres familier ønsker likevel hofteprotese i 
stedet for artrodese på tross av omfattende preoperativ informasjon, inkludert om mulighe-
ten for reartikulering senere.

Formål: Vi har gjennomgått resultatene hos våre pasienter under 20 år operert 2005-2009.

materiale og metode: Seks pasienter med gj.snittsalder 16,7 (11-19) år, fem piker og en gutt 
fikk i femårs-perioden innsatt totalprotese i hoften pga. betydelige smerteplager, maksimalt 
noen få hundre meters gangdistanse og en livskvalitet som ble opplevd som elendig. Kon-
servative tiltak hadde ikke lenger effekt.  Alle hadde alvorlige caputnekroser, én også bentap 
på acetabularsiden. To av caputnekrosene var på traumatisk grunnlag, en sekvele dysplasi, 
en sekvele CLP, en sekvele neonatal coxartritt og en etter leukemi-behandling. Alle fikk use-
menterte implantater, hvorav fem SCP-stammer og en Corail. Alle fikk keramikkhoder 22-28 
mm, en Trident acetabularkomponent, resten Pinacle-komponenter, alle med kryssbundet 
plast. Pasientene/pasientenes familie ønsket ikke artrodeseoperasjon. Oppfølgingstiden er 
gj.snittlig 26 (15-54) måneder.

resultater: Alle pasientene er svært fornøyd med operasjonsresultatet, og fulgte godt opp 
den fysikalske rehabilitering. Alle unntatt én pasient har ubegrenset gangdistanse. To driver 
idrett på lavere nivå. Fire har HHS 100/40, to 95-100/40. En pasient med stor preoperativ for-
kortning og luksert caput fikk droppfot som er i svak bedring. Det er ingen bekymringsfulle 
røntgenologiske tegn så langt.
 
Diskusjon: Det er motforestillinger forbundet med å sette totalprotese i hoften hos unge 
pasienter, men en del anser ikke artrodese som et kirurgisk alternativ. Våre pasienter er kort 
tid etter operasjonen svært fornøyde. Det finnes svært få oppfølgingsstudier av pasienter 
som har fått totalprotese etter caputnekrose på ikke-inflammatorisk grunnlag. Hofteprotese 
kan være et brukbart alternativ for unge pasienter med store plager, dog trengs lengre obser-
vasjonstid. Pasientene bør sannsynligvis følges opp tett, muligens med røntgen f. eks. hvert 
tredje år, siden det ikke er til å unngå at de yngste pasientene har et høyt funksjonsnivå.

betydning/relevans: Flere erfarne ortopeder bør være med i den preoperative kartlegging 
og i evaluerings- og informasjonsprosessen når unge pasienter med caputnekrose har behov 
for kirurgi. Hofteartrodese virker for tiden å være lite foretrukket som operasjonsmetode, 
også hos de yngste pasientene. Hofteprotese kontra artrodese aktualiserer den generelle 
problemstilling: I hvilken grad skal pasientene være medbestemmende når det gjelder valg 
av kirurgisk teknikk?
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Barn 2

transposisjon aV trokanterapoFYsen For rekonstrUksjon aV kapUt 
Femoris etter neonatal septisk artritt i HoFteleDDet. resUltater etter 14 
til 24 års obserVasjon

Pål Benum Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim.

bakgrunn: Total nekrose av kaput femoris er en sjelden komplikasjon til neonatal septisk ar-
tritt i hofteleddet. Ubehandlet vil en slik tilstand medføre høy dislokasjon av femur med svær 
forkortning av underekstremiteten og sterkt redusert funksjon som følge. Rekonstruksjon av 
hofteleddet ved transposisjon av trokanter major til acetabulum i tidlige barneår er beskrevet 
som en mulig behandlingsprosedyre men de fleste publikasjoner som omtaler denne be-
handlingsmetoden omtaler kun kortidsresultater opptil 8 år postoperativt.

Formål: Hensikten med denne rapporten er å presentere våre resultater 14 til 24 år etter sub-
trokantær osteotomi med transposisjon av trokanterapofysen til acetabulum.

materiale og metoder: Fire barn med total kaputnekrose etter neonatal septisk artritt er 
operert, alderen ved operasjon varierte fra 1 til 6 år. Fremre tilgang ble anvendt. Fibrøst vev 
som fylte acetabulum ble fjernet og trokanterapofysen ble transponert etter variserende sub-
trokantær osteotomi. Osteotomien ble fiksert med pinner eller plater. Sprikegips ble anvendt 
i 3 måneder.  Epifysiodese distalt på femur ble senere utført hos en pasient for å unngå en 
større benlengdeforskjell, hos en annen ble det foretatt en forkortningsosteotomi på femur. 
Pasientene er nå fulgt opp inntil henholdsvis 24, 21, 16 og 14 år postoperativt.

resultater: Hos samtlige pasienter utviklet det seg et leddhode fra den transponerte apo-
fysen. Hos to av disse hvor det ikke lykkes å stabilisere apofysen i nivå med acetabulums 
opprinnelige leie utviklet det seg et noe avflatet leddhode. Hos disse oppsto artrose som ga 
indikasjon for proteseoperasjon henholdsvis 21 og 14 år etter den primære operasjon. Begge 
hadde imidlertid en smertefri hofte og ganske god gangfunksjon inntil et par år før det ble in-
dikasjon for proteseoperasjon. Hos de to andre utviklet det seg et sværisk ledd med god dek-
ning av leddhodet. Hos disse foreligger ingen artroseforandringer utover noe lav bruskhøyde 
henholdsvis 24 og 15 år postoperativt, leddene er smertefrie og gangfunksjonen er god med 
kun lett haltetendens.

Diskusjon: Den beskrevne metoden ga en ganske god funksjon i barneårene selv i tilfeller 
hvor det ikke lykkes å etablere en god acetabular dekning av det rekonstruerte leddhodet. 
En god primær acetabular dekning synes imidlertid å være en forutsetning for utvikling av 
et sværisk ledd med god funksjon i ungdomsårene og i voksen alder, slik som demonstrert 
hos to av våre pasienter 15 og 24 år etter operasjon. Selv om operasjonsmetoden ikke skulle 
gi gode langtidsresultater vil den kunne bidra til et bedre utgangspunkt for en proteseopera-
sjon enn ved en ubehandlet hofte. 

betydning/relevans: Behandlingsmetoden kan vurderes anvendt ved total kaputnekrose 
etter neonatal artritt. 
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Skulder/albue 2

potensjal aV stabilisering aV extern albUe Fiksatør meD beVegeligHet i 
ValgUs Ustabilitet aV albUe  

Mader, Konrad, MD PhD1, Dargel, J. MD2, Despang, C. Med. Stud.3, Muchow, MD H.1, Pennig, D. MD PhD4, Ko-
ebke, J. MD PhD3

1Ortopedisk Avdeling, Sentralsjukehuset Førde, Seksjon Traumatologi/ Hånd Kirurgi
2Department Of Ortopedic Surgery, University of Cologne
3Institut I Anatomy, University Of Cologne
4St. Vinzenz- Hospital, Cologne  
  
innledning: Stabilisering av instabil albue med ekstern fiksasjon med bevegelighet er indi-
sert ved kompleks valgus instabilitet med ruptur av mediale ligament kompleks og samtidig 
lateral instabilitet, eksempelvis ved fraktur av radius hodet. Primært potensiale for å stabili-
sere albue mot valgus stress ble undersøkt i en biomekanisk studie på kadaver. I en gradert 
instabilitetsmodell med valgus load, vi testet medvirkning av ligament rekonstruksjon, radius 
hode osteosyntese og monolateral fiksatør.

materiale og metoder: 8 ferske kadaver av over-ekstremitet ble testet. En monolateral fiksa-
tør med bevegelighet ble laget med vanlig operasjonsteknik. Humerus ble fiksert i et material 
test apparat med bruk av en hinged pulling system. Eksakt valgus av 10N, 20 N, og 30 N ble 
gjennomført i albueledd med 0, 45 og 90 grader fleksjon per test set-up. Første serie ble brukt 
til å teste intakt albue med og uten fiksatør. Deretter sekventiell testing etter disseksjon av 
mediale ligament kompleks, fjerning av radius hode, reparasjon av mediale ligament kom-
pleks og rekonstruksjon av radius hodet. Angulær deformasjon ble brukt til gradvis å måle 
valgus deformitet. Variance analysis ble brukt til statistikk. 

resultater: Intakt albue viste etter 30N valgus belastning deformering på 8,3 ± 2,4º (i 0º flek-
sjon) til 11,4 ± 4,2º (i 90º fleksjon). Valgus deformering med fiksatør ble signifikant redusert fra 
4.2 ± 1,3º (0º fleksjon) til 5,3 ± 2,2º (90º fleksjon). Transseksjon av mediale ligament kompleks 
førte til større valgus instabilitet bare etter radius hode fraktur med en i gjennomsnit valgus 
deformasjon av 17,4 ± 5,3 (0ºfleksjon til 23.6 ± 6,4º (90º fleksjon). Sutur av mediale ligament 
kompleks med instabil radius hode fraktur skapte minimal stabilitet, men mindre enn ved 
intakt albue. Etter rekonstruksjon av radius hodet var differensen mellom intakt albue og 
restabilisert albue ikke signifikant. Med fiksatør på albue, i all sekventiell testing, var albue like 
stabil som intakt albue.  

Diskusjon: Denne biomekaniske studien kan brukes som grunnlag for forklaring av klinisk 
betydning av fiksatør med bevegelighet i kompleks instabilitet i albue med eller uten fraktur. 

betydning/relevans: Resultatene bekrefter klinisk betydning av både rekonstruksjon av 
komplekse radius hode frakturer og direkte eller indirekte stabilisering av et instabilt albu-
eledd, hvilket best kan gjøres med en fiksatør med bevegelighet for å få nøytralisering av 
valgus kraft etter rekonstruksjon av bein kongruens.
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Skulder/albue 2

kirUrgisk beHanDling aV FraktUrer i proksimale HUmerUs,
komplikasjoner og FUnksjonelle resUltater

Thoen P Kirurgisk avdeling, SIHF, Lillehammer
Aunan E Kirurgisk avdeling, SIHF, Lillehammer

bakgrunn: Den beste behandlingen av dislokerte proksimale humerusfrakturer (PH) er om-
diskutert. Mange ulike metoder for kirurgisk behandling har vært benyttet, men forekomsten 
av komplikasjoner er fortsatt høy og de funksjonelle resultatene er uforutsigbare.

Formål: Vi ønsket å kartlegge resultatene etter operativ behandling av PH ved vår avdeling 
før og etter innføring av vinkelstabile plater.

materialer og metoder: Alle pasienter operert for dislokerte PH i perioden januar 2000 til au-
gust 2009 ble oppsporet i vårt pasientadministrative system. Indikasjon for kirurgisk behand-
ling var dislokasjon etter Neers kriterier unntatt for kraniell/posterior dislokasjon av tubercu-
lum majus der grensen i løpet av behandlingsperioden ble endret fra 10 mm til ca. 5 mm. 
Journaler og røntgenbilder ble gjennomgått. Vi registrerte skademekanisme, frakturtype (Ne-
ers reviderte klassifikasjon fra 2002), operasjonsmetode og komplikasjoner. Alle pasienter fikk 
tilsendt spørreskjemaer med Subjektiv Constant Score (SCS), Simple Shoulder Test (SST) og 
VAS for pasient tilfredshet. Alle data ble registrert og analysert i en Access database.

resultater: 73 pasienter ble operert. 62 av disse svarte på spørreskjemaene (85%), 45 var 
kvinner. Gjennomsnitt alder var 62 år. Frakturtypene var som følger: 39 to-fragment, 16 tre-
fragment, 4 fire-fragment og 3 ikke-klassifiserbare. 30 pasienter ble operert med Philos plate, 
12 med pinne osteosyntese, 9 med bare suturer, 6 med ikke-vinkel stabil plate, 3 med skruer 
og 2 med Haukelands pinner. 
Det ble registrert 27 komplikasjoner (5 nerveskade, 5 caput nekrose, 2 osteosyntese havari, 
3 infeksjoner, 2 nonunion, 1 malunion og 9 annet) hos 19 pasienter. Andel av komplikasjoner 
ved pinne osteosyntese var 58% (7 av 12), ved Philos plate 20% (6 av 30) og ved bare sutur 
osteosyntese 33% (3 av 9).  
Gjennomsnittlig SCS for alle pasienter var 25 (0-35, 0 er dårligst), VAS 65 (0-100, 0 er dårligst) 
og SST var 6,8 (0-12, 0 er dårligst). 
For pasienter operert innen 1 uke etter skade var SCS 25.4, VAS 64.4, SST 7.2, og for de operert 
1 til 3 uker etter skade var SCS 23.1, VAS 65.3, SST 6.2.
For pasienter operert før juli 2006 var SCS 23.8, VAS 60.7 og SST 6.5, og for de operert senere 
var SCS 25.3, VAS 68.8 og SST 7.2. 

Diskusjon: Materialet er lite og gruppene er ulikt sammensatt. I gruppen operert med vin-
kelstabil plate er det overhyppighet av flerfragments frakturer. Resultatene må derfor tolkes 
med varsomhet.

betydning/relevans: Vi fant ingen forskjell i resultatene målt ved SCS, VAS og SST eller antall 
komplikasjoner før og etter innføringsperioden av vinkelstabil plate. Det er verdt å bemerke 
at pinne osteosyntese medførte et høyt antall komplikasjoner. Utsettelse av operasjonen 
inntil 3 uker etter skaden synes ikke å medføre dårligere resultater.
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Skulder/albue 2

skUlDerproteser VeD DHs 2006-2010

Lars Eilertsen   Diakonhjemmet Sykehus
Marianne Lund-Eriksen Diakonhjemmet Sykehus
Anne Christie  Diakonhjemmet Sykehus
Inger Storrønning  Diakonhjemmet Sykehus

bakgrunn: Det har vært satt inn skulderproteser ved Diakonhjemmet Sykehus fra tidlig på 
90-tallet. Opprinnelig var det mest leddgiktspasienter som fikk skulderproteser men pasi-
entmaterialet er idag mer sammensatt. Vi har ønsket å gjennomgå vårt materiale av skulder-
proteser for de siste årene som ledd i en satsning på strukturert langtidsoppfølging av disse 
pasientene.

Formål: Vi har ønsket å evaluere spekteret av diagnoser og protesetyper som nå opereres 
ved DHS. Vi har sett på innrapportering til proteseregisteret i forhold til egne registrerte data.  
Videre har vi ønsket å få oversikt over egne tidlige komplikasjoner og reoperasjoner.

materiale: Det ble i perioden januar 2006 til august 2010 satt inn 201 skulderproteser på 183 
pasienter. Av protesene var 172 primærproteser og 29 revisjonsproteser. Pasientmaterialet 
består av 80% kvinner. Median alder var 70 (30-94) år. Nær halvparten (90/49%) av pasientene 
var revmatikere (49% i primærgruppen, 60% i revisjonsgruppen). Fem pasienter er døde siden 
innsetting av protesen. Bilateral  protese forekommer hos 24 pasienter (13%), 11 av disse har 
fått bilaterale proteser i observasjonstiden.
Av primærprotesene var 129 totalproteser og 43 hemiproteser/skallproteser. Av de primære 
totalprotesene var 121 (94%) reverserte. 

metode: Det er gjort bredt søk på operasjonskoder for å fange opp protesekirurgi i skulder 
via vårt EPJ. Journal er gjennomgått for å fange opp tidligere sykehistorie, diagnose, kompli-
kasjoner og reoperasjoner.

resultater: Det ble funnet fem operasjoner (2,5 %) der det ikke var levert skjema til Leddpro-
teseregisteret. Fra Leddproteseregisteret fant vi tre tilfeller (1,5 %) som ikke var funnet ved søk 
på diagnosekoder i EPJ. Disse var kodet som proteser i feil ledd og var alle fra før innføring av 
operasjonsregistrering ved kirurg i egen modul i EPJ. Det har vært en klar dreining mot økt 
bruk av totalproteser i perioden, med kun tre hemi-/skallproteser satt inn i 2008 og ingen et-
ter dette. Antall og andel revisjoner har variert lite fra år til år.
Det er satt inn 29 revisjonsproteser på 28 pasienter. Samtlige ble satt inn på bakgrunn av 
kranial migrasjon av hemiproteser. Det ble brukt reversert totalprotese i alle unntatt ett til-
felle der det ikke var teknisk mulig å bruke glenoidkomponent. Det ble funnet 19 tilfeller av 
komplikasjoner etter primærprotesene. Kraniell migrasjon av hemiproteser (5) og luksasjon av 
totalproteser (5) var de vanligste. Det var ingen dype infeksjoner, noe som var et problem før 
innføring av Dalacin som ekstra infeksjonsprofylakse.
Etter innsetting av revisjonsproteser har det vært ett tilfelle av dyp infeksjon, én nerveskade 
og én luksasjon. Reoperasjonsjonsraten var totalt 11% innenfor observasjonstiden (primær 
hemi 18,6%; primær total 8,5% og revisjonsprotese 7%).
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Skulder/albue 2

protese i skUlDer. erFaringer og korttiDsresUltater aV tess - protese

Marianne Lund Eriksen, Lars Eilertsen, Inger Kristine Kaltenborn,  
Inger Storrønning, Anne Cristi, Espen Haukeland, Jan Mjørud 

Revmaortop.Avd. Diakonhjemmets sykehus

bakgrunn: Diakonhjemmets Sykehus har satt inn skulderproteser på leddgiktspasienter si-
den  tidlig på nitti-tallet. De siste 2 årene har vi brukt en ny protese som vi har høstet erfaring 
fra. Bakgrunn for valget var at den gir oss mange kombinasjonsmuligheter, bl.a  humeruskom-
ponent uten stamme og sement. Dette kan unngå problemer hos dem vi må revidere og hos 
dem som allerede har protese i albue.

Formål: Vi ønsket å undersøke korttids-resultatene etter skulderprotesene med fokus på 
radiologiske og funksjonelle funn.

materialer og metoder: I perioden mai 2008 - juni 2010 er 71  TESS-skulderproteser satt inn 
hos 67 pasienter. 36 proteser  har  oppfølgingstid over ett år. To av 71 proteser har fallt ut av 
registreringen. Ingen pasienter er døde. Pasientene har vært til klinisk undersøkelse og utfyl-
ling av Constant score, Oxford score og Bostrøm score hos fysioterapeut preopr, ved 3mndr 
kontroll og etter 1 år. Materialet bestod av 45 kvinner og 22 menn. Åtte pasienter fikk anato-
misk protese, median alder 55 (41-76). Sekstitre pasienter fikk reversert protese,  median alder 
72 (44-89). Hovedindikasjon var leddgikt (36) og artrose (19). Elleve pasienter fikk protese på 
posttraumatisk grunnlag og 5 pasienter ble revidert fra hemi - eller resurfacing til reversert 
protese. 

resultater: Gjennomsnittlig Constant score hos pasienter som fikk reversert protese var 21 
(1- 46) preoperativt, 47 (16-77) ved 3 mndr kontroll og 54 (19-81) ved 1 års kontroll. Gjennom-
snittlig Constant score hos pasienter med anatomisk protese var henholdsvis 24 (13-39), 54 
(42-64), og 60 (46-72). 
Gjennomsnittlig Oxford score hos pasienter som fikk reversert protese var 42 (28-55), 29 (12-
45) og 23 (12-46). Gjennomsnittlig Oxford score hos pasienter som fikk anatomisk protese var 
38 (30-40), 24 (13-43) og 18 (13-23).
Gjennomsnittlig Bostrøm score på funksjon hos pasienter som fikk reversert protese var 13 
(5-24), 16 (5-30) og 19 (7-30 ). Gjennomsnittlig Bostrøm score på smerte hos pasienter som 
fikk reversert protese var 24 (3-49), 8 (0-24) og 8 (0-34). Gjennomsnittlig Bostrøm score på 
funksjon hos pasienter som fikk anatomisk protese var 17 (13-23), 20 (8-26) og 23 (16-27). Gjen-
nomsnittlig Bostrøm score på smerte hos pasienter som fikk anatomisk protese var 25 (13-37), 
5 (0-14) og 6 (1-12).
Fire pasienter ble reoperert. Vi hadde ingen infeksjoner eller luksasjoner.

konklusjon: TESS – systemet gir oss mulighet til å velge løsninger der vi kan unngå  lang 
stamme og sement. Pasientene viser en bedring i både  subjektive og objektive funksjons-
score. Korttidsresultatene er sammenlignbare med andre proteser vi har brukt tidligere. Lang-
tidsresutater foreligger ikke ennå.
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Skulder/albue 2

Delta xtenD totalprotese i skUlDer. preliminære resUltater 2007 -2010

Ulvestad A Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk Klinikk, Helse Bergen.
Aarseth, L  Ålesund sykehus.

bakgrunn: Skulderproteser med omvendt design er benyttet ved Kysthospitalet i Hagevik fra 
år 2000.  Delta Xtend er et nytt design som gir bedre klaring mellom humerus og nedre kant 
av glenoid, og oppleves som en forbedring i forhold til Delta 3 designet. 

Formål: Vi ønsket å se på tidlige resultater etter operasjoner med Delta Xtend med fokus på 
Constant score og radiologiske funn.

materialer og metoder: I perioden 2007 - 2010 ble 16 pasienter operert med Delta Xtend 
totalprotese ved Kysthospitalet i Hagevik. Cuff artropati med sekundær artrose hadde 9 pasi-
enter, 1 pasient med Copeland hemiprotese med  cuffruptur, 2 pasienter med fraktursequele/ 
vinkelstabile plater,  2 pasienter med Global hemiprotese med glenoid erosjon og høytstå-
ende humerushode, 1 pasient fraktursequelae konservativt behandlet med full caput kollaps 
og 1 pasient med primær artrose. Pasientene ble vurdert preoperativt klinisk med Constant 
scoring og radiologisk med røntgenbilder, MR og CT. Postoperative kontroller etter 6 uker, 3 
måneder, 1 år, 2 år. Den prospektive oppfølgingen inneholdt klinisk undersøkelse med Con-
stant scoring og røntgenbilder. Pasientene var 8 menn og 8 kvinner med mean alder 75 år, 
median 57 -85 år.

resultater: Observasjonstiden er mean 16 måneder, median 5 -24 måneder. Total Constant 
score økte fra mean 21/100 preoperativt til 67/100 postoperativt. Smerte score økte fra mean 
0,5/15 preoperativt til 13/15 postoperativt, der 15 poeng er smertefrihet. ADL aktivitet  ble 
øket fra mean preoperativt 10/20 til 14/20 postoperativt. Bevegeligheten økte fra mean preo-
perativt 11/40 til 23/40 postoperativt. Styrke i skulderen ble øket fra mean preoperativt 0/25 
til 13/25 postoperativt, der 5 av pasientene ikke hadde løftestyrke verken prepoperativt eller 
postoperativt. Styrken vurderes slik at bare de som kan abdusere ≥ 90 grader gies poeng for 
styrke. Alle forbedringene i constant scoring viste signifikante verdier ( t-test) med  p= 0,001.

Diskusjon/ betydning: Skulderproteser med omvendt design finnes i en rekke ulike design. 
Follow up er etter vår mening viktig for å evaluere resultatene særlig ved nyere design. Om-
vendt  design proteser er viktig i pasientbehandlingen.
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Skulder/albue 2

ett års FUnksjon VeD reVersert skUlDerprotese kontra Hemiprotese

Lars Eilertsen
Marianne Lund-Eriksen
Anne Christie
Inger Storrønning  Diakonhjemmet Sykehus

bakgrunn: I forbindelse med gjennomgang av skulderproteser satt inn ved Diakonhjem-
met Sykehus 2006-2010 (eget foredrag) er det hentet ut journaldata angående objektive og 
subjektive funsjons- og smerteevalueringer samt strukturert undersøkelse av leddutslag ved 
fysioterapeut preoperativt og ved 3 måneder og ett år postoperativt. Vi har valgt å se på 
Constant Score, Oxford, Bostrøm og smertefri aktiv abduksjon. 

materiale: Det er sett utelukkende på primære skulderproteser (N=172). Gjennomgang av 
materialet har vist at det mangler mye data for gruppene av pasienter operert grunnet ferske 
frakturer eller fraktursekveler. Vi har derfor valgt ut gruppene med revmatisme eller artrose 
(primær eller sekundær unntatt fraktur) for analyse. Videre er kun 8 pasienter i materialet 
operert med anatomisk totalprotese og disse er også tatt ut slik at vi står igjen med primære 
hemiproteser (Gruppe A, N=26) kontra reverserte totalproteser (Gruppe B, N=93) på bakgrunn 
av artrose eller revmatisme. Kjønnsfordelingen var lik i gruppene med ca 80% kvinner. Gjen-
nomsnittsalder var noe høyere i B (median alder A 64/B 71). Det var høyere andel revmatikere 
i gruppe A (A 69%/B 57%). Gjennomsnittlig funksjon målt preoperativt var relativt lik mellom 
gruppene: Constant (25/27), Oxford (40/43), Bostrøm funksjon (14/13), Bostrøm smerte (22/23) 
og abduksjon (53°/50°).

metode: Det er gjort beregninger av gjennomsnitt og fordeling av preoperative, 3 måneders 
og 1 års scorer. Gjennomsnittlig score og fordeling for gruppene A og B er sammenlignet 
for alle parametre ved 3 mnd og ett år. Alle analyser er gjort i SPSS 16/17, konfidensgrense 
p=0,05.

resultater: Gjennomnittlig score for hele polulasjonen (A+B) ved ett år var: Constant 51, Ox-
ford 25, Bostrøm funksjon 19 og Bostrøm smerte 9 og abduksjon 94°. Endring fra preoperativt 
til 3 måneder var vesentlig større enn endringen fra 3 måneder til ett år postoperativt. Ved ett 
år var gruppe B bedre for alle parametre både i absolutte verdier og relativt til utgangsscore 
for den enkelte pasient. Gjennomsnittsverdier og fordelinger er sammenlignet med t-test for 
uavhengige utvalg. Det er høysignifikant forskjell på gruppene i målt og forbedret abduk-
sjon både etter 3 måneder og ved ett år. (Δabduksjon 1 år = 27±6°) . Det er signifikant større 
bedring av Oxford score preop til ett år (ΔOxford 1 år = 6±3). Det er videre tendens til bedre 
Constant score for gruppe B ved begge målepunkter men forskjellen når ikke konfidensnivå. 
For Bostrøm funksjon og smerte er forskjellene mindre og langt unna konfidensnivå.

konklusjon: Korttidsresultat målt ved objektive og subjektive funksjonsscorer viser tendens 
i favør av reverserte totalproteser kontra hemiprotese i sammenlignbare pasientpopulasjoner 
ved samme sykehus. Det er klart bedre abduksjon og fleksjon etter 3 måneder og ett år ved 
bruk av reversert totalprotese.
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Skulder/albue 2

HemoglobinFall og transFUsjonsbeHoV VeD skUlDerproteseoperasjoner

Søren Bjerre, Cecilie Piene Schrøder, Gisle Uppheim
Lovisenberg Diakonale Sykehus

bakgrunn: Blodtapet ved skulderproteseoperasjoner angis  oftest å være moderat og ikke 
transfusjonskrevende.

Formål: Vi ønsket å  se på per- og post-operativ  blødning, hemoglobinfall og transfusjonsbe-
hov hos pasienter operert med skulderproteser ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i perio-
den fra 01.01.07  til 01.07.10.

materiale: I den aktuelle perioden er det satt inn 142 proteser  hos 97 kvinner og 45 menn. 
Medianalder var 70 år (40-88). Indikasjonen var idiopatisk artrose hos 83 pasienter, fraktur-
sekvele hos 26, cuffartropati hos 16 og proteserevisjon hos 17. Totalprotese ble satt inn på 74 
pasienter, reversert totalprotese på 48 pasienter, 19 fikk skallprotese ,1  fikk hemiprotese De 
fleste pasientene var i ASA-gruppe 2. Dren ble brukt hos 122 pasienter. Hos 23 pasienter er 
det ikke registrert peroperativ blødning og hos 44 er det ikke registrert drenert blodmengde 
postoperativt. Cyclocapron ble gitt peroperativt til 97 pasienter.

resultat: Peroperativ blødning var median 250 ml (10 – 1500). Postoperativ drensmengde var 
median 60 ml(0-500). Ved indikasjon fraktursekvele var tilsvarende tall 300 ml og 80 ml. Preo-
perativ median Hb var 13.9 og 3. dag postoperativt 11.6. Fem av 142 pasienter fikk blodtrans-
fusjon (3.5%). Disse hadde median peroperativ blødning på 500 ml (100  - 1500) og postopera-
tiv drensmengde på 285ml (mangler verdi hos 3). Fire av de 5 var i ASA-gruppe 3. Medianalder 
hos de som fikk transfusjon var 77 år. Fire fikk en reversert totalprotese og 1 totalprotese. En 
pasient fikk transfusjon peroperativt, ytterligere 2 operasjonsdagen og 2 henholdsvis 3. og 4. 
dag postoperativt.

konklusjon: Sjansen for at en skulderprotesepasient vil trenge blodtransfusjon øker med 
økende alder og ASA-gruppe og er større ved reversert totalprotese enn ved andre protesety-
per. Ut fra våre erfaringer bestiller vi nå ikke blod til pasienter med Hb over 12. Det gis rutine-
messig cyclocapron peroperativt hvis det ikke foreligger kontraindikasjoner
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Fot/ankel/infeksjon

Hammertå operert meD reseksjon i grUnnFalangen

Grethe E. Borchgrevink1

Vilhjalmur Finsen1,2

1Ortopedisk avdeling, St.Olavs Hospital, 7006 Trondheim.
2Det Medisinske Fakultet. NTNU, 7486 Trondheim

bakgrunn: Hammertå er en av flere tådeformiteter som skyldes ubalanse mellom senene 
som bøyer og strekker tærne. Tilstanden rammer flest kvinner og kan skyldes systemsykdom, 
men er hyppigst idiopatisk. Standard operasjonsmetode er reseksjon av distale del av prok-
simale falang. Formålet med undersøkelsen var å vurdere våre resultater etter operasjon for 
hammertå ved St.Olavs Hospital.

materiale og metode: Etter gjennomgang av journaler hos hammertåopererte ved St. Olavs 
Hospital i 6-års perioden 1999-2004, innhentet vi de operertes vurdering av inngrepet gjen-
nom et utsendt spørreskjema, og innkalte pasienter med fortsatte plager til en klinisk etter-
kontroll. 

resultater: 141 pasienter var operert for hammertær i perioden. 131 besvarte det utsendte 
spørreskjemaet. Oppfølgingstiden var gjennomsnittlig 5 år (3-8). Det var 86% kvinner og 
gjennomsnittsalderen ved operasjonstidspunktet var 65 år. I alt 25% av de opererte oppga å 
ha et dårlig resultat etter primæroperasjonen. 

Fortolkning: At det var 25% misfornøyde pasienter anser vi som en for høy andel. Noen av 
de misfornøyde pasientene, hadde hyperekstensjonsstilling i grunnleddet i tillegg til fleksjo-
nen i midtleddet som er mer omfattende og krever annen operativ metode enn standard for 
hammertå. Basert på denne observasjonen foreslår vi at andelen misfornøyde pasienter kan 
reduseres noe ved god preoperativ differensiering mellom ”krøllete tær”.
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Fot/ankel/infeksjon

prospektiV ranDomisert stUDie som sammenligner mitCHell osteotomi meD 
sCarF osteotomi For beHanDling aV pasienter meD HallUx ValgUs

Andreas Hahn Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

innledning: For behandling av hallux valgus beskrives det i litteraturen mange forskjellige 
operasjonsmetoder. En metode som har vært brukt mye og som er ansett som gullstandard 
ved Martina Hansens Hospital er den såkalte Mitchell teknikken. Ved Mitchell osteotomi lager 
man en distal osteotomi som så fiksereres i regelfall med en osteosutur og gipsbehandling i 
6 uker. En nyere metode Scarf osteotomi. I Norge er den nokså lite tatt i bruk. Ved denne me-
toden ungås det gipsbehandling fordi det brukes 2 små skruer til fiksasjon av osteotomien. I 
et prospektiv randomisert studieprotokoll skal disse 2 metodene sammenlignes i pasientout-
come, komplikasjoner og pasientfornøydhet.

material og metode: 40 pasienter ble inkludert i studien. 22 pasienter i Mitchell gruppe og 
18 pasienter i Scarf gruppe. Alle pasientene var lik fordelt i begge gruppene med henhold til 
alder, slekt, smertevarighet etc. Pre-og postoperativt ble det tatt røntgen av begge føtter stå-
ende og oblique og det ble målt både intermetatarsalvinkel (IM)og halluxvalgusvinkel (HV). 
Det ble registrert pre-og postoperativt smertene med en visuell analogskala (VASA) og det 
ble registrert AOFAS-score pre-og postoperativt. 

resultater: Smertene på VASA analogskala kunne reduseres i Mitchell gruppen fra 6 preo-
perativt til 0,4 postoperativt. I Scarfgruppe fra preoperativt 6 til 1 postoperativt. IM-vinkel i 
Mitchell gruppen ble redusert fra preoperativt 12,7 til postoperativt 5,5 grader.I Scarfgruppen 
ble den redusert fra preoperativt 13,3 til postoperativt 6 grader. HV-vinkel ble i Mitchellgrup-
pe redusert fra 30 til 10 og i Scarfgruppe fra 33 til 14. I Mitchellgruppe fant vi 2 underkorrek-
sjoner, i Scarfgruppe var det 4 pasienter som var noe underkorrigert. Ingen av disse pasien-
tene hadde plager. Det var en overfladisk sårinfeksjon i Scarfgruppe.I Mitchellgruppe oppstå  
det hos en pasient en pseudartrose dog uten smerter. En pasient hadde ukarakteristiske  sen-
sibilitetsplager i stortå. I  Mitchellgruppen er 90% av pasientene fornøyde eller godt fornøyde 
med operasjonsresultatet. I Scarfgruppen er det 87% som er fornøyde eller godt fornøyde. 

resume: Beggene metodene er velegnet for behandling av moderat hallux valgus. Smer-
tene ble signifikant ( p<0,05) redusert i begge gruppene. Likeså ble IM-vinkel og HV-vinkel 
signifikant redusert i begge grupene ( p<0,05). Komplikasjonsfrequens er noe hyppigere i 
Scarfgruppen. Med henblikk at Scarfmetoden ikke viser bedre resultat enn Mitchell osteotomi 
og at den krever mer resurser både teknisk sett og tidsbrukmessig på operasjonsstue er Scar-
fosteotomi en metode som anses forbeholdt de store deformitetene og reoperasjoner. Ved 
moderat hallux valgus og ved nøye teknisk utførelsen er Mitchell osteotomi en veldig pålite-
lig metode som gir svært godt fornøyde pasienter med få komplikasjoner. 
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Fot/ankel/infeksjon

kUlDebeHanDling etter ForFotskirUrgi er praktikabel og Har 
smertelinDrenDe eFFekt. prospektiV brUkerUnDersøkelse på 42 pasienter 
beHanDlet på Fot- og ankelseksjon VeD siV 

Rieser H Sykehuset i Vestfold, ortopedisk avd.
Dietze A Sykehuset i Vestfold, ortopedisk avd.

bakgrunn: Post operativ hevelse etter forfotskirurgi vedvarer ofte over lang tid og er årsaken 
til smerter og ubehag i foten. Kuldebehandling er kjent for å forebygge hevelse og dermed 
smerter post traumatisk. Forskjellige applikasjonsmuligheter er prøvd ut med dokumentert 
effekt spesielt etter knekirurgi. Erfaringer fra fotkirurgien foreligger ikke. 

Formål: Vi ønsket å undersøke hvorvidt det er praktisk mulig å applisere kulde etter fotkirurgi 
slik at det er effektivt og lett gjennomførbart for pasienten.

material og metode: Fra 01.09.2009 til 30.06.2010 fikk alle pasienter som ble operert med en 
osteotomi pga en hallux valgus feilstilling tilbud om å bruke en kuldebandasje (IceBand) som 
er tilpasset fot og ankel regionen. Pasientene fikk en kort opplæring i bruk av bandasjen som 
legges på ved hjelp av borrelås rund ankel og fot. Bandasjen skulle brukes 30 min annen hver 
time, i 10 dager eller så lenge behandlingen oppleves som lindrende. Pasientene ble ringt 
opp 48 timer post operativt og besvarte et spørreskjema. En klinisk undersøkelse ble gjen-
nomført 8 uker post operativt.

resultater: Til sammen 127 pasienter er operert med en osteotomi grunnet hallux valgus 
i denne perioden. 42 ville prøve kuldebandasjen, derav 38 kvinner og 4 menn. Som opera-
sjonsteknikk ble det brukt 4 Lapidusartrodeser,  34 Chevron osteotomier og 4 ostetomier 
med tilleggsprosedyrer. En smertelindrende effekt opplevde 31/42 pasienter mens 11 pasi-
enter ikke kunne observere noen forskjell. 36 av 42 pasienter opplevde en positiv effekt av 
kuldebehandlingen på opptreningen. 36 av 42 pasienter vurderte bandasjen til lett å bruke 
og foretrakk en slik bandasje frem for medikamentell smerteterapi. 

Diskusjon: Denne prospektive bruker undersøkelsen bygger på et spørreskjema om subjekti-
ve smerteopplevelser etter forfotskirurgi. Undersøkelsen har kun en begrenset vitenskapelig 
verdi i forhold til å undersøke kuldeeffekten på post operativ hevelse, siden hevelse i foten er 
vanskelig å kvantifisere. Studien bekrefter at det er enkelt å administrere kuldebandasjen for 
pasienten uten hjelp og at kuldebehandling gir en subjektiv positiv effekt på smerteopplevel-
se og letter opptreningssituasjonen. Negative effekter og bivirkninger av kuldebehandlingen 
kunne ikke registreres.
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Fot/ankel/infeksjon

VarUsFeilstilling etter Distal osteotomi For HallUx ValgUs: 
en komplikasjon som kan Unngås VeD å UtFøre en ”lateral release” 
proseDYre.

Dietze A Sykehuset i Vestfold, ortopedisk avd.

bakgrunn: Operativ hallux valgus korreksjon er ofte en kombinasjon av en distal osteotomi 
og en balansering av bløtdelene for å forebygge residivdannelse. Både adduktor hallucis 
og ekstensor hallucis longus i den distale stortåen har en betydelig dislokerende kraft som 
betegnes som ”reverse buckling” fenomen. Effekten av såkalt ”lateral release” er ofte under-
vurdert og kan være teknisk vanskelig å utføre men er nødvendig for å nøytralisere de defor-
merende kraftvektorene i forfoten.  

Formål: Feilstillinger i det distale fragmentet etter osteotomi i metatarsale 1 er en kjent kom-
plikasjon og relateres ofte til en instabilitet i fiksasjonen. Varusfeilen gir et inkongruent ledd 
som krever ny kirurgisk behandling. Det presenteres en teoretisk forklaring av hvordan denne 
komplikasjonen oppstår og hvordan denne muligens kan unngås.

material og metode: Fra 2006 til og med 2009 har fot- og ankelkirurgisk seksjon ved Sen-
tralsykehuset i Vestfold behandlet 8 pasienter med en varusfeil i det distale fragmentet etter 
korrigerende osteotomi i metatarsale 1. Varusfeilen ble oppdaget ved avslutningskontrollen 8 
uker etter ostetomien. 

resultater: Medial-forskyvningen og dermed varusfeilen som ble oppdaget i 8 pasienter kan 
ikke forklares med en primær feilstilling etter operasjonen.”Lateral release” var nevnt i kun 
1 av 8 operasjonsbeskrivelser. Feilstillingen ansees derfor som en følge av insuffisient gjen-
nomført nøytralisering av kraftvektoren som virker som en dislokerende kraft i metatarsale 
1 i medial retning (”reverse buckling” fenomen). Denne kraften ansees som årsak til medial- 
forskyvingen av fragmentet siden den relative instabiliteten i osteotomien  gir anledning til 
dette. 

Diskusjon: Behandlingen av hallux valgus feilstillingen med en distal osteotomi er standard 
prosedyre i Norge. Derimot er nødvendigheten av en kirurgisk balansering av bløtdelene på 
lateralsiden av MTP 1 leddet omdiskutert både nasjonalt og internasjonalt. Vår erfaring viser 
at en konsekvent utført ”lateral release” muligens reduserer antall varusfeilstillinger i osteo-
tomien. Den systematiske evalueringen av kraftvektoren som virker i distale metatarsale 1 gir 
en logisk forklaring på hvorfor en ”lateral release” prosedyre har denne effekten.
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Fot/ankel/infeksjon

klinisk FUnksjonelt resUltat etter mtp 1 artroDese - en retrospektiV 
UnDersøkelse aV 46 pasienter 

Dietze A Sykehuset i Vestfold, ortopedisk avd.

bakgrunn: Artrodese i MTP 1 leddet er ofte foreslått som behandlingen for hallux rigidus og 
store hallux valgus feilstillinger. Pasientene er skeptiske pga. et varig nedsatt funksjonsnivå 
etter en slik operasjon. Spørsmålet om en kan delta på vanlige fritidsaktiviteter som turgåing i 
fjellet og langrenn er ikke uvanlig.  

Formål: Vi ønsket å undersøke resultatene etter MTP 1 artrodese utført på ortopedisk avd. 
ved Sykehuset i Vestfold spesielt mht funksjonsnivå og sko tilpasning  post operativt.

material og metode: Antall pasienter operert med MTP1 artrodese som enkel prosedyre i 
perioden januar 2007 til og med januar 2010 ble hentet fra DIPS med koden NHG46. Hallux 
rigidus var diagnosen i 36 tilfeller, hallux valgus i 4 og revisjon etter mislykket primær opera-
sjon i 6 tilfeller. Pre- og postoperative røntgen bilder ble gransket. Pasientene besvarte et 
spørreskjema mht klinisk og funksjonelt resultat, sko problemer, smerter (NRS), begrensnin-
ger på jobben, fridtidsvaner (fjellturer og langrenn) og graden av tilfredshet etter operasjo-
nen.

resultater: Mellom 01.01.2007 og 31.01.2010 ble 14 menn og 32 kvinner operert med en 
artrodese i MTP 1. Bilateral operasjon er utført i denne perioden på 5 pasienter. 5 forskjellige 
operatører behandlet til sammen 56 føtter med artrodese hos 46 pasienter.  Fiksasjon med 2 
kryssende skruer ble brukt i 41 av 56 tilfeller og pinnefiksasjon i 15 av 56 tilfeller. Gipsbehand-
lingen varierte mellom 4 til 8 uker med en gjennomsnittstid på 6,6 uker.  Hovedkomplikasjon 
var pseudartrose utvikling i 8 av 56 tilfeller (14%). Gjennomsnittlig dorsalfleksjon i artrodesen 
er på 25◦ (10◦-40◦). Post operative smerter angir 6 av 46 pasienter (13%). Til sammen 11 pasi-
enter (24%) gikk i tilrettelagt skotøy og 36 pasienter (78%) kunne gå uten at stortåen satt en 
begrensning på gangdistansen. 32 pasienter (70%) kunne gå uproblematisk på langrennski 
post operativt. 

Diskusjon: Formål med denne studien var å få informasjon om mulighetene for fritidsak-
tiviteter  hos pasienter med utført artrodese i MTP1 leddet. Våre tall viser at pasienter med 
primær tilheling av artrodesen ikke opplever begrensninger i deres fysisk aktivitetsnivå. 
Ekskluderes de 8 pasientene med pseudartrose fra resultatene kan alle pasientene med en 
vellykket artrodese gå fjellturer og på langrenn. Detter er en viktig informasjon for denne 
pasientgruppen i Norge.
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Fot/ankel/infeksjon

pVns - en sjelDen men Viktig DiFFerentialDiagnose VeD miDtFotsmerter

Andreas Hahn Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

Case-report:
En tretti syv år gammel kvinne har vært utsatt for en sykkelulykke for 18 år tilbake hvor hun 
skadet venstre fot. Røntgenbilder som ble tatt denne gangen har ikke påvist noen fraktur el-
ler annen patologi og hun ble så behandlet konservativt. Hun har etterhvert blitt bra før hun 
for 5 år siden debuterte med smerter i venstre fot, mest belastningsavhengig. Har vært ved 
flere Sykehus og det ble tatt flere røntgen og MR-undersøkelser hvor man konstaterte med 
at det finnes ikke noe patologi som forklarer disse plagene. Ingen behandlingstiltak ble satt i 
gang.

”Det må du leve med.”

Ble så henvist til second opinion til ortopedisk poliklinikk ved Martina Hansens Hospital i 
våres 2009. Klinisk klager hun da mest over belastningsavhengige smerter med til dels stiv-
hetsfølelse om morgen. Klinisk så vidt synlig noe hevelse i midtfoten og palpasjonssmerter 
over midtfoten. Svak positiv Grind-test i TN-leddet. Ellers velformet fot.
Røntgen avslører begynnende artrose i TN-leddet. Dette bekreftes med ny MR og som for 
øvrig ikke beskriver noe annet patologi.

Hun ble så satt opp til operasjon for artrodese av talonavikularledd. Dagen før ingrepet ble 
pasienten ved innlegelse på nytt undersøkt hvor man finner palpasjonssmerter og klinikk 
mest i midtre del av midtfoten og mindre over TN-leddet. Man ombestemmer seg og setter 
pasienten opp til eksplorasjon av midtfoten, evtl artrodese av TN-ledd.

Peroperativt kommer man inn i en svær tumormasse som ble fjernet. En biopsi avslører se-
nere en Pigmentært villonodulær synnovitt. 

Ved 6 måneder kontroll er pasienten residivfritt og har ikke noe smerter lenger. Hun følges 
videre opp.
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Fot/ankel/infeksjon

resUltater etter kirUrgi For tarsaltUnnelsYnDrom 

Sundet M   Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Husebye EE Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Hvaal KH  Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

bakgrunn: Tarsaltunnelsyndrom (TTS) innebærer kompresjon av av n. tibialis i ankelnivå. TTS 
er en vanskelig diagnose uten sikre diagnostiske kriterier, og i følge noen publikasjoner er 
syndromet antagelig overdiagnostisert. 

Formål: Vi ønsket å gjennomgå indikasjon for operativt inngrep, nytten av diagnostiske hjel-
pemidler, komplikasjonsrate og pasientrapportert resultat hos de pasientene som over en 10 
års periode ble operert for TTS ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

materiale og metode: Vi gjorde en retrospektiv journalgjennomgang av pasienter som ble 
operert for TTS ved Oslo universitetssykehus, Ullevål i perioden 010100-311209. Hos 28 pasi-
enter ble det gjort 35 inngrep på 32 føtter. To føtter ble reoperert, en av dem 2 ganger. Det 
ble sendt ut spørreskjema til pasientene, komplettert med telefonintervju ved manglende 
svar. 24 pasienter (med 28 opererte føtter) besvarte spørsmålene. Gjennomsnittlig oppføl-
gingstid var 41 måneder.

resultater: 18 kvinner og 10 menn med gjennomsnittsalder 39 år ble operert med dekom-
presjon av n. tibialis i tarsaltunnelen. Gjennomsnittlig symptomvarighet før operativt inngrep 
var 3.5 år. 12 pasienter hadde tidligere traume i anamnesen, 7 hadde tidligere fått utført en 
operasjon i samme område før de ble henvist til oss.

Diagnosen var i all hovedsak basert på anamnese og klinikk. Tinnels test er angitt hos 20 
pasienter, 14 var positive og 6 negative. 1 av 16 utførte MR-undersøkelser  og 2 av 19 utførte 
nevrofysiologiske undersøkelser ga funn forenelig med TTS. 4 pasienter fikk postoperativ 
overfladisk sårinfeksjon, 1 pasient fikk DVT verifisert ved venografi. 

På spørreskjemaene anga pasientene at 3 av 28 føtter hadde et utmerket resultat, 10 var blitt 
bedre, 9 var uforandret og 6 var blitt verre.  Vi fant ingen signifikante risikofaktorer som kor-
relerte med et dårlig resultat. 5 av 7 som tidligere var operert i ankel- og hælområdet anga et 
uforandret eller verre resultat.  

Diskusjon: Vi ser at under halvparten av pasientene angir bedring av symptomene som følge 
av inngrepet,  over en femtedel angir å ha blitt verre. Dette kan skyldes at diagnosen ikke har 
vært riktig, eller at kompresjonssymptomene vedvarer til tross for inngrepet.  Infeksjonsraten 
virker noe høy (11%).  

betydning/relevans: Tarsaltunnelsyndrom er en vanskelig diagnose.  I vårt materiale hadde 
vi lite nytte av diagnostiske hjelpemidler som MR og nevrofysiologisk undersøkelse. Andelen 
pasienter som ikke er fornøyd er stor, og man bør være tilbakeholden med kirurgi i uklare 
tilfeller.  
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Fot/ankel/infeksjon

artroskopiske taloCrUralleDDsartroDeser 

Sverre Mjønes, Anders Larsen, Ove Talsnes Sykehuset Innlandet, ortopedisk avdeling, Elverum.

bakgrunn: Talocrurualleddsartrose er en relativt sjelden tilstand i ortopedisk praksis. Til-
standen gir en betydelig funksjonssvikt og er ledsaget av et smertebilde som ofte begrenser 
pasienten i forhold til arbeid og fritidsaktiviteter. Årsaken til plagene er oftest relatert til frak-
turer. Mange av pasientene er i yrkesaktiv alder, og tilstanden bidrar i stor grad til redusert 
livskvalitet. Ved ortopedisk avdeling i Elverum har ulike åpne prosedyrer blitt brukt. Fra 1999 
ble det innført en artroskopisk prosedyre med perkutane skruer, vi vil presentere resultatene 
ved disse inngrepene.

Formål: Vi ønsket å undersøke langtidsresultatene etter artroskopiske talocruralleddsartro-
deser med fokus på pasienttilfredshet, smerte og funksjon.

materiale og metoder: Til sammen 20 pasienter har fått utført denne prosedyren i tidsrom-
met okt. 99 til mai 09. Alle pasientene er innkalt til en etterkontroll våren 2010, 15 pasienter 
møtte til denne kontrollen. Av de som ikke møtte var 2 pasienter døde og 3 hadde ikke anled-
ning. En pasient har fått samme inngrep utført på begge sider, i alt 16 ankler har blitt vurdert. 
To operatører har utført operasjonene. Pasientene er undersøkt med hensyn til smerte(VAS), 
tilfredshet (VAS), aktivitetsnivå pre og postoperativt, komplikasjoner per og postoperativt 
samt radiologisk tilheling.

resultater: Follow-up tid var 6,5 år (range 1,2 – 10,8 år). Snittalder 58,9 år, (range 35 – 81 år). 
Det var 10 menn og 5 kvinner.  Fire pasienter hadde idiopatisk artrose, ti posttraumatisk ar-
trose og en pasient hadde CMT og ble operert i begge ankler.
Retrospektiv VAS smerter preoperativt snitt 7,8 (range 5 - 10) og VAS smerter postoperativt 
snitt 2,5 (range 0 – 6). VAS tilfredshet postoperativt 2,3 (range 0 – 7) 
Det var ingen peroperative komplikasjoner. En person ble reoperert pga manglende tilhel-
ning og fem personer ble operert med fjerning av skruer pga plager fra disse. Hos samtlige 
pasienter ble behovet for analgetika enten redusert eller forble uendret postoperativt.
Elleve av femten pasienter angir øket aktivitetsnivå postoperativt.
Alle pasienter ville gjentatt prosedyren ved samme problemstilling.

Diskusjon: Artroskopisk talocrurualleddsartrodese krever erfaring med artroskopiske prose-
dyrer. Fordelene med denne tilgangen er flere; god oversikt i leddet også ved relativt uttalt 
artrose, operasjonssåret er minimalt, en har god kontroll på fleksjonen ved fiksering av artro-
desen og kontrollen med skrueposisjonen er optimal. 
Undersøkelsen viser at pasientene er tilfreds med prosedyren og den gir et funksjonelt godt 
resultat med bra smertelindring. En ulempe er at skruehodene i noen grad gir ubehag og ofte 
krever en tilleggsprosedyre med skruefjerning. 

betydning/relevans: Undersøkelsen viser at artroskopisk talocrurualleddsartrodese gir høy 
pasienttilfredshet. Resultatene tåler sammenligning med andre åpne prosedyrer referert i 
litteraturen. Resultatene samsvarer også godt med artroskopiske referansematerialer. Prose-
dyren er nå standardrutine i vår avdeling.
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Fot/ankel/infeksjon

HVilke Faktorer er Viktige For å reDUsere reVisjonsFrekVensen VeD 
ankelprotesekirUrgi?

H.Osnes-Ringen Diakonhjemmet Sykehus, Ortopedisk avdeling, revmakirurgisk seksjon
K.Eikvar Diakonhjemmet Sykehus, Ortopedisk avdeling, revmakirurgisk seksjon

bakgrunn: Ankelproteser er et alternativ til ankelartrodese ved behandling av destruerte 
ankelledd. Det har de siste 10 årene vært en økning i antall ankelproteseoperasjoner i Norge, 
inkludert revisjonsoperasjoner. Ankelproteser har kortere levetid og høyere revisjonsfrekvens 
sammenliknet med hofte og kneproteser.

Formål: Vi ønsket å undersøke forskjellige faktorer hos pasienter som gjennomgår ankelpro-
tese operasjon for å kunne avdekke eventuelle risikofaktorer hos pasienter som gjennomgår 
revisjoner. 

materialer og metoder: 222 pasienter med en gjennomsnittsalder på 57,4 år og en kvin-
neandel på 61% ble primæroperert med STAR ankelprotese ved Diakonhjemmet Sykehus i 
årene 1999 til 2007. Diakonhjemmet Sykehus opererte 2/3 av alle ankelproteser i Norge i det 
aktuelle tidsrommet. Data er hentet fra leddregisteret, sykehusjournaler og røntgenbilder. 
Det ble registret operasjonstid ved primær operasjon, ulike demografiske data, vekt, røyking, 
feilstilling preoperativt, tidligere gjennomgåtte infeksjoner, andre samtidige operasjoner 
samt årsaker ved revisjonsoperasjoner. 

resultater: Operasjonsårsak var primær eller sekundær artrose hos 60%, artritt hos 32% og 
andre årsaker hos 8%. 33 av 222 (15%) proteser ble revidert ved Diakonhjemmet i den aktuelle 
perioden. Pasienter som ble revidert var noe yngre enn pasienter som ikke trengte revisjon 
(53 vs. 58 år, gjennomsnitts alder ved primær operasjon). Det var større andel kvinner som ble 
revidert (70 vs. 60%). Pasienter som gjennomgikk revisjon hadde numerisk men ikke statistisk 
signifikant lengre operasjonstid ved primær operasjonen enn pasienter som ikke trengte revi-
sjon. Pasienter som ble operert ved Diakonhjemmet Sykehus hadde lavere revisjonsfrekvens 
enn pasienter operert ved andre sykehus (15 vs. 28%). 

Diskusjon: Ankelprotese er et alternativ til ankelartrodese hos selekterte pasienter.
Ankelproteseoperasjon er et inngrep med relativt høy revisjonsfrekvens. Kan ung alder med 
høyere aktivitetsnivå ved primær operasjon innebære økt revisjonsrisiko? Erkjente relative 
kontraindikasjoner som høy vekt, redusert benkvalitet, feilstilling og tidligere gjennomgåtte 
infeksjoner er viktig å ta hensyn til. Rett indikasjonsstilling er viktig for å unngå komplikasjo-
ner og reoperasjoner. Resultatet kan indikere at det er bedre å opereres ved et sykehus som 
gjennomfører et høyere antall operasjoner. 

betydning/relevans: Ved å undersøke og fokusere på eventuelle risikofaktorer hos pasien-
ter som revideres, vil en kunne redusere revisjonsfrekvensen hos pasienter som gjennomgår 
ankelproteseoperasjoner. Ankelprotese er et godt behandlingstilbud til pasienter som opere-
res på rett indikasjon.
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Fot/ankel/infeksjon

neDgang i antall ikke-traUmatiske UnDerekstremitetsampUtasjoner i 
tronDHeim Fra 1996 til 2006. Har beFolkningen blitt Friskere?

Eivind Witsø1,2, Arne Lium1, Stian Lydersen2

1Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital
2NTNU Trondheim

bakgrunn: I treårs perioden 1994/97 var insidensen av primære underekstremitetsampu-
tasjoner (PLLA) 33/100.000/år i Trondheim (Witsø and Rønningen 2001). En tredjedel av alle 
pasienter med PLLA hadde diabetes mellitus (DM). 

Formål: Vi registrerte antall PLLA ti år senere (2004/07), og sammenlignet insidensen av PLLA 
med insidensen i 1994/97. Vi analyserte også insidensutviklingen i lys av den karkirurgiske 
aktiviteten og aktiviteten ved Diabetisk Fotteam i Trondheim i samme tiårs periode. 

materialer og metoder: Alle PLLA utført ved St. Olavs Hospital ble fortløpende registrert fra 
1. april 2004 til 1. april 2007. Vi registrerte også antall invasive og ikke-invasive karkirurgiske 
inngrep i perioden 1998 til 2006, og aktiviteten ved Diabetisk Fotteam i perioden 1996 til 
2006.

resultater: Antall PLLA/100.000/år sank fra 33 til 24 i perioden 1994/97 til 2004/07 (p=0,007).
Hos pasienter med DM sank antall PLLA/1.000 diabetikere/år fra 5,5 til 3,5 (p=0,04). Hos pa-
sienter med perifer karsykdom sank antall PLLA/100.000/år fra 18 til 12 (p=0,02). I perioden 
1996 til 2006 ble det foretatt 5.915 konsultasjoner ved Diabetisk Fotteam. I perioden 1998 til 
2006 sank insidensen av invasive og ikke-invasive karkirurgiske inngrep hos pasienter med 
perifer karsykdom. Hos pasienter med DM var insidensen av invasive og ikke-invasive karki-
rurgiske inngrep uforandret i perioden 1998 til 2006.

Diskusjon: Andre europeiske studier som har vist en nedgang i insidensen av PLLA har til-
skrevet dette økt karkirurgisk aktivitet og bedret omsorg for den diabetiske fot. I Trondheim 
mener vi det har vært en bedring med hensyn til forbygging og behandling av diabetiske 
fotsår, og at nedgangen i PLLA hos diabetikere i Trondheim delvis kan tilskrives dette. Deri-
mot kan ikke nedgangen i antall ikke-traumatiske PLLA generelt forklares ut fra økt karkirur-
gisk aktivitet i Trondheim. Vi kjenner ikke til andre studier som har vist en sannsynlig redusert 
forekomst av perifer atherosklerose i befolkningen som forklaring på redusert forekomst av 
ikke-traumatiske PLLA. 

abstrakt 130

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	



214 • Høstmøteboken 2010

 
	 	 	
	 	 	
	 				 	
	 	 	

Fot/ankel/infeksjon

nekrotiserenDe FasCiitt i sør-trønDelag 1996-2007

Frode Brattli1, Eivind Witsø1,2 

1Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, 2NTNU, Trondheim

bakgrunn: Kurativ behandling for nekrotiserende fasciitt (NF) er en kombinasjon av kirurgi 
og antibiotika. Spennvidden er stor med hensyn til hvor alvorlig den enkelte pasient blir ram-
met, og det finnes ingen operasjonskode som er entydig knyttet til NF. Dette gjør at man ikke 
uten videre kan søke seg frem til pasienter med NF ved hjelp av kodeverkene. Tradisjonelt har 
NF vært assosiert med Gruppe A Streptokokker (GAS), men tilstanden kan også skyldes andre 
mikrober. NF som skyldes andre mikrober enn GAS, er ikke meldepliktige til Folkehelseinsti-
tuttet (MSIS).

Formål: Vi registrerte antall pasienter som har vært operert for NF ved Ortopedisk avdeling, 
St. Olavs Hospital i perioden 1996-2007. Vi sammenlignet den reelle forekomsten av NF i pe-
rioden 1996-2007 med det som er meldt inn til Folkehelseinstituttet (MSIS) fra Sør-Trøndelag 
i samme periode.  Vi beskrev bakteriologien ved NF, og analyserte eventuelle disponerende 
faktorer hos de pasientene som har vært operert for NF ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs 
Hospital i perioden 1996-2007. 

materialer og metoder: De aktuelle pasientene ble identifisert ved en manuell gjennom-
gang av operasjonsprotokollene ved Ortopedisk avdeling for perioden 1996 til 2007. For de 
aktuelle pasientene ble journalen, inkludert operasjonsbeskrivelsene, og mikrobiologiske 
svar lagt til grunn for inndelingen: a)Sikker NF, b)Mulig NF og c)Ikke NF. For hver pasient ble 
eventuelle risikofaktorer som rusmisbruk, diabetes og malignitet notert. Fra Folkehelseinsti-
tuttet (MSIS) ble det innhentet data for den aktuelle perioden. 

resultater: I perioden 1996-2007 ble 187 pasienter operert for NF eller andre suspekte infek-
sjonstilstander ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital. Vi fant at 69 helt sikkert hadde NF, 
mens 19 kunne kategoriseres som mulig NF. De resterende 99 pasienter hadde infeksjoner av 
annen art, som erysipelas, osteomyelitt og vanlige sårinfeksjoner. Av de 88 pasientene med 
sikker eller mulig NF hadde 54 infeksjon med GAS. En rekke andre mikrober ble påvist som 
agens hos de 34 andre pasientene med NF. Fra Sør-Trøndelag ble det i perioden 1996 til 2006 
kun meldt inn 10 tilfeller av NF på grunn av GAS til Folkehelseinstituttet (MSIS). Av de 88 pasi-
entene med sikker eller mulig NF var 11/88 (13%) rusmisbrukere, 10/88 (11%) hadde diabetes 
mellitus og 7/88 (8%) hadde malign sykdom. 

Diskusjon: Det ser ut som om forekomsten av NF i Sør-Trøndelag har økt i perioden 1996-
2007. Bare en brøkdel av tilfellene blir meldt til Folkehelseinstituttet (MSIS). 32% av pasientene 
hadde disponerende faktorer. 30-40% av pasientene med NF hadde andre bakterier enn GAS 
som etiologisk agens. Dette bør ha betydning for det primære antibiotikavalget ved NF. 
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Fot/ankel/infeksjon

kasUistikk: HYperbar oksYgenbeHanDling

Rossi, P.  Ortopedisk avd. STHF SKIEN

bakgrunn: HyperBar Oksygenbehandling (HBO) gjennomføres i trykktank. Når man puster 
100% oksygen ved 2,4 atm trykk (ATA) er hemoglobinet mettet også på venesiden, og det 
oppnås en markant økning i oksygentilbudet i perifert vev. Ortopedisk avdeling i Skien henvi-
ser en pasient til HBO ca hvert 5. år. En kasuistikk presenteres.

Formål: Bidra til økt kjennskap og bruk av HBO innen ortopedi.

kasuistikk: 63-årig mann med familiær disposisjon for arteriosklerose. Han ble høsten 2009 
henvist til karkirurgisk avdeling i Tønsberg for ischemiske smerter i venstre ben. De utførte en 
profundaplastikk kombinert med PTA. Forløpet var langtrukkent og behandlingsrefraktært.
Pasienten ble overflyttet ortopedisk avdeling i Skien desember 2009 for femuramputasjon. 
Han måtte reamputeres på femur ytterligere  2 ganger. Peroperativt ble det ved hver opera-
sjon funnet tilsynelatende god sirkulasjon, men i påfølgende uke fikk han økende indurasjon 
og misfarging av stumpen kombinert med væsking og økende smerter. Primo januar 2010 var 
han septisk. Stumpen ble gangrenøs og såret konfluerte med et nekrotisk sår i lysken etter 
tidligere karkirurgi. Vi hofteeksartikulerte han i samarbeid med plastikkirurgene.

Noen dager senere fikk pasienten økende nekrotisering av sårkantene og utviklet et sakralt 
decubitus. Han var katabol, hypotensiv og septisk med tegn til ischemi både cardielt og peri-
fert. Vi overførte han til Ullevål Sykehus for HBO. I forbindelse med dette lå han på ortopedisk 
intensiv avdeling. Han var i trykktank 3 ganger i løpet av en uke. Oppholdet var preget av 
pasientens svært medtatte almentilstand. Han var sirkulatorisk ustabil og begynnende hal-
lusinert. Ullevål utførte omfattende revisjoner 2 ganger på vital indikasjon med uttømmelse 
av abscesser og ekscisjon av nekrotisk vev. Det virket som om han ikke hadde særlig effekt av 
HBO. Han ble tolket som moribund og ble flyttet tilbake til STHF med tanke på terminal pal-
liativ pleie.

På STHF ble pasienten tiltagende dårlig og psykotisk. Vi fortsatte å revidere sårene 2-3 gan-
ger ukentlig. Tilstanden bedret seg gradvis. Han kunne overflyttes plastikkirurgisk avdeling 
i Skien etter 4 uker. I april ble pasienten overflyttet FMR til opptrening og protesetilpasning. 
Han ble utskrevet til hjemmet i juni 2010.

Diskusjon: HBO er indisert hos ortopediske pasienter med kronisk osteomyelitt, hypoksiske 
sår og hudlapper med kompromittert blodforsyning. Akutt behandling tilbys på 3 sykehus 
i Norge. Haukeland har landsfunksjonen for elektiv HBO. Behandlingskapasiteten for HBO i 
Norge sammenliknet med tilbudet i Danmark og Italia diskuteres.

relevans: I Norge er det blant ortopeder generelt lite tradisjon for å henvise til HBO, og lo-
gistikken er vanskelig i forbindelse med initiering av trykktankbehandling.
Økt bruk av HBO vil sannsynligvis bedre overlevelsen hos utvalgte ortopediske pasienter.

morale: Klinisk vurdering av pasienters overlevelsesmulighet er vanskelig, ikke gi opp!
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Kne/skopi

risikoFaktorer For FUlltYkkelse brUskskaDe VeD aCl rUptUr
en stUDie aV 15 783 pasienter Fra sVensk og norsk korsbånDsregister

Røtterud JH  Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus
Sivertsen EA  Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus
Forssblad M  Capio Artro Clinic AB og Stockholm Sports Trauma Research Center, Karolinska Institutet
Engebretsen L Senter for idrettsskadeforskning og Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus 
Årøen A  Senter for idrettsskadeforskning og Ortopedisk avdeling,  Oslo universitetssykehus

bakgrunn: Rapportert forekomst av artrose etter ACL ruptur varierer, men risikoen for utvik-
ling av artrose må anses som høy. Årsaken til artroseutvikling er sammensatt. Tilstedeværelse 
av fokal bruskskade i knær med ACL ruptur regnes som en prediktor for artrose. 

Formål: Vi ønsket å identifisere risikofaktorer for fulltykkelse bruskskade hos pasienter med 
ACL ruptur. Især ønsket vi å undersøke om kjønn og idretten/aktiviteten som ble utøvd i ska-
deøyeblikket for ACL ruptur påvirker risikoen for fulltykkelse bruskskade. 

materiale og metode: Alle primære unilaterale ACL rekonstruksjoner registrert i det svenske 
eller norske korsbåndregisteret i perioden 2005 - 2008 ble inkludert 
(n = 15 783). Logistisk regresjonsanalyse ble brukt til å evaluere risikofaktorer for bruskskade. 

resultater: 1 012 av pasientene (6,4%) hadde fulltykkelse bruskskade. Hos menn observerte 
vi økt risiko for fulltykkelse bruskskade sammenlignet med kvinner 
(OR = 1,22, 95% KI, 1,04 – 1,42). Herrehåndball hadde forøket odds for fulltykkelse bruskskade 
sammenlignet med fotball (OR = 2,36, 95% KI, 1,33 - 4,19). Blant kvinner var det ingen av de 
undersøkte idrettsaktiviteter som signifikant påvirket risikoen for fulltykkelse bruskskade. 
Oddsen for fulltykkelse bruskskade økte med 1,006 (95% KI, 1,005 - 1,008) per måned fra ska-
detidspunkt inntil ACL rekonstruksjon i totalmaterialet, mens tid fra skade til operasjon ikke 
påvirket oddsen hos de som ble ACL rekonstruert innen ett år fra skade (OR = 0,98, 95% KI, 
0,95 - 1,02). Tidligere knekirurgi økte oddsen for fulltykkelse bruskskade (OR = 1,40, 95% KI, 
1,21 - 1,63) og oddsen økte også med 1,05 (95% KI, 1,05 - 1,06) per år økende alder.

konklusjon: Menn har økt risiko for fulltykkelse bruskskade ved ACL ruptur sammenlignet 
med kvinner. Blant menn er håndball forbundet med økt risiko for fulltykkelse bruskskade. 
Hos kvinner har ingen av de undersøkte idrettsaktiviteter signifikant innvirkning på risikoen 
for fulltykkelse bruskskade. Økende alder, tidligere knekirurgi og tid fra skade til operasjon 
som overstiger 12 måneder er risikofaktorer for fulltykkelse bruskskade. 
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Kne/skopi

mrDgmeriC og t2 aV knær meD leDDbrUskskaDe 

Årøen A  Senter for idrettsskadeforskning og Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Mamisch C Universitetet i Bern
Røtterud JH  Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus
Engebretsen L Senter for idrettsskadeforskning og Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus 
Risberg MA NAR, Norges idrettshøyskole, Hjelp24NIMI Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus 

bakgrunn: Resultatene etter bruskkirurgi varierer ved fokale leddbruskskader. Årsaken til 
dette kan være at forandringene i leddbrusken rundt, er mer enn hva som blir kartlagt ved 
kneartroskopi og normal bildediagnostikk.
 
Formål: Vi ønsket med moderne MR teknikker og kartlegge leddbrusken i resterende deler av 
kneleddet og området rundt leddbruskskaden.
 
materiale og metode: Pasienter som blir inkludert i en pågående RCT mellom stamceller og 
bruskceller for bruskreparasjon ble inkludert. Inklusjonskriterier er fokal leddbruskskade på 
femurkondylen, invalidiserende kneproblemer reflektert i en Lysholm score under 75 poeng. 
Inklusjon krever også ingen malalignment av kneet, ligamentskade og alder mellom 18 -50 år. 
Over 50 pasienter er nå inkludert men her vil resultatene av de første 11 pasientene undersøkt 
med MRdGMERIC bli brukt. Disse 11 pasientene hadde gjennomsnittlig Lysholm score på 53 
(29-74), fulltykkelse leddbruskskade evaluert artroskopisk med gjennomsnitt areal 2,42 cm2 
(1-5 cm2) og defekten var hyppigst på mediale femurkondyle (9/11). Gjennomsnittsalder var 
31 (19-44) og pasientene hadde en sykehistorie siden skade på 61 måneder (15-216). Motsatt 
kne representerte kontroll kne. Ni av 11 pasienter oppga andre side som helt normal. MRdG-
MERIC er vist og samsvare med proteoglykannivå i leddbrusken og MR T2 med kollagen type 
II organisering. Målingen ble gjort standardisert i tre områder utenfor bruskskaden på begge 
kondyler i begge knær. Parret student t-test ble brukt for statistisk sammenligning.
 
resultat: T2 mapping finner en signifikant forskjell i normal kondyle sammenlignet med 
skadet kondyle i midt sonen (35+ 2,6 versus 42 +5,0,p=0,001) og dyp sone av leddbrusken 
20+2,6 versus 29+4,9,p=003. Funnene i den øverste sonen av ledd brusken var ikke signifikan-
te 53+6,0 versus 54+5,1. Målinger av T1 MR dGMERIC viste en signifikant lavere verdi (mindre 
proteoglykaner) i skadet kondyle sammenlignet både med uskadet kondyle og andre kneet. 

konklusjon: Funnene i denne studien viser at en fokal leddbrusk skade gir forandringer i 
leddbrusken i områder evaluert artroskopisk som normale. Når disse forandringene blir initi-
ert og når bruskbehandling skal igangsettes er fortsatt ikke dokumentert. Både proteogly-
kannivået og kollagen organisering er forandret i kondylen med leddbruskskade. Behandling 
enten med rehabilitering, medikamenter eller bruskkirurgi må reversere disse forandringene 
for og oppnå en varig normalisering av knefunksjonen. 
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Kne/skopi

brUskkirUrgi: mosaikk plastikk resUlterte i HøYere graD aV VeVs FYlning 
men aFFiserte Det sUbCHonDrale benet mer enn mikroFraktUr teknikk.
en blinDet, ranDomisert, kontrollert, lang tiDs oppFølging i 88 kanin 
knær.

Heir S Martina Hansens Hospital, Ort. avd.
Årøen A Oslo Universsitetssykehus Ullevål, Ort. avd.
Løken S Oslo Universsitetssykehus Ullevål, Ort. avd.
Holme I Norges Idrettshøgskole, Senter for Idr.skadeforskn.
Engebretsen L Oslo Universsitetssykehus Ullevål, Ort. avd.
Reinholt FP Oslo Universsitetssykehus Rikshospitalet, Pat. avd.

bakgrunn: Forståelsen av forskjeller og variasjoner i resultatene etter bruskkirurgi er mangel-
full. Vellykket bruskreparasjon krever tilstrekkelig vevs fylning av defekten uten at det initieres 
degenerative forandringer i brusk-ben enheten.

Formål: Vi ønsket å sammenligne to etablerte teknikker for bruskreparasjon; mikrofraktur 
teknikk (Mfx) og mosaikk plastikk (Mos) mhp vevs fylning og endringer i det subchondrale 
benet i en kanin modell.

materiale og metode: En bruskdefekt ned til tidemark (ICRS grad 3b) diameter 4 mm ble 
etablert i mediale femur condyl i begge knær på New Zealand kaniner alder 22 uker. Stereo-
mikroskop ble brukt for å optimalisere prepareringen av defektene. I det ene kneet (rando-
misert) ble defekten behandlet med Mfx og i det andre med Mos. Dyrene ble avlivet 12, 24 
og 36 uker etter inngrepet. Grad av vevs fylning i defekten, ny-ben-dannelse over nivået av 
tidemark og tettheten av mineralisert vev subchondralt ble estimert vha histomorfometri.

resultater: Mos resulterte i signifikant 34% høyere vevs fylning enn Mfx ved 36 uker, med en 
”SD of mean difference” på 34%. Mos resulterte i signifikant mer ny-ben-dannelse og redusert 
tetthet av mineralisert vev subchondralt sammenlignet med Mfx. Forskjellen mellom de to 
teknikkene presenterte seg først og fremst ved lang tids oppfølging.

Diskusjon/betydning: Vevs fylning var en begrensende faktor ved Mfx sammenlignet med 
Mos. Mos på den annen side resulterte i større grad av forandringer i det subchondrale benet 
– hvis betydning er usikker. Studien understreker hvor vanskelig det er å forutsi resultatet i 
hvert enkelt tilfelle ved bruk av disse to teknikkene – spesielt i et lang tids perspektiv.
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spenst og spenstUtVikling som risikoFaktor For UtVikling aV Hopperkne? 
Data Fra tHe patellar tenDinopatHY CoHort 2006-2010

Visnes H Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole,
 Oslo, Kysthospitalet i Hagevik, Hagevik
Bahr R Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo

bakgrunn: Tidligere studier på eliteserienivå har vist at spillere med hopperkne hopper like 
høyt og kanskje til og med høyere enn symptomfrie utøvere. Bakgrunnen for denne forskjel-
len er ukjent, og man vet lite om når denne forskjellen oppstår. 

mål: Vurdere spenst og endringen av denne som en risikofaktor for utvikling av hopperkne.

Design: Prospektiv kohortestudie.

setting: Volleyballspillere på et toppidrettsgymnas (Toppvolley Norge) på Sand, Norge 

metode: Standardisert spenstundersøkelse på kraftplattform (Boscotest). Stående hopp (SJ) 
og svikthopp (CMJ) ble testet ved inklusjon og deretter to ganger i året. Hopperknediagno-
sen var basert på en standardisert klinisk undersøkelse.

resultat: I alt 140 symptomfrie elever ble inkludert (69 gutter og 71 jenter), med en gjen-
nomsnittlig observasjonstid på 1,8 år. Av disse utviklet 28 hopperkne (22 gutter og 6 jenter). 
Vi fikk analyserbare datasett av 113 utøvere, 94 symptomfrie og 19 som utviklet hopperkne. 
Ettersom vi kun fikk tall fra 3 av 6 symptomatiske jenter ble disse utelatt i analysen. Gruppene 
var like ved inklusjon; asymptomatiske utøvere hadde SJ på 27,5 ± 7,6 cm og CMJ på 35,0 ± 
5,6 cm, mens hopperknegruppen hadde SJ på 28,0 ± 6,4 cm (p=0,67 vs. asymptomatiske) og 
CMJ (37,2 ± 5,1 cm (p=0,10). Spenstendringen (siste gjeldende resultat i begge grupper) var 
5,5 cm (95% konfidensintervall 1,9 til 9,1) for SJ og 6,0 cm (4,1 til 7,9). for den asymptomatiske 
gruppen, mens tilsvarende resultater i hopperknegruppen var 3,7 cm, (-1,8 til 9,3) (ANOVA, p = 
0,003) og 4,5 cm (0,3 til 8,8) (ANOVA, p = 0,001). 

konklusjon: Det er ingen forskjell mellom de menn som forblir asymptomatiske og de som 
utvikler hopperkne ved inklusjonstidspunktet. De som forblir asymptomatiske utvikler imid-
lertid bedre spenst enn de som får hopperkne, et funn som står i kontrast til data fra tidligere 
tverrsnittsundersøkelser.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk 
støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk Tipping 
AS og Helse Sør-Øst.
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treningsmengDe som risikoFaktor For UtVikling aV Hopperkne? 
Data Fra tHe patellar tenDinopatHY CoHort 2006-2010

Visnes H Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo,
 Kysthospitalet i Hagevik, Hagevik
Bahr R Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo

bakgrunn: Tidligere undersøkelser på spillere med hopperkne (tverrsnittsundersøkelser og 
case- kontroll studier) har funnet at disse trener mer styrketrening og har flere treningsøkter i 
uken sammenlignet med friske asymptomatiske spillere. Registrering av treningsmengde som 
risikofaktor for utvikling av hopperkne er til vår kunnskap ikke tidligere gjort.

mål: Undersøke om treningsmengde er en risikofaktor for utvikling av hopperkne.

Design: Prospektiv kohortestudie.

setting: Volleyballspillere på et toppidrettsgymnas (Toppvolley Norge) på Sand, Norge 

metode: Registrering av treningsmengde via ukentlig treningsdagbok på internett (Quest-
back). Ved manglende data ble det i tillegg gjennomført intervju av spiller og trener. Hop-
perknediagnosen var basert på en standardisert klinisk undersøkelse.

resultat: I alt 140 symptomfrie elever ble inkludert (69 gutter og 71 jenter), med en gjen-
nomsnittlig observasjonstid på 1,8 år. Av disse utviklet 28 hopperkne (22 gutter og 6 jenter). 
I analysen av hopperknegruppen brukte vi treningseksponering siste halvår før utvikling av 
symptomer. Disse trente 20,1 ± 6,9 (SD) timer pr uke, sammenlignet med de asymptomatiske 
utøvernes 16,9 ± 6,9 timer (p<0,001). Forskjellen i treningsbelastning var primært knyttet til 
innendørsvolleyball, der hopperknegruppen trente 15,0 ± 3,0 timer mot de asymptomatiske 
spillernes 11,9 ± 3,8 timer (p<0,001). Belastningen for andre treningsformer (sandvolleyball, 
styrketrening, spensttrening og annen trening) var lik. For videre analyse ble den totale tre-
ningseksponeringen (snitt pr uke) inndelt i 4 grupper. De ulike gruppene ble treningsgruppe 
1 (0-7t): hopperknegruppen: 0 stk, asymptomatiske: 2stk, treningsgruppe 2 (7-14t): hop-
perknegruppen: 1stk, asymptomatiske: 29stk, treningsgruppe 3 (14-21t): hopperknegruppen: 
14stk, asymptomatiske: 61stk og treningsgruppe 4 (21-28t): hopperknegruppen: 13stk, asymp-
tomatiske 22stk. Ved bruka av kji kvadrat test finner man at treningsgruppe 4 har en signifi-
kant øket risiko for utvikling av hopperkne. Kji kvadrat test = 8,57 som gir p = 0,01.

konklusjon: Vi ser at utøvere som utvikler hopperkne trener signifikant mer enn hos utøvere 
som forblir asymptomatiske. Høy treningsbelastning i form av innendørsvolleyballtrening vil 
derfor være en viktig risikofaktor for utvikling av hopperkne.  

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk 
støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk Tipping 
AS og Helse Sør-Øst.
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pasienter meD rUptUr aV Fremre korsbånD bør trene intensiVt
Før rekonstrUksjon

Eitzen I NAR/Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling og Hjelp24NIMI
Moksnes H Norges Idrettshøgskole, NAR/Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling og Hjelp24NIMI
Risberg MA Norges Idrettshøgskole, NAR/Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling og Hjelp24NIMI

bakgrunn: Preoperativ status er vist å ha betydning for postoperativ funksjon etter rekon-
struksjon av fremre korsbånd. Likevel finnes det ingen evidensbaserte retningslinjer for 
rehabilitering i fasen etter at den første intervensjonen for å eliminere hevelse og gjenvinne 
bevegelighet er gjennomført. Vi vet derfor lite om potensiell nytte av intensiv trening før 
rekonstruksjon.

Formål: Vi ønsket å evaluere muskelstyrke, funksjonelle hinketester og egenvurdert knefunk-
sjon i tidlig fase hos pasienter med totalruptur av fremre korsbånd før og etter et intensivt 
treningsprogram bestående av 10 økter fordelt på 4-6 uker. Vi ønsket også å evaluere tole-
ransen for intensiv trening i denne fasen gjennom kartlegging av komplikasjoner i løpet av 
treningsperioden.

materiale og metode: De 100 første inkluderte pasientene i et pågående prospektivt ko-
hortstudie ble tatt med i materialet. Baselinetester for isokinetisk styrke i quadriceps og 
hamstrings (5 rep, 60°/sek), funksjonelle hinketester samt selvadministrerte spørreskjemaer 
ble foretatt i snitt 8 (±4) uker etter skade. Pasientene gjennomførte deretter 10 økter intensiv 
trening med vekt på tung styrketrening, utfordrende nevromuskulær trening og plyometriske 
øvelser før retest. Endringer fra baseline til retest ble kalkulert ved hjelp av en toveis varians-
analyse (ANOVA). I tillegg ble den kliniske relevansen av endring i absolutte styrkeverdier og 
hinkelengder på skadet side beregnet med standardized response means (SRM). Komplikasjo-
ner ble registrert. 

resultater: Signifikante forbedringer (p<0.05) ble påvist i knefunksjon fra baseline til retest. 
Endringene i muskelstyrke og hinkelengder på skadet side ble funnet å være av moderat til 
sterk (0.49-0.84) klinisk relevans. 3.9% av pasientene opplevde komplikasjoner i form av smer-
te og/eller hevelse i løpet av treningsperioden. Disse fikk senere foretatt sutur eller reseksjon 
av menisk. Av de totalt 68 pasientene som gjennomgikk rekonstruksjon, fikk ytterligere 25 
pasienter (36.8%) foretatt meniskkirurgi, uten at disse hadde noen symptomer i løpet av tre-
ningsperioden.
Diskusjon: Våre resultater indikerer at pasienter med fremre korsbåndsruptur kan oppnå be-
tydelig forbedring i knefunksjon i løpet av kun få uker intensiv rehabilitering i tidlig fase etter 
skade. Dette kan ha betydning for pasienter der det er tvil om behandlingsvalg og indikasjon 
for kirurgi. For pasienter som gjennomgår rekonstruksjon, kan bedret preoperativ funksjon 
bidra til et godt postoperativt resultat. Det er interessant å merke seg at 29 av de 68 pasien-
tene som gjennomgikk rekonstruksjon fikk foretatt menisksutur eller reseksjon, men at kun 
fire av disse opplevde komplikasjoner i løpet av rehabiliteringsperioden. 

betydning: Pasienter med fremre korsbåndsruptur har høy toleranse for og god effekt av 
intensiv trening i tidlig fase etter skade, og bør derfor følge et systematisk rehabiliteringspro-
gram i påvente av rekonstruksjon.
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ComplianCe-stUDie - nasjonalt korsbånDsregister

Ytterstad, K2,3, Granan, LP1,3, Steindal K1, Fjeldsgaard K1, Furnes O1, Engebretsen L1,2,3,4

1Nasjonalt Korsbåndsregister, Bergen
2Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo
3Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
4Ortopedisk Senter, Ullevål universitetssykehus, Oslo

innledning: Nasjonalt korsbåndsregister (NKR) ble opprettet i 2004 gjennom et samarbeid 
mellom Senter for idrettsskadeforskning og Nasjonalt Register for Leddproteser. Registeret 
fikk i 2010 status som norsk medisinsk kvalitetsregister. I denne studien ønsket vi å undersøke 
registeringsgraden i NKR.

materiale og metode: Norsk Pasientregister (NPR) og Elektronisk Pasient Journal (EPJ) ble 
brukt som gullstandard for henholdsvis offentlige og private sykehus. Valg av ulik gullstan-
dard skyldes at private sykehus kun trenger å rapportere operasjoner til NPR som er basert på 
offentlig avtale. Undersøkelsen ble foretatt for perioden 01.01.08 til 31.12.08 for operasjoner 
med NCSP-kodene: NGE11, NGE15, NGE21, NGE25, NGE31, NGE35, NGE41, NGE45, NGE51, 
NGE55, NGE91, NGE95.  

resultat: I 2008 ble det utført totalt 2018 korsbåndsoperasjoner ved offentlige og private 
sykehus i følge henholdsvis NPR og EPJ. Av disse ble 1731 operasjoner rapportert til NKR. 
Dette gir en samlet compliance på 85,8%. Det er liten forskjell i compliance mellom offentlige 
og private sykehus. For begge gruppene er det store sprik i rapporteringsgrad mellom store 
og små sykehus (data ikke vist). 

tabell. Antall korsbåndsoperasjoner i norsk pasientregister (NPR), nasjonalt korsbåndsre-
gister (NKR) og elektronisk pasientjournal (EPJ) i 2008. Compliance i NKR ved offentlige og 
private sykehus. 

antall operasjoner Compliance

nkr/npr 
(offentlige sykehus)

1174/1374 85%

nkr/epj (private sykehus) 557/644 86%*

*Mangler EPJ-data fra ett privat sykehus.

konklusjon: Compliance i NKR har falt betydelig siden forrige compliance undersøkelse i 
2006. Tiltak for å avklare og korrigere årskene til denne uheldige utviklingen bør iverksettes 
snarest
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A
Aamodt A  34; 92

Aarseth L 71; 118

Adelved A 72

Adobor R 50

Amlie E 36; 89

Amundsen A 17

Arnesen P 28

Aspelin T 66

Asserson O 26

Aunan E 115

Aure A 20

B
Badawy M 27; 80

Bahr R 136; 137

Bastian D 93

Baumann S 31

Bautz-Holter E 68; 69

Bentzen H 2

Benum P 94; 113

Berg L 45

Berge G 2

Bierling R 27

Birketvedt R 38; 39

Bjerre S 36; 120

Bjørgen S 94

Bjørgul K 29; 30

Blaker I 26

Blomquist J 4

Borchgrevink GE 121

Borgen P 35; 90

Brattli F 131

Brox JI 3; 47; 48; 49; 50

Brun OCL 91

Bråten M 56

C
Christie A 116; 117; 119

D
Dahl OE 35

Dale H 87

Dargel J 114

Despang C 114

Dietze A 25; 123; 124; 125

Dimmen S 5; 77

Dybvik E 37; 86

E
Eide E 96

Eikvar K 3; 129

Eilertsen L 7; 116; 117; 119 9

Eitzen I 138

Ekeland A 52; 77; 78

Eliassen S 5

Engebretsen L 133; 134; 135; 139

Enger M 3

Engeseter LB 106

Engesæter IØ 107

Engesæter LB 57; 59; 60; 62; 63; 64; 65; 
81; 87; 102; 107; 110 

Espehaug B 34; 73; 80; 81; 84

F
Fallås T 28

Fenstad AM 37; 83
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Fevang J 57; 59; 60; 62; 63; 65; 73; 
98; 100: 102

Figved W 6; 79

Finden T  95

Finsen V 121

Finset A 68; 69

Fjalestad T 3; 55

Fjeldsgaard K 139

Flugsrud GB 53; 54; 70

Forssblad M 133

Foss OA 92

Fosså SD 86

Frihagen F 22; 61; 70; 74

Fuglesang HFS 53; 54

Fuglesang L 15

Furnes O 14; 34; 36; 37; 59; 60; 62; 
63; 64; 65; 73; 80; 81; 

83; 84; 86;  139; 

G
Gjertsen JE 57; 59; 60; 62; 63; 64; 

65; 73

Gjertsen Ø 45

Glott T 72

Granan LP 139

Greger L 41

Grimsgaard C 21; 75

Grundnes O 45

Gullaksen G 110

Gundersen B 2

Gundersen T 106

Gunderson R 47; 48

Gøthesen Ø 83; 84

H
Habiba S 43

Hahn A 122; 126

Hallan G 34; 37; 76; 87

Halvorsen V 19; 112

Hansen KEP 32

Haugan K 34

Haukeland E 117

Hauksson I 22

Havelin 4; 14; 34; 37; 59; 60; 62; 
63; 65; 73; 76; 81; 

83; 84  

Havik S 56; 92

Hegna J 9; 10

Heir S 77; 78; 135

Helgerud J 94

Hellum C 45

Hellund JC 18; 22

Herje J  15

Hermansen E 38; 39

Hetland KR 75

Hjall A 79; 81

Hjorthaug GA 31

Hoff Jan 94

Hole M.Ø 55

Holen KJ 101

Holm I  26; 135

Holthusen J 16; 17

Horn J 75; 97; 99; 100

Hove LM 14

Huhnstock S 105

Hulleberg G 96

Husby OS 46; 94

Husby T 18; 19; 22; 111
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Husby VS 94

Husebye EE 66; 67; 127

Hvaal KH 127

Høiness PR 108

Høvik Ø 36; 37; 89

I
Indrekvam K 27; 34; 38; 39; 80 

J
Jervidalo T 78

Johansen S 5

John CJ 70

Johnsen LG 45

K
Kadar T 34

Kaltenborn IK 117

Kibsgård TJ 42

Knaus A 99; 100

Knobloch R 46; 51

Koebke, J 114

Koppang OL 6; 70

Kristiansen LP 75; 97

Kristoffersen MH 27

Krukhaug Y 14

Kvernmo HD 18; 22; 23

Kvistad KA 41

L
Laborie LB 107

Lange JE 47; 48

Larsen A 128

Lehmann TG 107

Liavaag S  3; 4

Lie SA 14; 59; 60; 62; 63; 64; 
65; 86; 87 

Lien OA 6

Lindalen E 37

Lium A 130

Lofthus CM 61

Lorentzen KI 8

Lund Eriksen M 116; 117; 119

Lyberg T 66; 67

Lydersen S 130

Lyngstadås SP 93

Løkebø JE 8

Løken S 135

Lønne G 40

M
Mader, K 114

Madsen JE 61; 72

Mamisch C 134

Matre K 57; 59; 60; 62; 63; 73

Meknas K 8

Mjaaland KE 28

Mjønes S 128

Mjørud J 117

Moen G 38; 39

Moksnes H 138

Moosmayer S 1

Muchow, H 114

Månsson L 31; 32; 33; 85; 88; 91; 95
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N
Neckelmann G 45

Nedrebø T 76

Nerhus TK 77; 78

Nilsen PT 110

Nordsletten L 18; 37; 61; 85; 88; 112

Nygaard Ø 40; 41

Nystad TA 49

O
Olsson M 32; 33; 85; 88

Opdahl H 66; 67

Osnes-Ringen H 129

P
Pennig, D 114

Persen L 92

Petursson G 36; 83; 84

R
Randsborg PH 109

Reigstad A 21

Reigstad O 21; 75

Reikerås O 3; 35; 89; 93

Reinholt FP 135

Rieser H 123

Rigo IZ 11; 12

Riise R 49

Rimeslatten S 50

Risberg MA 134; 138

Rosendahl K 107

Rossi P 132

Rossvoll I 45; 46; 51

Rødven A 52

Röhr SM 37

Røhrl SM 36; 42; 82; 83

Røise O 42; 66; 67; 68; 69; 72

Røkkum M 11; 13; 20; 21; 24; 75

Rønningen H 46; 51

Røtterud JH 133; 134

S
Salminen S 103

Schmidt, L. 29; 30

Schrama J 87

Schrøder CP 4; 120

Seip AO 44

Sivertsen EA 109; 133

Skjeldal S 75

Skouen JS 45

Skråmm I 78

Sletten IN 18

Solberg G 74

Solberg T 40; 43

Solheim E 4; 9; 10

Stamnes LG 8

Steen H 47; 48; 50; 97

Steindal K 139

Stiris M 1

Stockmans F 19

Stokke T 34

Storheim K 45

Storrønning I 116; 117; 119

Strømsøe K 55

Stuge B 42

Støen RØ 61; 66
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Sudmann E 42

Sundet M 127

Svege I 78

Svenningsen S 3; 28; 104; 105

Sætersdal C 98; 102

Søberg HL 68; 69

Sørlie A 43

T
Talsnes O 128

Tamburstuen MV 93

Tariq R 1

Terjesen T 99; 100; 104; 105

Theodorsson J 13

Thoen P 115

Thorkildsen R 13; 21; 75

Torset B 15

Tötterman A 72

U
Ulvestad A 118

Uppheim G 120

Utvåg SE 53; 54

V
Van Leeuwen JAMJ 82

Vesser H 2

Vik J 79

Vinje T 59; 60; 62; 63; 65; 73

Visnes H 136; 137

W
Walløe A 58

Wensaas A 106

Westberg M 58

Wiig O 104; 105; 106; 111

Wik TS 92

Williksen JH 22; 23

Winge M 24; 75

Witsø E 92; 130; 131

Y
Young S 76; 98; 110

Ytterstad K 139

Z
Zaikova O 75

Ø
Ødegaard BR 41

Ødegaard RA 18

Øye C 101

Øyen J 9; 10

Å
Årøen A 133; 134; 135
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Bringing Together Proven Technologies
             Continuum™ Acetabular System

              www.nmsmedico.com  Telefon 67 91 22 00

                             Din partner i en verden av tilbydere
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LINK NORWAY AS · Energivegen 5 · N-2050 JESSHEIM · Tel. 22 72 16 80 · Fax. 63 97 81 34 
E-post: firmapost@linknorway.no · Internett: www.linkhh.com · Produksjon: WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG

*ÅRSRAPPORT 2008
SVENSKA HÖFTPROTESREGISTRET

*SPII® STAMMEN 
HAR EN OVERLEVELSE 
PÅ 95.3% ETTER 
17 ÅR PÅ 65 927 
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