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redaktørens hjørne

7

terje vagstad, redaktør

Jada, endelig. vi har fått  
løsningen og en ny aktør i 
helsevesenet er oppstått som  
verkeleg skal plassere skapet  
der det skal stå, bokstavelig 
talt. fortelle oss kor david 
kjøpte ølet, levere den ende-
lige løsningen. 10. november 
i år leverte endelig Helse-  
og omsorgsdepartementet 
en pressemelding og kunne 
informere oss om at heile 
landets samla helseregionar 
går saman for å danne eit 
nasjonalt føretak for sjuke-
husbygging, hovudkontor 
trondheim. 

Viktig og riktig i følge helse- (og 
omsorgs-) ministeren … No er 
endeleg kompetansen på plass, 
det nye føretaket vert utvikla 
gradvis og desentralisert, orga-
nisert med både fagavdelingar 
og regionkontor, budsjett ca. 10 
milliardar eller 10 000 millionar 

årleg. Eit nytt sett med direktørar, 
underdirektørar, fagansvarlege, 
seniorrådgjevarar, kanskje junior-
rådgjevarar etc. har sett dagen 
lys. Desse, i lys av sin eigen in-
kompetanse i nettopp bygnings-
spørsmål vil sannsynlegvis lage 
ei stor lenke av non-doers som 
til saman vil skape visjonen om 
dei ultimate sjukehusbygg landet 
rundt og såleis bruke meste- 
parten av dei 10 000 millionane 
tildelt til nettopp, jepp, planleg-
ging, ikkje utføring. Eit nytt styre 
med diverse eigardirektørar og 
fakisk ein ansatterepresentant er 
blitt danna. Halleluja, eller amen. 
Hovedoppgava til det nye styret 
er (hald deg fast…): ansette ein 
ny administrerande direktør! 
WoW - nyskapande, dette bryter 
jo med alt vi har erfart frå helse 
norge siste åra! Eller? Nei …

alt er ved det gamle, ka er 
eigentleg problemet?
Jo - det er nedsett ein komite 
eller kall det ka du vil som skal 
administrere penger og budsjett 
som dei færraste har, vi bruker 
altså pengar på å planlegge ting 
som det er særdeles usikkert 
om	vi	har	råd	til!	I	framtida	skal	
vi bruke enda meir pengar enn 
før på det, direktørar, assdirek-
tørar, plansjefar og fanden og 
hans oldemor skal jo ha løn! Eg 
personleg har sansen for Jon 
Magnussen men for oss i Helse 
et eller annet Møre og romsdal 
(?) har desse fordelingane vorte 
ein vesentleg heimsko, vi driv på 
ein dyr måte, politisk bestemt 
mens vårt regionale universitets-
sjukehus lever herrens glade  
dagar og kan bestemme ka dei 
vil sidan dei har styrefleirtal, i 
tillegg er det politisk sjølvmord å 
legge ned lokalsjukehus uansett 
om det er fornuftig eller ei.  
Bunde på hender og føtter, utan 

evne til å gjere sjølvstendige 
avgjerdsler UTAN at ein lokal-
politikar, helst utan helsefagleg 
bakgrunn (det er nestan eit 
krav …) fortel oss korleis ein  
skal prioritere. 

ka vi ville gjort privat 
Eg likar, eller riktigare sagt elskar 
å samanlikne økonomien i det 
vi gjer på med ka vi ville gjort 
privat. om du veit at ok, eg må 
gjere 5 operasjonar kvar dag for 
å være økonomisk bærekraftig 
så gjer du minst det, helst ein til 
slik at du er sikker. siste vekene 
har eg ringt rundt til ei mengde 
offentlege sjukehus i Norge for å 
finne eit gjennomsnitt, ikkje over-
raskande ligg alle under dette 
(eg snakkar om ortopedi, ikkje 
auge …). Einsbetydande, økono-
misk cutoff ligg ved 5 operasjo-
nar per dag, vi gjer 3-4 i snitt, litt 
forskjellig fordelt. kvar dag, kvar 
veke, kvar månad og kvart år går 
vi altså i underskudd. (og ja ... 
eg veit dette er eit definisjons-
spørsmål ...)

Løsninga er å redusere aktivi-
teten ( det begrenser underskud-
det…) istadenfor å auke som 
faktisk ville ført fleire igjennom. 
Vår eigen ineffektivitet fører altså 
til dårlegare gjennomstrømming, 
dårlegare tal, færre operasjonar 
per lege, dårlegare utdanning 
(LIS-legar	vil	gjerne	operere	…,	
ikkje gå visitt). om du spør kvifor 
det er slik skuldar alle på andre, 
vi som ortopedar elskar skulde 
på anestesi, velfortjent spør du 
meg. om det neste veke hadde 

redaktørens hjørne

” Hovedoppgava til  
det nye styret er 
(hald deg fast…): 
ansette ein ny  
administrerande 
direktør! …”

” kvar dag, kvar veke, 
kvar månad og kvart 
år går vi altså i  
underskudd …”



vorte oppfunne ein kreme du 
kunne smøre utanpå pasientar 
som gjorde dei operable uansett 
ka som feila dei (og du slapp 
anestesi) hadde eg neppe funne 
ein ortoped som ikkje ville nytta 
det berre for å sleppe unna ane-
stesilegane, desse late, arbeids-
sky, kaffedrikkande byråkratane 
(verste skjellsordet eg kom på …) 
som ikkje gjer anna enn å gjere 
livet surt for oss under dekke av 
å tenke på pasienten sitt beste, 
sjølv om dei av og til eller nokså 
ofte	har	rett	…	Ingen	hos	oss	i	
det offentlege har noe ansvar for 
å sørge for økonomien, heldigvis 
eksisterer på ein måte ein gene-
rell tanke om at skal du gjere ar-
tige dyre ting må du samstundes 
gjer ein del kjipe, innbringande 
ting. Balanse, yin og yang ...

kor er så belønnings- 
systema?
sei du er på dagkirurgen. snittet 
på di avdeling er 4 operasjonar 
kvar dag. Du får ansvaret for å 
sette saman eit team som blir 
tildelt 20 operasjonar på ei veke. 
Når du er ferdig er likegyldig. 
Da har du fri resten av veka. 
Dei fleste av oss hadde vore 
ferdig seinast onsdag, trust me! 
Vi har ingen slike system, på 
nokon nivå. om nokon av dere 
har det så arrester meg! Fortel 
meg korleis det verkar. Noko av 
problemet er stadig vekslande 
folk i ulike posisjonar slik at ein 
pulveriserer ansvar. kirurgen er 

den som står igjen og gjer ferdig 
jobben når anestesisjukepleia-
rar, operasjonsjukepleiarar etc. 
stadig bytter, har pause, spiser 
etc.	Ingen	andre	enn	kirurgen	
har eit personleg ansvar for å få 
igjennom programmet. om vi 
skal snakke jobbglidning bør vi 
begynne her. Her er det meir å 
hente enn å la radiografer jobbe 
med beskrivelse av bilder! Eg har 
lenge håpa at den dagkirurgiske 
tankegangen skal smitte hovud-
operasjonsstuene men det ser 
nærare ut til at det er omvendt, 
den dagkirurgiske tankegangen 
vert infisert av gammal overtru 
og indoktrinerte handlingar frå 
langsomtgåande store dinosaurar 
i operasjonsgangar.

et ord. Brann.
For å gjere elendighetshistoria 
endå vidare. Et ord. Brann. Årets 
mest overhypa fotballlag, i følge 
kollega kjellsen (ein særdeles 
oppegåande kar) grunna mange-
årige problem med haldningar 
og treningskultur. sogndal også 
nede. Tungt å vere frå landet i 
sogn og Fjordane. overførings-
effekta til det vi driv med, kor 
er den? Jo - vi driv på mange 
måtar toppidrett, haldningar og 
innsats må stemme, elles blir vi 
fort middelmådige eller til og med 
forbikjørt. Lagspel handlar om å 
løfte kvarandre, ikkje hente mest 
muleg ut for seg sjølve. Tenk på 

det neste gang du er redd for at 
ein kollega skal bli flinkare enn 
deg og du derfor vegrer deg for å 
hjelpe han opp, du ser han eller 
ho som ein trussel. kollegaen din 
er den som kan løfte deg til nye 
høgder. saman er dere mykje 
flinkare enn åleine, kollegaen din 
er nøkkelen til at du blir bedre, 
ved å gjere kvarandre gode kan 
dere forbli i eliteserien. Ganske 
enkelt. Ha tlitru til deg sjølve og 
andre, løft kvarandre!

Frustrasjon? Masse! kor er så 
lyspunkta? Jo - åpenbart! Vi har 
eit utrolig spennende fag, stor 
utviklig, kjekke kollegare etc, 
alt kjent fra før! Haustmøtet har 
funne si form, veke 43 er blitt 
triveleg, fagleg godt, sosialt og alt 
ein kan drøyme om. For 2015 vil 
eg ha meir, meir engasjement, 
humor, glød, irritasjon, glede, 
sorg og alt som høyrer til livet. Vi 
må ikkje tenke at alt er så tungt 
og trist at det viktigaste med livet 
er å dø. Vi er priveligerte som gjer 
det vi elskar, ikkje gløym det! 

La julefreden senke seg,  
vær med familen, vær med- 
menneske, vær ditt beste sjølve.  
Godt nytt 2015! Det kan  
eigentleg berre bli betre!
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” heldigvis eksiste-
rer på ein måte ein 
generell tanke om at 
skal du gjere artige 
dyre ting må du  
samstundes gjer ein 
del kjipe, innbring-
ande ting …”

redaktørens hjørne fortsatt ...
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” ... vi driv på mange 
måtar toppidrett, 
haldningar og innsats 
må stemme, elles 
blir vi fort middelmå-
dige eller til og med 
forbikjørt. Lagspel 
handlar om å løfte 
kvarandre, ikkje 
hente mest muleg ut 
for seg sjølve …”

” For 2015 vil eg ha 
meir, meir engasje-
ment, humor, glød, 
irritasjon, glede, sorg 
og alt som høyrer til 
livet …”



Moving on.

Fixation is The Key.
Minimal risk of early aseptic loosening*
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Leder

vel overstått høstmøte

Jon olav drogset, styreleder

Høstmøtet ble en stor 
suksess både faglig og i 
antall deltagere. totalt antall 
registrerte deltagere var 632, 
nesten 100 flere enn i fjor. 
til sammenligning hadde 
alle grensepesialiteter i 
bløtkirurgi på Holmenkollen 
540 deltagere på den beste 
dagen. spesielt gledelig i  
år var at vesentlig flere LIser, 
æresmedlemmer, pensjo- 
nister og fysioterapeuter 
deltok. Når det gjelder antall 
industrifirma har vi i år også 
greid å snu den negative 
trenden fra tidligere til en 
relativt stor økning i deltagel-
sen fra disse. 

Høstmøtet ble en gyllen anled-
ning for kolleger og andre til å 
treffes for å utveksle personlige 
erfaringer og forskningsresulta-
ter. Nytt utstyr ble presentert fra 
industrien. Du traff kanskje nye 
kolleger som kunne være spiren 
til nye forskningsprosjekter, nye 
jobbtilbud eller andre sosiale bind-
inger. Det er mitt inntrykk at til 
Høstmøtet ønsker alle å komme 
og styret er glad for den oppslut-
ningen disse møtedagene har.

styrets viktigste oppgave er å 
arrangere et godt Høstmøte. Jeg 

vil takke hele styret for innsat-
sen før og under Høstmøtet og 
spesielt sekretær Gunn Hulleberg 
og webredaktør Cato kjærvik for 
en utmerket jobb med å lage 
programmet og gjennomlese 
alle frie foredrag. kristin solstad 
med	medhjelpere	i	KSCI	gjorde	
også i år en utmerket jobb som 
teknisk arrangør. Trykkingen av 
Høstmøteboka og NoPen ble i 
fjor overlatt til Bente Ødegaard i 
Ødegaard reklame & design As. 
styret og NoP redaktør Terje  
Vagstad har vært svært godt 
fornøyd med resultatet av dette 
arbeidet som du nå holder et 
eksemplar av i hånda. 

svært mye handler om høstmøte 
i uke 43. Vi planlegger også i 
vinter et møte med Leverandør-
foreninga for å gå gjennom siste 
Høstmøte, hva som var bra, og 
hva som kan gjøres bedre. Vi 
ønsker å fortsette dette gode 
samarbeidet med industrien.

Det faglige programmet startet 
med komplikasjoner i form av 
Nof symposiet om ortopediske  
infeksjoner som ble svært vel- 
lykket med gode innlegg og  
diskusjoner og fortsatte med 
symposier arrangert av både fag- 
grupper	i	Nof	og	industrien.	Inni-
mellom var det 161 frie foredrag, 
hvilket meg bekjent er ny rekord. 

Håndkirurgene har under ledelse 
av Hebe kvernmo gjort et stort 
arbeid med å utvikle en app om 

behandling av distale radius- 
frakturer. styret vil berømme 
dette arbeidet som er gjort og 
håper og tror denne appen blir 
nyttig for våre medlemmer når 
det gjelder behandlingen av  
disse omdiskuterte frakturene. 

Generalforsamlingene både  
i moderforeningen og i under- 
foreningene ble vellykket  
arrangert på rekke og rad.

Den sosiale delen ble toppet av 
”Nofs Torsdagsklubb” som ble 
arrangert for andre gang og ble 
en	stor	suksess.	I	underkant	av	
300 deltok på festen til toner fra 
Entusijazzme. Norsk ortopedisk 
forening stipender ble utdelt.  
Det ble trukket 3 stk. reise- 
stipend til EForT 2015 i Praha 
på registreringsnummeret til 
påmeldte	LISer;	og	dette	ble	 
vel mottatt.

strategiplanlegging
styret jobber allerede med neste 
års arrangement. Parallelt med 
dette jobbes det med en ny stra-
tegiplan for foreningen som skal 
være klar til neste Høstmøte. 

Apper ser ut til å ha kommet for 
å bli. styret har planer om å utgi 
høstmøteboka på app for første 
gang neste år. Dette vil gjøre 
planleggingen av Høstmøtet for 
den enkelte mye lettere. som  
en overgangsordning vurderes 
parallell trykking av papirutgave. 

Nok for denne gang. Nå starter 
cupfinalen	på	tv;	riktignok	med	
feil lag på banen. 

2014 har vært et godt år for 
Norsk ortopedisk forening og 
jeg vil avslutt med å ønske alle 
medlemmer en god jul og et  
godt nytt år.

Leder

” ... Du traff kanskje 
nye kolleger som 
kunne være spiren 
til nye forsknings-
prosjekter, nye jobb-
tilbud eller andre 
sosiale bindinger.”
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referat

Generalforsamlingen i  
Norsk ortopedisk forening (Nof)
23. oktober 2014 kl 15.00 radisson Blu Plaza Hotel oslo

Gunn Hulleberg, referent

tilstede
styret i Nof, samt omkring 105 deltagere i salen.

saksliste
sak 1
Åpning av Generalforsamlingen (GF) ved leder Jon 
olav Drogset. GF mintes de medlemmer som er gått 
bort siste år. Dette er Øivind Berhard Hansen, svein 
Waage, odd Einar Johansen, Bela Molnar, Jan 
August Pahle, sverre olaus skeie, kenneth Bihlet, 
Arne Haukebø og robert Dokke.

sak 2
Valg av Anders Walløe som møtedirigent.

sak 3
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

sak 4
Utdeling av stipend

Charnley stipendet på kr. 100.000, ble utdelt av 
Thormod Dønås fra ortomedic til Jon Dahl, oUs-
rikshospitalet. Tittel på studien: ”Effekt av gluteus 
maximus transposisjon hos pasienter med gluteal 
insuffisiens etter totalprotese-operasjon med lateral/
transgluteal tilgang”.

smith & Nephew stipendet på kr. 50.000, ble 
utdelt av Johan Dalstrøm til Cathrine Aga, Martina 
Hansens Hospital. Tittel på studien: ”Double bundle 
versus single bundle operasjonsteknikk ved rekon-
struksjon av det fremre korsbåndet”.

research Grant (Heraeus Medical) på kr. 50.000, 
ble utdelt av Mats reinholdz til Christian Pollmann. 
Tittel på studien: ”Fast track hoftebrudd  
– Et optimalisert og helhetlig pasientforløp for  
hoftebruddpasienter”.

Nof stipendene ble delt ut på ”Torsdagsklubben” 
etter GF, men er likevel tatt med i referatet. Nof 
stipend (til støtte til forskningsarbeid, formidling  
av eget forskningsarbeid eller videre- og etter- 
utdanning) på kr. 50.000 ble tildelt Andreas  
Persson for prosjektet ”Årsak og risikofaktorer for 
revisjon etter fremre korsbåndsrekonstruksjon”.

Nof stipend for leger under utdanning (til støtte til 
forskningsarbeid, formidling av eget forsknings- 
arbeid eller utdanning) på kr. 50.000 ble tildelt Eivind  
Inderhaug	for	prosjektet	“Effect	of	supplementary	 
tibial fixation in ACL reconstruction using ham-
strings	tendons;	biomechanical	and	clinical	impact	
of using supplementary tibial fixation in single-
bundle anterior cruciate ligament reconstruction”.

sak 5
Årsberetning fra styret

Leder Jon olav Drogset avla styrets rapport og viste 
til den trykte versjonen i Norsk ortopedpost (NoP) 
3/2014. Nof-styret har startet arbeidet med ny  
strategiplan for foreningen. styret skal avklare om 
det er mulig å overføre høstmøteboka til en app 
allerede neste år.

sak 6
Rapport fra redaktøren i Norsk ortopedpost

redaktør Terje Vagstad viste til NoP.

sak 7
Rapport fra web-redaktør i Nof 

redaktør Cato kjærvik viste til NoP. Han oppfordret 
medlemmene til å følge med og bruke nettsiden til 
Nof,	som	oppdateres	jevnlig.	I	tillegg	har	foreningen	
nå etablert egen Facebook-gruppe.

sak 8
Rapport fra kvalitetsutvalget

Mangler.

styret vurderer å involvere kvalitetsutvalget i flere 
konkrete saker, for eksempel i høringssaker.
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sak 9
Rapport fra spesialitetskomiteen 

Leder Øystein Lian orienterte om en arbeidsgruppe 
i EForT som er nedsatt i regi av EU for å utarbeide 
en felles pensumbeskrivelse for utdannelsen i orto-
pedisk	kirurgi.	Nof,	LIOS	og	spesialitetskomiteen	har	
besvart henvendelsen fra EForT og orientert om 
norsk spesialitetsutdanning. 

Helsedirektoratet arbeider med en omlegging 
av spesialitetsutdanning i Norge. De kirurgiske 
grenspesialiteter blir omgjort til egne spesialiteter og 
det er foreslått en tre-delt modell for spesialisering 
i kirurgiske fag: Turnustjeneste-del 1, common 
trunk-del 2, spesialisering-del 3. ortopedi er ikke 
kommentert spesifikt i Helsedirektoratets dokument 
IS-2079.	Ortopedi	er	egen	hovedspesialitet	og	skal	
ha et eget løp for spesialitetsutdanningen. Lian 
hadde snakket med fagdirektør Bjarne riis strøm 
i legeforeningen for å sikre at Nof og Dnlf hadde 
samme forståelse av saken. Helsedepartementet 
jobber med dette nå og vil komme med et forslag 
medio november. En avventer dette.

Det er kommet ny operasjonsliste, gjeldende fra 
10.04.2014 og obligatorisk fra 01.07.2020.

sak 10
Rapport fra Nasjonalt register for Leddproteser 

Leif	I	Havelin	viste	til	rapport	i	NOP.

sak 11
Rapport fra Nasjonalt korsbåndregister

Lars Engebretsen viste til rapport i NoP. En begyn-
ner nå å kunne høste svar fra registerdata.

sak 12
Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister 

Lars B. Engesæter viste til rapport i NoP. Deknings-
gradanalyser av rapportering til Hoftebruddregisteret 
mot Norsk Pasientregister er inkludert i årets  
rapport. Det er første året en offentliggjør sykehus-
vise rapporter.

sak 13
Rapport fra Nasjonalt Barnehofteregister 

Anders Wensaas viste til rapport i NoP. Han opp- 
fordret til bedre rapportering. En har arbeidet med å 
øke complience. Nasjonalt Barnehofteregister vil bli 
et Nasjonalt kvalitetsregister fra 2016. Det er gjort 
en revisjon av registreringsskjemaet.

sak 14
Rapport fra ACTA orthopaedica

Viste til rapport i NoP.

sak 15
Rapport fra Bone and Joint Decade utvalget

Mangler.

sak 16
Rapport fra UEMS

Kari	Indrekvam	viste	til	rapport	i	NOP.	UEMS	 
arbeider med harmonisering av utdanning av  
spesialister i Europa. UEMs bør ha to delegater.

sak 17
Seniorpolitisk arbeid

Etter fullmakt fra generalforsamlingen 2013 og 
etter utvalgets anbefaling, har styret i Nof nedlagt 
seniorpolitisk utvalg.

sak 18
Rapport fra Nasjonalt Traumeregister

Viste til NoP

sak 19
Rapport fra Norsk Artroskopiforening

Viste til NoP. sigbjørn Dimmen minnet om at det 
blant	LIS-	deltager	på	Vintermøtet	trekkes	ut	en	som	
får	kr.	10.000	i	støtte	for	å	reise	til	ISAKOS.

sak 20
Rapport fra Norsk Barneortopedisk forening 

Viste til NoP.

sak 21
Rapport fra Norsk Fot- og Ankel kirurgisk Forening 

Viste til NoP. Fotkurset (obligatorisk fra 2013) er 
etablert i sin nye form.

sak 22
Rapport fra Norsk Forening For Håndkirurgi

Viste til NoP.

sak 23
Rapport fra Norsk Forening for skulder- og  
albuekirurgi 

Viste til NoP. Minner om Vintermøtet på kvitfjell 
2015 og Arctic Circle skulder og albuemøte i 
Tromsø 16.-18. april 2015.
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sak 24
Rapport fra Norsk forening for hofte- og knekirurgi

Viste til NoP. Foreningen vil avholde vårmøte annen 
hvert år.

sak 25
Rapport fra faggruppe for osteoporose og benhelse

Viste til NoP.

sak 26
Rapport fra Norsk Spinalkirurgisk Forening

Viste til NoP.

sak 27
Rapport fra Norsk Forening for Revmakirurgi

Viste til NoP. Faggruppen har ikke arrangert sym-
posium ved årets høstkongress og mottar ikke støtte 
i år.

sak 28
 Rapport fra Leger i ortopedisk spesialisering

Viste	til	NOP.	LIOS	har	egen	hjemmeside	og	har	
egen	Facebook	gruppe.	LIOS	oppfordrer	arbeids-
givere til å anerkjenne og støtte arbeidet som gjøres 
gjennom	LIOS.

sak 29
Rapport fra Nofs forskningsutvalg

Viser til NoP.

sak 30
Saker forelagt av styret 

Endring av teksten i vedtektene §9 og §10 er 
presentert for medlemmene i sakslisten for GF Nof 
2014 i Høstmøteboken:

1.	 Leder	i	LIOS	opptas	som	medlem	av	 
 styret i Nof

2. Past President opptas som medlem av  
 styret i Nof

3. Past President erstatter leder i Nof i  
 valgkomiteen

Forslagene vedtas enstemmig av GF, men ”avgått 
leder” skal brukes i stedet for Past President. Ved-
tatt tekstendring i vedtektene ble:

§9 styret 

Styret består av leder, nestleder, sekretær, 
kasserer, nettredaktør, leder i LIOS, redaktør av 

Norsk ortopedpost og avgått leder. Det velges ett 
varamedlem.

§10 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av forrige periodes leder og 
to medlemmer.

sak 31
Saker forelagt av foreningens medlemmer:

a. søknad fra Norsk forening for Ankel og Fotkirurgi 
om å bli opptatt som faggruppe i Nof. Vedtatt ved 
akklamasjon.

b. søknad fra Norsk forening for ortopedisk 
Traumatologi om å bli opptatt som faggruppe i Nof. 
Vedtatt ved akklamasjon

c. reduksjon i kontingent til Høstmøte for studenter 
og pensjonister var foreslått av V. Finsen. Pensjo-
nister betaler nå kr. 2000 mot fullpris kr. 2700. 
Medisinske studenter og pensjonister er grupper 
som ikke får dekket kongressavgiften i mangel 
av arbeidsgiver. Generalforsamlingen vedtar etter 
avstemning:

1. redusert kongressavgift for studenter  
 som holder foredrag - styret bestemmer  
 kontigenten.

2. redusering av kongressavgift for pensjo- 
 nister – styret bestemmer kontigenten.

d. Nasjonalt register for leddproteser fremmet sak  
til generalforsamlingen. saken fremlegges av  
Leif	I.	Havelin.

Nasjonalt servicenivå for medisinske kvalitetsregistre 
(skDE) opplyser at det er en bestilling fra Helsemi-
nisteren, Helsedirektoratet og styringsgruppen for 
skDE at resultater på sykehusnivå skal offentliggjø-
res fra alle nasjonale kvalitetsregistre. skDE skal stå 
for offentliggjøringen.

Nasjonalt register for leddproteser eies av Nof, men 
har egne vedtekter.

Generalforsamlingen vedtar at Nasjonalt register for 
leddproteser kan offentliggjøre sykehusvise rappor-
ter og endre sine vedtekter om dette er nødvendig.

sak 32
Regnskap pr 31.12. 2013 

regnskap og balanse ble lagt fram av kasserer 
Anette Wikerøy. Nof har stabil økonomi. regnskapet 
ble godkjent uten kommentarer fra GF.
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sak 33
Budsjettforslag for året 2015

Budsjettforslag ble lagt fram av kasserer Anette 
Wikerøy.	I	samsvar	med	tidligere	regnskap,	budsjet-
teres inntektene Nof får inn av Høstmøtet til å dekke 
de 2 Nof stipendene, styremedlemmenes honorar, 
reisestipendene	til	LIS-kandidatene	og	subsidier	til	
de 9 undergruppene. På den måten vil ikke Nofs 
egenkapital øke særlig per år. Budsjettet ble god-
kjent uten kommentarer av GF.

sak 34
Valg 

Hebe kvernmo, knut Fjeldsgaard og ketil Holen har 
vært årets valgkomite. 

styret i Norsk ortopedisk forening, ingen på valg. 

spesialitetskomiteen, ingen på valg.

kvalitetsutvalget (velges for 4 år):

Peter Tobias Franke, 
gjenvelges som leder 

Inger	Opheim, 
gjenvelges som medlem

Lars Gunnar Johnsen, 
medlem, ikke på valg

rainer knobloch, 
medlem, ikke på valg

forskningsutvalget (velges for 4 år): 

Gunnar knutsen, 
Helse Nord, gjenvalgt

Eivind Witsø, 
Helse Midt, gjenvalgt

Kari	Indrekvam, 
Helse Vest, gjenvalgt

Jan Erik Madsen, 
Helse sØ, ikke på valg

Jon olav Drogset, 
Leder i Nof, ikke på valg

valgkomiteen for 2015:

Hebe kvernmo, ketil Holen, og knut Fjeldsgaard

sak 35 
Forslag til tema for Nof-symposium 2015 

Det kom to forslag til tema. Andre forslag kan 
sendes til styret innen 21. januar 2015. Foreslåtte 
tema var: 

1. røyking ved elektiv kirurgi

røykestopp i forbindelse med operasjon er alt 
innført i sverige hvor en må slutte å røyke i forkant 
av operasjon og etter operasjonen.

2. Evidence based medicine.

sak 36
Æresmedlemskap

Det var ingen nye æresmedlemmer i 2014

sak 37
Eventuelt 

Hebe kvernmo redegjorde for at ”Behandling av 
distale radiusfracturer hos voksne” nettopp er sendt 
ut for høring blant medlemmer i Nof. retningslin-
jene er tilgjengelig i Magic app. ( www.handledds-
brudd.no). Handkirurgisk faggruppe ønsker dette. 
Hva med moderforeningen Nof? Er det mulig å få 
til en avtale med Nof angående finansieringen av 
retningslinjene på Magic app?

sak 38
Tid og sted for Generalforsamlingen 2015

Neste generalforsamling blir  
torsdag 22. oktober 2015

Gunn Hulleberg,  
referent
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LIOS-symposium	høstmøtet	2014

Like sikkert som at 
løvet faller, er det at 
ortopedisk høstmøte 
går av stabelen hvert 
år i midten av oktober. 
dette er en fantastisk 
mulighet for LIs-leger, 
både for faglig utvik-
ling, treffe kollegaer og 
bygge nye vennskap og 
kontakter. symposiene 
og foredragene er en 
god kilde for å tilegne 
seg ny kunnskap, og 
man får anledning til  
å presentere eget ma-
teriale og forskning.

kjartan koi

Også	i	år	var	det	under	LIOS-
symposiet duket for duell. Tema-
et i år var proksimale femurfrak-
turer, og bruk av glideskrue 
versus margnagling. Duellantene 
denne gangen var Jonas Fevang 
fra Haukeland universitets-
sykehus (glideskrue) og Asbjørn 
sorteberg fra sykehuset Østfold 
(margnagle). Vi fikk høre at 
glideskruen er bra, billig, og kan 
brukes til stort sett alt, men også 
”If	you	don´t	want	to	fail,	put	in	
a nail!” Temaet skapte engasje-

ment, og livlig debatt i panelet og 
i	den	fullsatte	salen.	I	tradisjon	
tro ble det tilslutt kåret en vinner, 
og sorteberg gikk av med en 
knepen seier. Takk til begge for 
flotte innlegg!

Neste	års	LIOS-symposium	er	
allerede under planlegging, og 
LIOS	kommer	tilbake	med	info	
om tema, duellanter etc. senere.

”kjører LIs-leger frem”
Etter symposiet var det tid for 
utdeling	av	tidenes	første	LIOS	
Hederspris. Dette er en pris som 
skal deles ut årlig til en spesialist 
i ortopedi som har gjort en særlig 
innsats	for	LIS-leger	i	ortopedi,	
både faglig og sosialt. styret i 
LIOS	hadde	fått	inn	flere	gode	
kandidater, og arbeidet med 
å kåre en vinner var ikke uten 
vanskeligheter.	I	styrets	begrun-
nelse for valg av vinner av prisen, 
ble	det	lagt	til	grunn	at	“han	
jobber	aktivt	for	å	”kjøre	LIS-
legene frem” ved at de får slippe 
til på operasjonsstuene også på 
avanserte operasjoner. Han tar 
veilederrollen	sin	overfor	LIS-
legene svært alvorlig og er alltid 
tilgjengelig for gode råd og en 
hjelpende hånd. Han stiller alltid 
opp	dersom	LIS-legene	trenger	
hjelp	og	han	er	alltid	LIS-legenes	
advokat dersom arbeidet deres 
blir kritisert av andre kolleger.  
I	tillegg	er	han	en	sosial	drivkraft	
i	avdelingen”.	LIOS	Hederspris	

2014 gikk til knut Fjeldsgaard!  
Vi gratulerer så mye.

en viktig arena for 
utvikling
kort oppsummert er Høstmøtet 
svært	viktig	for	LIS-leger,	både	
faglig og sosialt. Det er en arena 
for den ortopediske utviklingen  
og viktig for å drive faget frem-
over. Det er også viktig for å 
knytte nye kontakter og bekjent-
skap, samtidig som man pleier 
og opprettholder de gamle venn-
skapene. Jeg vil derfor herved 
oppfordre alle avdelingsledere og 
overleger til å sende flest mulig 
LIS-leger	til	Høstmøtet	i	2015!

Glideskrue versus margnagling 
ved proksimale femurfrakturer

LIOS Hederspris 2014 gikk til 
Knut Fjeldsgaard.

”	If	you	don´t	want	to	
fail, put in a nail!”
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NoFAF symposium 2014

Norsk fot- og ankelkirurgisk forenings (Nofaf) høstmøtesymposium 2014 
tok for seg den funksjonelle amputasjonsstump på underekstremitet. et 
velstrukturert og godt program ble presentert for de mangtallige oppmøtte.

elisabeth ellingsen Husebye

Andreas Dietze, siV, ønsket velkommen og presen-
terte	første	foredragsholder;	dr.	Per	Lerud,	som	
er å regne som ”den funksjonelle amputasjons-
stumpens” norske far. Amputasjon og protesebruk 
i historisk perspektiv fra feltskjærer og sjørøvere til 
dagens behandling av pasienter tiltrengende ampu-
tasjonsinngrep ble presentert. Dr. Lerud betoner at 
amputasjons-inngrepet er en avgjørende faktor for 
hele rehabiliteringsprossessen og at amputasjonen 
ikke representerer en avslutning, men derimot star-
ten på en kompleks og tverrfaglig rehabilitering. 

økende behov
I	Norge	gjøres	ca.	1700	major	amputasjoner	årlig	
i	underekstremitet.	I	hovedsak	foreligger	vaskulær	
eller diabetisk årsak til behov for amputasjon. Preva-

lensen av diabetes mellitus i befolkningen forventes 
å stige betydelig samtidig som befolkningen blir 
eldre. Disse forhold medfører sannsynligheten av at 
behovet for amputasjoner med påfølgende rehabi-
literingsbehov	vil	øke.	I	Norge	finnes	ikke	nasjonale	
data omfattende omfang, tendens, komplikasjoner 
og rehabilitering. Disse forhold har medført at 
Dr. Fredrik Nilsen, oUs, med medarbeidere har 
igangsatt arbeidet med et nasjonalt amputasjons-
register. Tanker og bakgrunn for dette registeret ble 
presentert av dr. Nilsen med et ønske om at kolle-
gaer landsdekkende vil støtte opp om registeret. 
registrering kan foretas via følgende nettadresser:

www.ankelogfot.no
www.amputasjon.no eller 
www.nofar.no.

Fra venstre: Per Lerud, Øyvind Paulsrud og Andreas Dietze (SiV)

den funksjonelle  
amputasjonsstump på  
underekstremitet
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femuramputasjon
Dernest fulgte Dr. Ari Bertz, Bergen, opp med 
en presentasjon av anatomiske og biomekaniske 
forhold ved femuramputasjon. Han fremviste en 
fantastisk video for demonstrasjon av viktigheten av 
å gjøre tenodese/myodese av adductor magnus med 
osteosuturer i distale femurstump og råd om å feste 
muskulaturen med hofteledd i ekstensjons- og ad-
duksjonsstilling. Pasienten har et betydelig forhøyet 
energiforbruk (+ 89 %) ved låramputasjon. En godt 
fungerende stump vil lette pasientens arbeid. 

preoperativ vurdering
Dr. Øyvind Paulsrud snakket så om den funksjo-
nelle amputasjonsstump på leggnivå og viktigheten 
av å preoperativt vurdere pasientens rehabilite-
ringspotensiale og av å velge ut riktig pasient. En 
leggamputasjon er forbeholdt gangere og er første 
steg i rehabiliteringen til gangfunksjon. 15 cm fra 
kneleddlinjen er en god lengde. Antikus skal dekke 
skråosteotomien og festes med osteosuturer gjen-
nom borekanaler og gastrocnemius dekker derover. 
Mål etter amputasjon er at pasienten skal kunne 
starte med interrimprotese en uke etter amputasjon 
og at pasienten skal kunne ha gangfunksjon i egen 
protese 3-4 uker etter amputasjon.

Callanders prosedyre
Dr. Trygve søvik, stavanger, presenterte deretter 
gjennomgang og registrering av kneleddsekartikula-
sjon og helt distal femuramputasjon med bevart 
patella og mulighet for endebæring (Callanders 
prosedyre) ved sUs (kommentar fra Dr. Witsøe, st. 
olav: Callander er smertefull ved belastning). kun 
2/47 pasienter med kneeksartikulasjoner og 2/21 
med Callanders prosedyrer endte opp som prote-
sebrukere. Det var færre komplikasjoner og bedre 
tilheling etter Callanders prosedyre, men protese-
brukere ble heller ikke de. Dr. søvik konkluderte 
med at kneeksartikulasjoner kan anvendes der det 
er behov for amputasjon hos traumepasient (og 
der det ikke er mulig med leggamputasjon) med 
tidligere gangfunksjon og at med dette unntak vil 
Callanders prosedyre være foretrukken. 

osseointgrasjonsproteser 
Dr. richard Brånemark, sahlgrenska, Gøteborg, 
presenterte sitt arbeid med utvikling av osseoint-
grasjonsproteser, oppfølging av pasientmateriale og 
videre bruksanvendelser. 40-70 % av femur- 
amputerte pasienter har hylsebesvær. Dr. Brånemark  
presenterer operativ teknikk med intramedullært 
femurimplantat og der implantatet går igjennom 

huden i enden av femurstumpen. Metoden er 
anvendbar ved korte femurstumper og muliggjør 
med det at pasientene med kort stump får et stabilt 
protesealternativ. Metoden kan representere en 
revulosjonerende livsforbedring for pasienten.Dette 
er ikke et tilbud til de pasientene som er amputert 
på bakgrunn av karsykdom eller infeksjon. Det kan 
være komplikasjoner i forbindelse med i hoved-
sak overfladiske infeksjoner, men disse kan oftest 
behandles med peroral antibiotika. 

mobilisering og aktivitet
Den andre svenske gjesten var fysioterapeut og orto-
ped Lotta Nilèhn-Hansson fra skåne. Hun har bred 
erfaring i opptrening av eldre pasienter som har fått 
utført underekstremitetsamputasjon. Hun beskrev 

”Den funksjonelle  
amputasjonsstumpens”  
norske far Per Lerud.

Fysioterapeut 
Jette Schack, 
OUS
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mobilisering av eldre pasienter der stumpen ikke var 
tilhelet. Hun betonet viktigheten av å få pasienten 
i gang tross sår på amputasjonsstumpen. En viktig 
faktor for sårtilheling er sirkulasjon og den øker ved 
mobilisering og aktivitet. Tross sår på stumpen fikk 
pasientene protesetilpassing og gåtrening med  
gode resultater. 

Bevar kneleddet
Fysioterapeut Jette schack, oUs, presenterte 
fysioterapeutens synspunkter på stumputforming 
og nivå i forhold til funksjon. Hennes ønske for 
bedret opptrening var: bevar kneleddet der det er 
mulig. Leggamputasjon er best, kneeksartikulasjon 
er nest best og låramputasjon danner det dårligste 
grunnlaget for god opptrening og gangfunksjon. 
Hun videreformidlet også brukerorganisasjonen, 
Momentums, synspunkt der oppfatningen er at 
kneeksartikulasjon er et godt alternativ. 

proteseoppbygging
siste taler ut var ortopediingeniør, Linn schwanberg, 
sMo, som kort snakket om proteseoppbygging 
påfulgt av ortopediingeniørens ønske om utseende 

av	amputasjonsstumpen.	I	hovedsak	er	deres	ønske	
for leggnivå at amputasjonen skal utføres i midtre 
tredjedel av leggbenet – men en god låramputasjon 
er bedre enn en dårlig leggamputasjon. For å lett 
innplassere forskjellige komponenter til kneledd, har 
ortopediingeniøren et ønske om at en femurstump 
ikke skal være for lang. kneeksartikulasjon ble også 
her tatt opp som et diskusjonspunkt uten å foreta 
noen absolutt konklusjon. Funksjon etter kneeks-
artikulasjon blir beskrevet som god, men det kan 
være praktiske og visuelle årsaker til ikke å ha dette 
som et foretrukket amputasjonsnivå.

Tverrfagligheten i behandlingen av underekstremi-
tetsamputerte pasienter understrekes ved de for-
skjellige faggrupper som har deltatt som foredrags-
holdere på symposiet. 

Andreas Dietze avsluttet med å takke for gode 
innlegg og for oppmøtet. og jeg sier også tusen takk 
til foredragsholdere og arrangører! Vel gjennomført! 
store forventninger hviler på skuldrene til arrangø-
rene av neste års høstmøte symposium omfattende 
artroskopiske prosedyrer i fot og ankel i regi  
av NoFAF.

den funksjonelle amputasjonsstump på underekstremitet fortsatt ...
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scandinavian society for surgery of the Hand (sssH)

scandinavian society for surgery of the Hand (sssH) er den nest eldste 
håndforening i verden. Inntil 2012 var det en forening for svensker, finner, 
dansker og nordmenn, men fra 2012 er de baltiske landene også  
medlemsland.

Jan-ragnar Haugstvedt, nestleder Norsk Forening for Håndkirurgi

Hvert annet år arrangeres en 
kongress som alternerer mellom 
medlemslandene.	I	2014	var	
turen kommet til Norge og den 
norske foreningens leder, yngvar 
krukhaug, ønsket velkommen 
til Bergen i midten av mai. Han 
hadde satt sammen en komité av 
håndterapeuter og håndkirurger 
som inviterte til et spennende, 
varierende og godt program. 

moberg- og gjeste- 
forelesere
Årets Moberg-foreleser, dvs invi-
tasjon av en kollega som har bi-
dratt spesielt innen håndkirurgi, 
var Toshi Nakamura fra Japan. 
Han snakket om det distale  
radioulnar ledd. Av andre gjes-
teforelesere nevnes Amit Gupta, 

Ton schreuders, Fiona Peck, 
Marianne Arner, Merlin Guggen-
heim, saskia sizoo, Torbjørn Hiis 
Bergh, Louis Catalano, Nicholos 
Downing, sven young og ramon 
Tahmassebi. kort summert 
inneholdt forelesningene emner 
om skader i og rehabilitering av 
sener, seneplate, proteser i hånd, 
rehabilitering etter brannskader, 
informasjon om nasjonalt kvali-
tetsregister samt skader i hånden 
ved ”normale” røntgenbilder.

Innlegg om  
retningslinjer 
I	tillegg	hadde	Hebe	Kvernmo	
innlegg om retningslinjer for  
behandling av radiusfrakturer. 
Dette er et emne som nettopp 
det norske fagpanelet har jobbet 

med i flere år for å kunne anbe-
fale evidensbaserte retningslinjer 
om behandling av distale radius-
frakturer i et elektronisk format. 
retningslinjene er nå tilgjengelig 
på www.håndleddsbrudd.no.

God internasjonal  
deltagelse
Møtet hadde god internasjonal 
deltagelse. Gjennomføringen var 
prikkfri i lokalene til radisson Blu 
på Bryggen i Bergen, og selv om 
været var uvanlig dårlig i midten 
av mai i Bergen, så var festmid-
dagen på statsraad Lemkuhl i 
den vestlandske skjærgård en 
opplevelse. 

På vegne av Norsk Forening for 
Håndkirurgi vil vi takke alle som 
har jobbet hardt de siste årene 
for å få gjennomført et flott  
arrangement.

kongress i Bergen 2014

To av gjesteforeleserne i Bergen: 
Marianne Arner fra Sverige og 
Toshi Nakamura fra Japan.  
Foto: Anders Hammer.Synthes AS • Lilleakerveien 14 • 0283 Oslo • Norge • Telefon 24 12 66 80
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en skadelegevakt i særklasse

tradisjonelt har det vært lite klinisk forskning ved legevakter. det var der-
for iøynefallende å se de mange gode vitenskapelige innleggene fra Bergen  
Legevakt under den skandinaviske håndkirurgiske kongressen (sssH) som 
ble arrangert i Bergen i vår. Legevakten har en aktiv forskningsenhet, hvor 
målet er å fremskaffe mer kunnskap om vanlige akutte tilstander for å 
bedre både diagnostikk, oppfølging og behandling – til pasientens beste.

Hebe désirée kvernmo

Bergen Legevakt er en storbylegevakt som behand-
ler omtrent 100 000 pasienter i året. Legevakten er 
seksjonert i en medisinsk/allmennmedisinsk seksjon 
og en skadekirurgisk seksjon. Ved den skade-
kirurgiske seksjonen behandles det omtrent 40 000 
pasienter i året. Mesteparten av den konservative 
bruddbehandlingen i Bergensområdet foregår her, 
blant annet behandles årlig 1700 distale radius- 
frakturer, 1150 fingerfrakturer og 1600 håndledds-
forstuvinger/kontusjoner. Mange sårskader og 
bløtdelsskader blir også behandlet ved Bergen 
Legevakt.

Under sssH-kongressen var legene ved Bergen 
Legevakt godt synlige med mange gode vitenskape-
lige innlegg.

aktivt forskningsmiljø
Torbjørn Hiis Bergh, som er overlege ved skade- 
legevaktseksjonen og selv tok doktorgrad nå i vår på 
håndleddsskader, sier følgende: - De senere år har 
vi hatt et aktivt forskningsmiljø med en egen forsker-
gruppe ved Bergen Legevakt. Vi har 4 doktorgrader 
som utgår fra legevakten. Forskergruppen består av 

Christina Brudvik som 
foredragsholder under 
FESSH. Hun er aktiv 
forsker og har allerede 
veiledet andre frem  
til den medisinske  
doktograden. Foto: 
Anders Hammer.

rapport fra Bergen
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Christina Brudvik og Torbjørn Hiis Bergh  
fra Bergen Legevakt som møteledere under  
SSSH-kongressen i Bergen i vår. Begge har  
medisinsk doktorgrad. Foto: Anders Hammer.

fire doktorgradsarbeider har 
utgått fra Bergen Legevakt

”Distale radiusfrakturer”  
(Hove, 1994)

”Vold i et bysamfunn”  
(steen, 2005) 

”skader på barn”  
(Brudvik, 2006) 

”Håndleddsskader med  
normale røntgenbilder”  
(Hiis Bergh, 2014)

klinikere innen kirurgi og allmennmedisin. Gruppen 
ser nå nærmere på ganglion i håndleddsregionen, 
og på interobserver reliabilitet ved granskning av 
håndleddsrøntgenbilder ved skader i håndledds- 
regionen. Gruppen planlegger også å bli inkludert i 
et ”skafoid-register” i samarbeid med plastikk kirur-
gisk avdeling og ortopedisk avdeling ved Haukeland 
Universitetssykehus.	I	tillegg	til	håndleddsskader	
har gruppen også forskningsområder innen sår, 
andre bløtvevsskader og infeksjoner samt smerte- 
behandling ved Legevakten.

undervisning og turnus
I	tillegg	til	pasientbehandling	og	aktiv	forsknings- 
aktivitet undervises det i i chirurgia minor og skade-
behandling for medisinerstudenter, og turnusleger 
utfører deler av sin kirurgiske sykehustjeneste ved 
legevakten.	Klinisk	Institutt	1	ved	Universitetet	i	 
Bergen har knyttet en 50 % stilling og to 20 %  
stillinger til Legevakten. 

- Tradisjonelt har det vært lite klinisk forskning ved 
legevakter. Vi syntes forskningen er svært givende, 
men det er også utfordrende å drive forskning så 
nær vår kliniske hverdag. Vi opplever at forskningen 
har vært både motiverende og engasjerende for 
både leger og annet helsepersonell ved Legevakten.  

- Vårt mål er å fremskaffe mer kunnskap om vanlige 
akutte tilstander, noe som vil bedre både diag-
nostikk, oppfølging og behandling. Dette tror vi vil 
komme våre mange pasienter til gode. 
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blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apixaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen 
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for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 
timer før første dose av apixaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk 
svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial 
intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av 
apixaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × 
halveringstiden) mellom siste dose av apixaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apixaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er 
fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger 
trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller 
pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved 
sam-tidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apixaban 
er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat 
nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med 
forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og 
varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en 
spesiell form for lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Hemmere av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både 
CYP 3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i 
AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apixaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP 3A4 og P-gp forventes 
å øke plasmakonsentrasjonen av apixaban i mindre grad. Ingen dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP 3A4 og/eller P-gp. Induktorer av 
CYP 3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP 3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon 
av apixaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP 3A4 og P-gp, bør apixaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av tilbakevendende DVT og LE. Apixaban er ikke anbefalt for 
behandling av DVT og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP 3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, 
plateaggregasjonshemmere og NSAIDs: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med an-dre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. 
Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering 
eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apixaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye 
vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apixaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt 
iskemisk slag hos pasienter som bruker apixaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apixaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-
reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer 
apixabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apixaban 
eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apixaban skal avsluttes. 
Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: 
Gastrointestinale blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økte transaminaser, økt ASAT, økt γ-GT, unormal leverfunksjonstest, 
økt alkalin fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på 
punksjonssted og blødning på inn-stikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: 
Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. 
Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vagi-nalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, 
traumatisk blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Behandling av 
DVT og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, 
hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hematochezi. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Traumatisk blødning, postoperativ blødning, 
blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Intet antidot. Overdose kan føre til økt 
blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør 
vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en 
koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 side d. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 147,90. 20 stk.1 (blister) kr 264,60. 
60 stk.1 (endose) kr 697,70. 168 stk.1 (blister) kr 1879,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 207,50. 56 stk.2 (blister) kr 653,90. 100 stk.2 (endose) kr 1135,30. 168 stk.2 (blister) kr 1879,20. Det er kun 168 
stk. blisterpakning som har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. Refusjon: 1 B01A F02_1 Apiksaban - 2,5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging 
av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-
valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk 
hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II).
Refusjonskode: ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
  -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136          -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136        
  K78 Atrieflimmer/flutter  -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
2 B01A F02_2 Apiksaban - 5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risiko-
faktorer slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II).
Refusjonskode: ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
  K78 Atrieflimmer/flutter  -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             

Vilkår: Ingen spesifisert.          Sist endret: 21.08.2014
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»   Antitrombotisk middel.      ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apixaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose 51,43 mg, resp. 102,86 mg. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 
5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer 
(NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). 
Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). 
Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: 
Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående 
risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av 
tilbakevendende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med Eliquis 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se 
SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig 
antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos 
voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis skal warfarin eller annen VKA-be-handling seponeres og Eliquis igangsettes når 
internasjonal normalisert ratio (INR) er <2,0. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling fortsettes administrering av Eliquis i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig 
administrering tas en INR-prøve før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering fortsettes inntil INR er ≥2,0. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig 
nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede 
leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR15-29 ml/minutt) 
gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av 
DVT, behandling av LE og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apixaban brukes med forsiktighet. 
Pasienter med serumkreatinin ≥133 μmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg bør også bruke laveste dose av apixaban, 2,5 mg 2 ganger daglig. Det er ingen klinisk erfaring 
hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apixaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er 
nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Konvertering (NVAF): Pasienter kan 
fortsette behandling med apixaban i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne 
med NVAF: Til pasienter med minst to av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥133 μmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Administrering: Kan tas 
med eller uten mat. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. 
Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster 
med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store 
intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), 
heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt 
ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med 
forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere 
blødningsrisiko. Selv om behandling med apixaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor 
informasjon om apixabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive 
prosedyrer: Apixaban bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk 
signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Apixaban bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for 
blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer 
ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Apixaban bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter 
invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apixaban pga. aktiv 
blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apixaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen 
gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med 
antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen 
for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 
timer før første dose av apixaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk 
svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial 
intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av 
apixaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × 
halveringstiden) mellom siste dose av apixaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apixaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er 
fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger 
trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller 
pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved 
sam-tidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apixaban 
er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat 
nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med 
forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og 
varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en 
spesiell form for lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Hemmere av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både 
CYP 3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i 
AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apixaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP 3A4 og P-gp forventes 
å øke plasmakonsentrasjonen av apixaban i mindre grad. Ingen dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP 3A4 og/eller P-gp. Induktorer av 
CYP 3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP 3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon 
av apixaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP 3A4 og P-gp, bør apixaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av tilbakevendende DVT og LE. Apixaban er ikke anbefalt for 
behandling av DVT og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP 3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, 
plateaggregasjonshemmere og NSAIDs: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med an-dre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. 
Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering 
eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apixaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye 
vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apixaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt 
iskemisk slag hos pasienter som bruker apixaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apixaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-
reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer 
apixabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apixaban 
eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apixaban skal avsluttes. 
Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: 
Gastrointestinale blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økte transaminaser, økt ASAT, økt γ-GT, unormal leverfunksjonstest, 
økt alkalin fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på 
punksjonssted og blødning på inn-stikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: 
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Why registries analyzing cruciate 
ligament surgery are important

National quality registries have been used in several medical specialties 
to improve health care worldwide.1-7 due to the inferior clinical results  
associated with some hip prosthesis designs in the early 1980s,6 nation-
wide Hip arthroplasty register (Nar) was established in sweden in 1979 
and in Norway in 1987 with implant revision as the main end-point.1

Lars engebretsen and magnus forssblad

The purpose is the early detection of inferior 
results caused by implants, cements or surgical 
techniques.1, 3,6	In	1994,	the	Norwegian	registry	
was expanded to include all joint replacements.3 
In	1995,	two	studies1,3 described implant inferiority 
at an early stage, a finding only possible through 
registry studies.

The Hip Arthro-
plasty register is 
based on a simple 
reporting system 
(approximately 
one minute to  
complete a single-
paged registration 
form) and hospi-
tals are provided 
with continuous 

feedback from the registry.1,2 These two factors 
are believed to explain why the compliance rate of 
nearly 100 % has not declined during 30 years  
of operation.1,2 

Immediately	after	each	operation,	the	surgeon	 
completes the registration form, which is mailed  
to the NAr office. Patient identification and the  
different procedures, including the type of implant 
and cement used, are specified on the registration 
form. Feedback to the surgeons and recently to 
the	public	is	given	as	annual	national	reports.	In	
addition, each hospital receives a report on its own 
activities and results, which can be compared to the 
national average. A wide range of studies have been 
published based on the NAr database.1,3,6  

To date, national registries have been established  
in Norway, sweden (1979), Finland (1980), 
Denmark (1995), Australia (1999), New Zealand 
(1999), Canada (2000), romania (2001), and 
England and Wales (2003).

registries for knee ligament surgery
2004 saw the first surveillance system to monitor 
the outcome of knee ligament surgery in a pre-
defined population – the Norwegian knee Ligament 
registry (NkLr).2 Evidence from the scandinavian 
joint replacement registries indicated that a national 
knee ligament registry could be highly beneficial. 
First, treatment outcome can be improved through 
feedback to the hospitals and surgeons from the 
registries. second, there are still several unresol-
ved issues related to cruciate ligament surgery 
and postoperative rehabilitation methods. some of 

” ... The purpose is 
the early detection 
of inferior results 
caused by implants, 
cements or surgical 
techniques ...”

koos
knee injury and osteoarthritis outcome score 

Nar
Nationwide Hip Arthroplasty register

NkLr
Norwegian knee Ligament registry

Noa
Norwegian orthopedic Association
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these can and should be addressed by conducting 
properly designed randomized controlled trials 
(rCTs). However, because of practical, financial or 
other restraints such studies are often not possible. 
Also, some questions can only be answered by large 
cohort studies. This includes the detection of proce-
dures and devices that result in premature failure. 
Third, a large cohort study can be used to identify 
prognostic factors associated with good and poor 
outcomes. Data from the Norwegian registry show 
a	very	high	compliance	rate;12,16 this type of registry 
can be run in country with 5 million inhabitants for 
approximately 150 000 Us dollars a year excluding 
the local costs in each hospital or clinic.

the scandinavian experience 
With this background the Norwegian knee Ligament 
registry (NkLr) was started in June 2004 and is 
owned by the Norwegian orthopedic Association 
(NoA), with a steering committee appointed jointly 
by NoA and oslo sports Trauma research Center.  
It	is	run	by	the	Norwegian	Arthroplasty	Register	
(NAr) with funding from the Norwegian government. 

registry data is collected using registration forms 
completed by the surgeon immediately after surgery. 
All surgeries on cruciate ligaments in Norway and all 
later knee surgeries performed on these knees are 
to	be	reported	to	the	registry.	In	case	of	a	revision	
or if other subsequent surgery is performed, they 
are linked to the index operation by the patients’ 
unique personal identification number. reporting 
is voluntary, and the registry received forms from 
35 public hospitals and 9 private hospitals.15 The 
patients included in the registry must have signed 
an informed consent before surgery. The NkLr has 
the endpoint revision or total knee replacement and 
follow-ups at 2,5 and 10 years with subjective knee 
injury and osteoarthritis outcome score (koos). 
The completeness of registration to the NkLr for 
ACLr and revision ACLr during the years 2008 and 
2009 was found to be 86 % in a study comparing 
the data in the NkLr to the Norwegian Patient 
register and the electronic patient charts for public 
and private hospitals.15

The Danish and swedish registries followed in 
2005. The three registries survey a population 
of approximately 20 million people.10 The results 
show that in 10 years of operation, approximately 
85 % of all patients undergoing cruciate ligament 
surgery are included in the registry.21 Based on 

these data, it may be expected that the registries in 
the Nordic Countries each year will enroll approxi-
mately 6-7000 primary ACL reconstruction cases 
in addition to revisions. Unfortunately, at this stage, 
nonoperatively treated ACL deficient knees are not 
included in the registries for practical reasons, but 
trials are undergoing in sweden where approxi-
mately 2000 nonoperative ACL ruptures have been 
included at this stage.

time for an even broader  
collaboration
Patient registries are established to improve the 
standard of health care and should be used in as 
many	countries	as	possible.	In	the	US,	there	are	
large local and regional registries. studies show 
small differences in epidemiology and outcome  
from nationwide European registries.10,12,16,19  
one vision is to have a common international 
registry for knee ligament surgery supported by for 

” Unfortunately, at this stage, no-
noperatively treated ACL deficient 
knees are not included in the 
registries for practical reasons ...”

why registries analyzing cruciate ligament 
surgery are important fortsatt ...

Artikkelforfatter Lars Engebretsen.
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example	ESSKA	and	ISAKOS.	For	countries	that	
need a separate database due to legal reasons,  
the software could be the same for all countries. 
In	a	very	short	time	a	huge	amount	of	data	could	
be obtained and fruitful international comparisons 
would be possible. Currently work is going on  
with EsskA to create a registry for children ACL 
reconstructions.

specifically, registries 
are meant to serve three 
specific	purposes;	to	
improve treatment 
outcomes through feed-
back to the hospitals 
and surgeons, to detect 

procedures and devices that result in premature 
failure,20,21 and to identify prognostic factors asso-
ciated with good and poor outcomes.13,14,17  
However, to serve these purposes, the accuracy of 
the outcome measures used is critical. The arthro-
plasty registries use revision surgery as the sole end 
point. Thus, patients may have a poor result without 
this	being	registered.	In	contrast,	in	addition	to	revi-
sion surgery, the knee ligament registries therefore 
also include routine follow-ups with patient-reported 
koos scores. koos scores are collected pre- 
operatively from the patients, as well as after 2, 
5 and 10 years. The intention is to detect inferior 
results and early failures, regardless if patients with 
a failed graft decide to go through revision surgery 
or not. The koos is commonly used to evaluate  
the outcome following ACLr. koos data from  
more than 20,000 patients are available from 
ACL registries in sweden, Norway and Denmark. 
Data from these registries show post-operative 

mean koos scores corresponding to mild pain 
(mean scores 84-89), moderate to mild symptoms 
(60-86), no problems with activities of daily living 
(90-97), moderate to mild problems with sport and 
recreational activities (63-78) and moderate to mild 
reductions in knee-related quality of life (60-69) at 
1-2 years following reconstructive surgery.9,28  
koos < 44 has been defined as a failed ACL 
reconstruction thus enabling the registries to detect 
failures that are not undergoing a revision. koos 
has been criticzied for including too many questions 
and too little ability to differentiate between patients, 
but at this stage no better tool is available.

Also, at a later stage data from cruciate registries 
can be combined with data from registries on knee 
arthroplasties, thus using surgically verified severe 
osteoarthritis as an additional end point. 

Whereas the registries published epidemiological 
data the first years, current publications are  
concentrating on the effect of additional ligament, 
cartilage and meniscal injuries on the ACL  
reconstruction revision rate and ProM result.  
Additionally, at this stage we can see the effect of 
the graft choices, fixation devices and various forms 
of rehabilitation on the final results of the surgery 
(20-28) based on analyzes of > 40 000 ACL  
reconstructions. Today the ACL registries play an 
important role in decision on surgical procedures, 
fixation devices and rehabilitation protocols. As  
the registry information becomes increasingly  
transparent, results from each hospital and clinic 
and ultimately from each surgeon on ACL  
reconstructions should improve patient care.

why registries analyzing cruciate ligament surgery are important fortsatt ...

” ... the accuracy 
of the outcome 
measures used 
is critical ...”
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Behandlingsretningslinjer for 
håndleddsbrudd 

Norsk ortopedisk forening har utarbeidet behandlingsretningslinjer for 
håndleddsbrudd. formålet med retningslinjene er å gi evidensbaserte an-
befalinger for når pasienter bør vurderes operert og hvilken behandlings-
strategi og gjenopptrening som bør benyttes. retningslinjene vil dermed 
være med å bidra til å sikre en ensartet høy kvalitet på tvers av helse- 
foretak og sykehus og representerer en ny generasjon verktøy for kunn-
skapsstøtte i klinisk praksis. disse retningslinjene har nå vært ute på 
høring hos medlemmene i Norsk ortopedisk forening.

Hebe désirée kvernmo, Leiv magne Hove, adalsteinn odinsson og yngvar krukhaug, 
det norsk retningslinjepanelet

Behandlingsretningslinjene har vært ute på høring  
i perioden 20. oktober til 14. november 2014. Totalt 
har det vært 621 ulike personer som har logget seg 
inn på www.håndleddsbrudd.no i perioden. Forde-
lingen nasjonalt er spredt utover hele landet, og 135 
personer har vært inne på nettsiden opptil 6 ganger. 
Ved innloggingen har man brukt mobiltelefon og 
nettbrett i mer enn 1/3 av tilfellene.

retningslinjepanelet har mottatt 7 høringssvar 
ved utgangen av høringsfristen. Det har vært noen 
applauderinger av flotte retningslinjer, noen faglige 
kommentarer vedrørende innholdet og spesielt i 
forhold til nye publikasjoner, samt noen forslag til 
forbedringer utformingsmessig.

Vi takker Nofs medlemmer for innspillene, som alle 
har bidratt til å gjøre retningslinjene bedre. 

Vi vet at det i mangelen av retningslinjer kan være 
vanskelig for den enkelte å oppdatere seg, og 
spesielt vanskelig er det når resultatene i de mange 
artiklene spriker. Hvilke artikler skal vektlegges? 
En annen ting vi har opplevd er at det fortsatt er 
forvirring rundt bruken av metaanalyser. Vi vil her 
bare poengtere at der flere studier inngår i meta-
analyser, kommenteres de enkelte utfallsparame-
trene vanligvis samlet. For oppdatert beskrivelse av 
metodikken henviser vi til kapittel 1 i retningslinjene 

og referansene som er oppgitt der. For de respek- 
tive søkekriteriene er disse de samme som de vi  
benyttet i kunnskapssenterrapporten som ble  
publisert i fjor (rapport fra kunnskapssenteret  
nr 03 - 2013 - Behandling av håndleddsbrudd 
hos voksne), med inklusjon av også randomiserte 
kontrollerte studier (rCT).

Vi har i løpet av de siste månedene opplevd at det 
er publisert flere studier etter at vi gjorde vårt siste 
søk og metaanalyser. 

Costa-studien
studien til Costa og medarbeidere (http://www.
bmj.com/content/349/bmj.g4807) ble publisert 5. 
august i år, og sammenlikner bruken av volare  
låseplater med perkutan pinning hos voksne over 
18 år. studien har riktignok et pragmatisk design. 
Den gir en viss usikkerhet med hensyn til selek-
sjonsbias og kan dessuten ha manglende over-
førbarhet i og med manglende inklusjonskriterier. 
studien er likevel den største studien per dags dato 
som belyser temaet. DAsH-skår etter 12 måneder 
er i favør av volare låseplater, dog ikke signifikant. 

Vi har forespurt førsteforfatter av studien om  
supplerende data for å kunne oppdatere meta- 
analysen vår. Vi har fått til svar at disse sannsynlig-

Norsk ortopedisk forening
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vis vil bli publisert ved årsskiftet. studien blir  
derfor ikke inkludert i nåværende versjon av  
retningslinjene. 

orCHId-studien
ORCHID-studien	til	Bartl	og	medarbeidere	ble	
publisert	den	14.11.2014	(Dtsch	Arztebl	Int	2014;	
111(46): 779-87), og er heller ikke inkludert i våre 
metaanalyser.	I	studien	har	man	randomisert	pasi-

enter > 65 år med komplekse intraartikulære fraktu-
rer til enten operativ eller konservativ behandling og 
hvor pasientene er fulgt opp i ett år. 

Vi har sett at DAsH-dataene går i favør av volare 
låseplater, dog ikke signifikant i denne enkeltstudi-
en. Bartl og medarbeidere har imidlertid selv utført 
en metaanalyse av egne data og dataene til Arora 
og	medarbeidere	fra	2011.	I	denne	analysen	blir	
dataene signifikante i favør av volare låseplater både 
etter 3 og 12 måneder, men forskjellen ansees ikke 
som klinisk relevant siden den er under 10 poeng. 
også livskvalitetsdataene går i favør av volare låse-
plater, med signifikante verdier ved 1 års oppfølging. 

Zhang-studien
Likeledes foreligger det nå på nettet en studie av 
Zhang og medarbeidere (Zhang et al. 2014 - in 
press) som heller ikke er inkludert i retningslinjen. 
studien sammenlikner plater med ekstern fiksasjon, 
og har inkludert 6 rCT, hvorav 4 som har benyttet 
volare	låseplater.	I	denne	metaanalysen	finner	man	
signifikante resultater i favør av plater både etter 3, 
6 og 12 måneder, dog er forskjellen klinisk relevant 

kun etter 3 måneder (15.6 DAsH-poeng i favør av 
plater), mens forskjellen etter 6 og 12 måneder er 
hhv 4 og 6 poeng. 

Justeringer og plan fremover
På bakgrunn av ovennevnte har vi justert styrken 
på par av anbefalingene, selv om det ikke foreligger 
noen rCT som går i favør av verken ekstern fiksa-
sjon eller konservativ behandling fremfor plating. 

Begrunnelsen for endret styrkeangivelsen på anbe-
falingen skyldes imidlertid at forskjellen i favør av 
plater ikke er av en sikker klinisk relevant størrelse. 
skulle det bli endringer som følge vårt fremtidige 
søk og nye metaanalyser, vil medlemmer av Nof få 
et varsel dersom anbefalingen endres.

Vi har som sagt gått gjennom kommentarer vi har 
mottatt og inkorporert endringer som vi både tror 
tydeliggjør og hever kvaliteten på retningslinjene. 

Vi vil også lage en hensiktsmessig plan for opp-
datering av søk som gjør at vi kan ha en dynamisk 
oppdatering av retningslinjene. En slik dynamisk 
oppdatering er kanskje den største fordelen ved å 
bruke	MAGIC-plattformen	for	retningslinjearbeidet.	
Det er mulig å komme med kommentarer fremover, 
dette må gjøres mens man er innlogget og inne i 
det aktuelle avsnittet i retningslinjene slik at kom-
mentarene lagres der. Disse vil bli vurdert ved neste 
oppdatering av retningslinjene. 

Alle høringssvarene vil sammen med denne artik-
kelen publiseres i siste kapittel i retningslinjene. 
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Leserbrev

spesialiteten 
er ortopedisk kirurgi

I Nop nr 2 2014 var det flere spennende innlegg. redaktøren kan  
trygt kalle seg kirurg for spesialiteten er ortopedisk kirurgi. Jeg tror ikke 
foreningen skal endre navn til Norsk ortopedkirurgisk forening.

anders walløe, tidligere leder av spesialitetskomiteen

Etter at Helsedirektoratet overtok godkjenningen av 
nye spesialister har de også godtatt spesialitets- 
komiteens forslag til nye kurser og ny operasjons-
liste. For meg er det uforståelig at noen av endring-
ene først skal være obligatoriske fra 01.01.2020.

Viktigere blir det om HD vil endre utdanningens 
lengde og innhold. Under mine år i spesialitetskomi-
teen har kandidatenes operative trening på mange 
avdelinger avtatt. Dette har særlig gått ut over tre-
ning i planlagt virksomhet som dagkirurgi og større 
kirurgi på inneliggende pasienter. 

ortopedisk kompetanse krever kunnskap om under-
søkelsesmetoder for å stille rett diagnose, den kre-
ver forbredelse med kjennskap til ikke-kirurgisk og 
kirurgisk behandling av aktuell diagnose, kjennskap 
til alternative kirurgiske metoder, tilganger, kompli-
kasjoner, forventede resultater og rehabilitering.

Denne kompetansen opparbeides best gjennom  
egen erfaring som etter mitt skjønn ikke kan 
erverves kun gjennom kursing og annen teoretisk 
opplæring.

Vårt fag har i likhet med de fleste andre fag blitt høyt 
spesialisert. Dette medfører at begrepet ”bredde-
kompetanse” ikke lenger har noe innhold. Vi må ha 
kolleger med spesialkompetanse innen de forskjel-

lige områdene og så må disse snakke sammen. 
”kommunikasjonskompetanse” må erstatte  
”breddekompetanse”. små avdelinger må være 
på ”nett” med avdelinger som er tilstrekkelig store 
til å ha kolleger med kompetanse innen de fleste 
spesialområdene. Denne utviklingen må komme til 
syne når vi planlegger utdanningen av framtidens 
ortopeder. Private aktører med stor virksomhet må 
gjerne bidra i utdanningen.

I	et	lite	land	med	delvis	spredt	bosetting	er	det	
vanskelig å opprettholde høy kvalitet på alle tilbud 
ved mindre sykehus. samtidig øker mulighetene for 
hva som er mulig med avansert teknologi og spesial-
utdannet personell. Dette øker ytterligere vanskelig-
hetene for mindre sykehus, men noe kan bøtes på 
ved effektiv kommunikasjon.

Andelen pasienter med behov for akutt kirurgi er 
stor på de fleste ortopediske avdelinger. Prioritering 
av	øyeblikkelig	hjelp	er	viktig,	men	Ikke	alt	haster	på	
timen. Mye tyder på at behovet for akutt ortopedisk 
kirurgi er økende og ved mange avdelinger er det 
vanskelig å gjennomføre de akutte operasjonene 
innenfor en tidsramme som er akseptabel for 
pasient, pårørende og kirurg. De eneste som fin-
ner ventetiden akseptabel er sykehuslederne. Det 
undrer meg at vi skal se på flyselskapene når det 
gjelder sikkerhet, men ikke når det gjeder regulari-
tet. Da er det tilfeldighetene som rår. Ved planlagt 
reservebemanning for forventet sykefravær kunne 
mange strykninger vært unngått. spesialavdelinger 
som anestesi, overvåking og operasjon er særlig 

” ... kompetansen opparbeides  
best gjennom egen erfaring som 
etter mitt skjønn ikke kan erverves 
kun gjennom kursing og annen 
teoretisk opplæring.”

” ... de eneste som finner  
ventetiden akseptabel er  
sykehuslederne.”
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avhengig av en fast stab. Ved fravær på slike steder 
rammes	ofte	”produksjonen”.	I	annen	nødvendig	
produksjon har man en reserve i beredskap, men 
slik har man ikke råd til på sykehusene.

Akutt kirurgi er ofte krevende. Denne type kirurgi 
bør derfor så langt det er forsvarlig utføres på dag-
tid og i noen tilfeller sentraliseres.

Jeg har forsøkt å peke på forhold som må bedres 
slik at framtidens ortopeder kan få mulighet til en 
forutsigbar arbeidsdag hvor planlagt virksomhet og 
akutte operasjoner gir gradvis økende kompetanse. 
Dette gir trivsel på arbeidsplassen som er en sikker 
kvalitetsindikator. kirurger trives i et faglig sterkt 
og selvkritisk miljø som også bidrar til å gjøre hver 
enkelt kirurg dyktigere.

Anders Walløe (th):  
Kirurger trives i et  
faglig sterkt og selv- 
kritisk miljø som også  
bidrar til å gjøre hver  
enkelt kirurg dyktigere.
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DVR®  
DISTAL VOLAR RADIUS

ePack DVR® Crosslock
Komplett engangsystem med alt av 
instrumenter og implantater for DVR Crosslock.

DVR® Anatomic
Anatomisk, vinkelstabil volar plate  
med god støtte distalt på radius.

DVR® Crosslock
Videreutvikling av DVR Anatomic med 
vinkelstabile skruer distalt og proximalt  
i platen.
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for tre år siden ble tre skandinaviske venner, alle med litt over gjennom-
snitlig interesse i problemstillinger omkring brudd i distale radius og 
tilhørende herligheter, enige om å møtes en weekend i københavn for å 
diskutere et mulig skandinavisk bokprosjekt.

Leiv m. Hove, initiativtaker og norsk redaktør

I	januar	2012	møttes	vi	tre	i	Køben,	med	hodene	
fulle av ideer og entusiasme,- det hele krydret med 
god dansk mat og drikke.

Vi tok mål av oss til å skrive om ”alle sider” av 
denne vanligste av alle bruddskader innen ortope-
disk kirurgi. og i løpet av helgen ble overskriftene til 
47 kapitler om denne tematikken printet ut. Mulige 
forfatternavn, basert på tidligere vist interesse for 
akkurat dette del-tema, ble notert på blokken.

Det følgende året ble det utvist stor kontakt mellom 
disse mulige forfatterne og oss tre redaktørene. så 
da høsten gikk mot vinter, var 90% av forfatterlisten 
i boks og nødvendige justeringer gjort for å tilpasses 
til forfatternes ønsker.

Et nytt arbeidsmøte utvidet konseptet fra en nordisk 
bok til en international textbook med springer Verlag 
som entusiastisk utgiver. Med et slikt stjerneforlag 
som oppdragsgiver øket også ambisjonsnivået for 
oss tre redaktørene som nå engasjerte en profesjo-
nell italiensk medisinsk illustratør. Vi knyttet også til 
oss et titalls internasjonalt kjente forfattere i tillegg til 
de nordiske.

Året 2013 ble skriveåret hvor mange av våre venner 
løftet seg til de store høyder, slik at da vi i januar 
2014 laget vår første arbeidsutprint, så vi at dette 
var blitt et bokverk på høyt internasjonalt nivå. Der-
for ble det følgende lange halvåret med utallige 

korrekturlesinger, som likevel ofte ikke førte til at det 
indiske trykkeriet gjorde de nødvendige rettelsene, 
til en prøvelse for oss tre redaktørene.

Men kort før Høstmøtet lå den plutselig i postkas-
sen, en flott bok på 420 sider med 15 av kapitlerne 
skrevet av norske kolleger. En praktfull bok med  
52 forfattere som har skrevet 47 kapitler om 3 cm 
av menneskekroppen, de hyppigst skadde tre 
centimetrene ...

Ingen	”kioskvelter”	kanskje,	men	en	typisk	julegave	
til deg selv, du som leser dette innlegget. Den finnes 
også i eBook-versjon.

God jul

Ny internasjonal  
lærebok utgått  
fra Norge

Boknytt

Hove, Lindau, Hølmer (eds), 

Distal Radius Fractures.  
Current Concepts.

421 sider
252 illustrasjoner – 147 i farge 
Springer	2014:	ISBN	978-3-642-54603-7 
eBook	ISBN	978-3-642-54604-4
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med god støtte distalt på radius.
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Et alternativ til kirurgi ved 
Dupuytrens kontraktur1

1. Hurst LC, Badalamente MA, Hentz VR et al. N Engl J Med 2009; 361(10):968–79.
2. Gilpin D, Coleman S, Hall S et al. J Hand Surg Am 2010; 35(12):2027–38.
3. Peimer CA, Blazar P, Coleman S et al. J Hand Surg 2013 Jan; 38(1):12-22.
4. Witthaut J, Jones G, Skrepnik N et al. J Hand Surg 2013; 38(1):2-11.

» Effektiv behandling, uavhengig av grad av kontraktur 1,2†

»  Vedvarende effekt: 93% tav de som oppnådde full korreksjon hadde ikke 

behov for ytterligere medisinsk/kirurgisk behandling 3 år etter 3

» Pasienttilfredshet: 92% av pasientene var tilfredse med Xiapexbehandlingen 4‡

Østensjøveien 18 Bryn- 0661 Oslo
Telefon: +47 66 82 34 00
www.sobi.com

An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture
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Xiapex      «Swedish Orphan Biovitrum»
Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet. ATC-nr.: M09A B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Kol-
lagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II) Oppløs-
ningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.Indikasjoner:Behandling 
av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med følbar streng.Dosering: Skal kun gis av leger 
som er opplært og har erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Injeksjons-
volum avhenger av leddtype. Pasienten skal kontrolleres av legen neste dag, og ca. 24 timer etter 
injeksjon kan fi ngerekstensjonsprosedyre utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen. 
Injeksjon og fi ngerekstensjonsprosedyrer kan utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers 
intervall. Kun én streng må behandles om gangen. Ved multiple kontrakturer behandles hver streng 
i sekvensiell rekkefølge. Erfaring er begrenset til inntil 3 injeksjoner pr. streng og inntil 8 injeksjoner 
totalt. Metakarpofalangealledd (MCP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. 
Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale interfalangealledd (PIP- ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,31 
ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyre-
funksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år): Bruk er ikke relevant.Administrering: 
Administreres intralesjonalt.Kontraindikasjoner:Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler:Allergiske reaksjoner kan forekomme. Ingen alvorlige allergiske reaksjoner er 
observert, men beredskap for å håndtere ev. alvorlige lokale eller systemiske allergiske reaksjoner, 
inkl. anafylaksi, må være til stede. Kollagenase clostridium histolyticum løser opp kollagen. Injeksjon 
i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på disse, muligens 
permanent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved injeksjon i streng som 
påvirker et PIP-ledd i 5. fi nger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, og ikke mer enn 4 mm 
distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege straks ved problemer med 
å bøye fi ngeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på seneruptur). Pasienter med Dupuy-
trens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for hudlesjoner. Forsiktighet må utvises hos 
pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke anbefalt hos 
pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150 mg acetylsali-
sylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle antistoffer 
mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase clostridium histo-
lyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-antistoff (ADA) teoretisk 
interferere med humane MMP. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til hemming av humane MMP eller 
bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av autoimmune sykdommer eller utvikling av mus-
kel-skjelettsyndrom (MSS) er observert. Muligheten for utvikling av MMS kan ikke utelukkes. MMS er 
karakterisert ved ett eller fl ere av følgende symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, 
håndødem, fi brose i håndfl aten, og fortykning eller dannelse av knuter i senene. MMS utvikles progres-

sivt. Langtidssikkerhet og påvirkning av tidligere behandling på etterfølgende kirurgi er ikke klarlagt. 
Xiapex er praktisk talt natriumfritt (<23 mg pr. dose).Interaksjoner:Bruk hos pasienter som har fått 
tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter 
mht. fertilitet, graviditet eller embryonal/føtal utvikling. Pasienter utvikler ADA etter gjentatt administre-
ring. Kryssreaksjon av ADA mot endogen MMP involvert ved graviditet og fødsel kan ikke utelukkes. 
Behandling bør utsettes til etter graviditet. Amming: Kan brukes ved amming da systemisk eksponering 
hos ammende er ubetydelig.Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati.  Hud: 
Kløe, bloduttredelse.  Muskel- skjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Reaksjon på injeksjons-
stedet (ødem, blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Smerte i lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt 
svette. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi, 
brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, infl ammasjon, reaksjon på 
injeksjonsstedet (infl ammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler), hudlaserasjon. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. 
Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett, fl ekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, 
smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom, skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immun-
systemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfangitt. Kjønnsorganer/bryst: 
Ømhet i bryst, brysthypertrofi .  Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Klump i 
armhulen, smerte i brystveggen, smerte i lysken, knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, 
muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag eller stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. 
Nevrologiske: Komplekst regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor. Psykiske: 
Desorientering, agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt 
ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, ube-
hag, tretthet, varmefølelse, infl uensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (følelsesløshet, 
avskalling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller ben, 
åpent sår, sårsprik.Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling.Oppbevaring 
og holdbarhet:Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter rekonstituering. 
Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter rekonstituering. Etter op-
pbevaring i kjøleskap må rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.
Andre opplysninger:For detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og fi nger-
ekstensjon, se pakningsvedlegget.Sist endret:29.04.2014 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. 
dag) Basert på SPC godkjent av SLV: 04/2014
Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) kr. 9324,60 (april 2014)

    Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny  sikkerhetsinformasjon så raskt 
som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.

Les mer på www.xiapex.eu

† Low severity was de� ned as ≤50 degrees for MP joints and ≤40 degrees for PIP joints.
‡ Patient satisfaction was graded on a 5-point scale with 1=very satis� ed to 5=very dissatis� ed.

»



Norsk Ortopedpost   •   4  -  2014 45

kurs/stipend/ 
konferanser

Norsk Artroskopiforenings  
vintermøte 2015

Norsk artroskopiforenings  
LIs-stipend  
2015 

reisestipendet på kr. 10 000,- deles ut i forbindelse med Norsk Artroskopiforenings Vintermøte,  
og	skal	brukes	på	følgende	ESSKA-	eller	ISAKOS-kongress.	Vinneren	bestemmes	ved	at	det	gjøres	
en loddtrekning mellom leger i spesialisering som deltar på Vintermøtet. Vinneren må være medlem 
av Norsk Artroskopiforening og utdanningskandidat innen ortopedisk kirurgi. Han eller hun må  
avgi rapport til Norsk Artroskopiforening på foreningens hjemmesideside www.artroskopi.no.

Påmelding til Vintermøtet gjøres på Norsk Artroskopiforenings hjemmeside www.artroskopi.no

Norsk artroskopiforenings  
vintermøte arrangeres på  
Gudbrandsgard Hotell på kvitfjell 
6.-8. februar 2015. 

Vintermøtet er lagt opp med forelesninger morgen 
og	kveld,	og	en	lang	lunsj	midt	på	dagen.	I	lunsj-
pausen velger mange å gå på ski, både alpin- og 
langrennsmulighetene er veldig bra. 

Gå inn på Norsk Artroskopiforenings hjemmeside

www.artroskopi.no

Der er det faglige programmet med internasjonale 
og nasjonale forelesere publisert, og påmelding til 
Vintermøtet skjer også på hjemmesiden.

... om fremre korsbåndrupturer, 
pastellarsenerendiopati, massive rotatorcuffrupturer, 
infeksjoner etter artroskopisk skulderkirurgi  
og patellalukasjoner

Et alternativ til kirurgi ved 
Dupuytrens kontraktur1

1. Hurst LC, Badalamente MA, Hentz VR et al. N Engl J Med 2009; 361(10):968–79.
2. Gilpin D, Coleman S, Hall S et al. J Hand Surg Am 2010; 35(12):2027–38.
3. Peimer CA, Blazar P, Coleman S et al. J Hand Surg 2013 Jan; 38(1):12-22.
4. Witthaut J, Jones G, Skrepnik N et al. J Hand Surg 2013; 38(1):2-11.

» Effektiv behandling, uavhengig av grad av kontraktur 1,2†

»  Vedvarende effekt: 93% tav de som oppnådde full korreksjon hadde ikke 

behov for ytterligere medisinsk/kirurgisk behandling 3 år etter 3

» Pasienttilfredshet: 92% av pasientene var tilfredse med Xiapexbehandlingen 4‡

Østensjøveien 18 Bryn- 0661 Oslo
Telefon: +47 66 82 34 00
www.sobi.com

An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture
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Xiapex      «Swedish Orphan Biovitrum»
Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet. ATC-nr.: M09A B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Kol-
lagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II) Oppløs-
ningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.Indikasjoner:Behandling 
av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med følbar streng.Dosering: Skal kun gis av leger 
som er opplært og har erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Injeksjons-
volum avhenger av leddtype. Pasienten skal kontrolleres av legen neste dag, og ca. 24 timer etter 
injeksjon kan fi ngerekstensjonsprosedyre utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen. 
Injeksjon og fi ngerekstensjonsprosedyrer kan utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers 
intervall. Kun én streng må behandles om gangen. Ved multiple kontrakturer behandles hver streng 
i sekvensiell rekkefølge. Erfaring er begrenset til inntil 3 injeksjoner pr. streng og inntil 8 injeksjoner 
totalt. Metakarpofalangealledd (MCP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. 
Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale interfalangealledd (PIP- ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,31 
ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyre-
funksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år): Bruk er ikke relevant.Administrering: 
Administreres intralesjonalt.Kontraindikasjoner:Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler:Allergiske reaksjoner kan forekomme. Ingen alvorlige allergiske reaksjoner er 
observert, men beredskap for å håndtere ev. alvorlige lokale eller systemiske allergiske reaksjoner, 
inkl. anafylaksi, må være til stede. Kollagenase clostridium histolyticum løser opp kollagen. Injeksjon 
i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på disse, muligens 
permanent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved injeksjon i streng som 
påvirker et PIP-ledd i 5. fi nger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, og ikke mer enn 4 mm 
distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege straks ved problemer med 
å bøye fi ngeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på seneruptur). Pasienter med Dupuy-
trens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for hudlesjoner. Forsiktighet må utvises hos 
pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke anbefalt hos 
pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150 mg acetylsali-
sylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle antistoffer 
mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase clostridium histo-
lyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-antistoff (ADA) teoretisk 
interferere med humane MMP. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til hemming av humane MMP eller 
bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av autoimmune sykdommer eller utvikling av mus-
kel-skjelettsyndrom (MSS) er observert. Muligheten for utvikling av MMS kan ikke utelukkes. MMS er 
karakterisert ved ett eller fl ere av følgende symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, 
håndødem, fi brose i håndfl aten, og fortykning eller dannelse av knuter i senene. MMS utvikles progres-

sivt. Langtidssikkerhet og påvirkning av tidligere behandling på etterfølgende kirurgi er ikke klarlagt. 
Xiapex er praktisk talt natriumfritt (<23 mg pr. dose).Interaksjoner:Bruk hos pasienter som har fått 
tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter 
mht. fertilitet, graviditet eller embryonal/føtal utvikling. Pasienter utvikler ADA etter gjentatt administre-
ring. Kryssreaksjon av ADA mot endogen MMP involvert ved graviditet og fødsel kan ikke utelukkes. 
Behandling bør utsettes til etter graviditet. Amming: Kan brukes ved amming da systemisk eksponering 
hos ammende er ubetydelig.Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati.  Hud: 
Kløe, bloduttredelse.  Muskel- skjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Reaksjon på injeksjons-
stedet (ødem, blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Smerte i lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt 
svette. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi, 
brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, infl ammasjon, reaksjon på 
injeksjonsstedet (infl ammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler), hudlaserasjon. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. 
Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett, fl ekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, 
smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom, skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immun-
systemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfangitt. Kjønnsorganer/bryst: 
Ømhet i bryst, brysthypertrofi .  Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Klump i 
armhulen, smerte i brystveggen, smerte i lysken, knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, 
muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag eller stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. 
Nevrologiske: Komplekst regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor. Psykiske: 
Desorientering, agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt 
ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, ube-
hag, tretthet, varmefølelse, infl uensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (følelsesløshet, 
avskalling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller ben, 
åpent sår, sårsprik.Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling.Oppbevaring 
og holdbarhet:Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter rekonstituering. 
Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter rekonstituering. Etter op-
pbevaring i kjøleskap må rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.
Andre opplysninger:For detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og fi nger-
ekstensjon, se pakningsvedlegget.Sist endret:29.04.2014 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. 
dag) Basert på SPC godkjent av SLV: 04/2014
Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) kr. 9324,60 (april 2014)

    Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny  sikkerhetsinformasjon så raskt 
som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.

Les mer på www.xiapex.eu

† Low severity was de� ned as ≤50 degrees for MP joints and ≤40 degrees for PIP joints.
‡ Patient satisfaction was graded on a 5-point scale with 1=very satis� ed to 5=very dissatis� ed.
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VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE

A technology from smith&nephew
OXINIUM™ 
Oxidized Zirconium 
proprietary ceramicised metal

XLPE VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE
Smith & Nephew Technology
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IoC advanced team physician Course
Doha 5-7 May 2015

registrations are now open
http://www.ioc-preventionconference.org/atpc2015



kontaktperson: 
ole.reigstad@gmail.com

Et smart alternativ
Vasking og sterilisering av instrumentsett 
koster både tid og penger

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

™ Trademark of Smith & Nephew

D-RAD
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Single-Use Volar Distal Radius 
Plating System
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Arctic Ao Trauma Course

management of fractures  
of the Hand and wrist
February 11–13, 2015 Tromsø, Norway

the ao trauma Course – management of frac-
tures of the Hand and wrist is an interactive and 
discursive arena in which participants will be able 
to understand, discriminate, and consolidate the 
principles, skills, and techniques applicable to the 
use of internal fixation in the hand and wrist.

Hebe désirée kvernmo

The course will concentrate on 
internal fixation of fractures as 
well as skeletal reconstruction 
procedures. At the conclusion of 
the course, participants will have 
a broader and more secure  
comprehension of how, when, 

and where to apply their know-
ledge in their clinical practice. 

modular formate
The course will be taught in a 
modular format. Each module

consists of a small number of 
short evidence based lectures, 
which will cover the key infor-
mation required. 

In	practical	exercises	participants	
will be trained in the applica-
tion of different techniques and 
training on synbone. There will 
be given training on anatomical 
specimens for approaches for the 
different techniques. Discussing 
cases in small groups as well as 
panel discussions will help parti-
cipants to understand decision-
making and management skills.

Course organization
Hebe D. Kvernmo
North Norway University  
Hospital/University of Tromsø 
Mobile +47 48 07 13 11 
hebe.kvernmo@gmail.com

Course logistics
KS Conference & Incentive 
Jørgensløkka 3, N-1387 Asker 
Telephone +47 66 90 40 23 
Fax +47 66 90 40 24 
Mobile +47 926 54 255 
kristin@ksci.no

Jesse Jupiter instructing at the Nordic AO course in Hand and Wrist 
in Oslo 2009.

programme
The complete programme 
can be downloaded from: 

https://aotrauma2. 
aofoundation.org/eventdetails.

aspx?id=3495&from=PG_ 
CoUrSEDIrECTorY





kontakt legeforeningen hvis du ønsker å ha Norsk orto- 
pedisk forening som din fagmedisinske forening
Andre kan søke om å bli assosiert medlem av foreningen ved å benytte  
påmeldingsskjemaet på våre nettsider www.ortopedi.no

søknaden om medlemsskap skal inneholde
• Navn, fødselsdata
• Arbeids- og hjemmeadresse
• E-postadresse
• Utdanning
• Yrkeskarriere (stikkordsmessig)

medlemsfordeler
• Medlemmer får fritt tilsendt foreningens  

medlemsblad Norsk ortopedpost med  
4 utgaver i året

• Du blir også automatisk medlem  
i Nordisk ortopedisk forening

• Du får automatisk abonnement  
på Acta Orthopedica

Årskontingent er kun  
kr. 600,- for assosierte  
medlemmer.

For styret i Nof
ketil J. Holen

Blir du med?
Ønsker du å bli medlem av  
Norsk ortopedisk forening (Nof)?
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things to do 2015
våren 2015 er det massivt  
med møter og kongresser, nær sagt 
som vanleg. Her er en kort oversikt 
over noen av de viktigste.

efort anatomical Course
26. - 28. januar – paris, frankrike
www.efort.org/events/ic-paris2015/

paris International shoulder Course
12. - 14. februar – paris, frankrike
www.paris-shoulder-course.com/en/

2015 aaos annual meeting
24. - 28. mars – Las vegas, usa
www.aaos-igd.com/Home.aspx

arctic Circle shoulder Conference
16. - 17. april – tromsø, Norge
www.arcticshoulder.org

10th world symposium on
Congenital malformations of  
the Hand and upper Limb
7. - 9. may – rotterdam, the Netherlands
www.worldcongenitalhand2015.com

the efort annual Congress
27. - 29. mai – praha, tsjekkia
www.efort.org/the-efort-annual-congress/

10th Biennial Isakos Congress
7. - 11. juni – Lyon, frankrike
www.isakos.com/meetings/2015congress/

XX fessH Congress
17. - 20. juni – milan, Italy
www.http://fessh2015.org



Arcoxia MSD
Antiflogistikum.  ATC-nr.: M01A H05
TABLETTER, 30 mg, 60 mg, 90 mg og 120 mg: Hver tablett inneh.: Etorikoksib 30 mg, resp. 60 
mg, 90 mg og 120 mg, laktosemonohydrat 1 mg, resp. 3 mg, 4 mg og 5 mg, hjelpestoffer. Farge-
stoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Symptomatisk behand-
ling av artrose (OA), revmatoid artritt (RA), Bekhterevs sykdom samt ved smerte og tegn på inflam-
masjon assosiert med akutt urinsyregikt. Korttidsbehandling av moderat smerte etter operativt 
inngrep i forbindelse med tannekstraksjon. Beslutningen om å forskrive en selektiv COX-2-hemmer 
skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko. Dosering: Kardiovaskulær 
risiko ved bruk av etorikoksib kan øke med dose og behandlingsvarighet, og kortest mulig behand-
lingsvarighet og laveste effektive døgndose skal derfor benyttes. Behov for symptomlindring og 
effekt av behandlingen skal revurderes jevnlig, spesielt hos pasienter med artrose. Artrose: Anbe-
falt dose er 30 mg 1 gang daglig. Hos pasienter hvor dette ikke gir tilstrekkelig symptomlindring, 
kan økning av dosen til 60 mg daglig øke effekten. Ved fravær av økt terapeutisk effekt, bør andre 
behandlingsalternativer vurderes. Dosen skal ikke overskride 60 mg daglig. Revmatoid artritt: 
Anbefalt dose er 90 mg 1 gang daglig. Dosen skal ikke overskride 90 mg daglig. Bekhterevs 
sykdom: Anbefalt dose er 90 mg 1 gang daglig. Dosen skal ikke overskride 90 mg daglig. Akutt 
urinsyregikt: Anbefalt dose er 120 mg 1 gang daglig. Dosen skal ikke overskride 120 mg daglig, 
begrenset til maks. 8 dagers behandling, og bør kun tas i perioder med akutte symptomer. Smert-
er etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon: Anbefalt dose er 90 mg 1 gang 
daglig. Dosen skal ikke overskride 90 mg daglig, begrenset til maks. 3 dagers behandling, og bør 
kun tas i perioder med akutte symptomer. Enkelte pasienter kan trenge tilleggsbehandling med 
postoperativ smerte lindring. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved mild nedsatt 
leverfunksjon («Child-Pugh score» 5-6) bør ikke dosen på 60 mg daglig overstiges, uavhengig av 
indi kasjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh score» 7-9) bør ikke dosen på 30 mg 
daglig overstiges, uavhengig av indikasjon. Klinisk erfaring er begrenset, spesielt hos pasienter med 
moderat nedsatt leverfunksjon, og forsiktighet bør utvises. Ingen erfaring ved sterkt nedsatt lever-
funksjon (kontraindisert). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved kreatinin-
clearance ≥30 ml/minutt. Kontraindisert ved kreatininclearance <30 ml/minutt. Eldre: Ingen dose-
justering er nødvendig. Forsiktighet bør utvises. Administrering: Tas med eller uten mat. Effekten 
kan inntre raskere hvis preparatet tas uten mat. Når rask symptomlindring er nødvendig, bør dette 
tas hensyn til. Bør ikke deles eller knuses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av 
innholds stoffene. Aktivt magesår eller aktiv gastrointestinal (GI) blødning. Tidligere bronkospasme, 
akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem, urticaria eller allergilignende reaksjoner ved 
bruk av acetyl salisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. COX-
2-hemmere. Graviditet og amming. Alvorlig leverdysfunksjon (serum-albumin <25 g/liter eller 
«Child-Pugh score» ≥10). Kreatininclearance <30 ml/minutt. Barn og ungdom <16 år. Inflammato-
risk tarmsykdom. Kongestiv hjertesvikt (NYHA II-IV). Ukontrollert hypertensjon med vedvarende 
forhøyet blodtrykk over 140/90 mm Hg. Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/
eller cerebrovaskulær sykdom. Forsiktighetsregler: Komplikasjoner i øvre gastrointesti naltraktus 
er sett ved bruk av etorikoksib, noen med fatalt resultat. Forsiktighet ved behandling av pasienter 
med økt risiko for å utvikle gastrointestinale komplikasjoner ved bruk av NSAIDs; eldre, pasienter 
som samtidig bruker et annet NSAID eller acetylsalisylsyre, eller pasienter med tidligere gastroin-
testinal sykdom, som sårdannelse eller GI-blødning. Samtidig bruk av etorikoksib og acetylsalisyl-
syre (selv ved lave doser) gir en ytterligere økt risiko for gastrointestinale bivirkninger (gastrointes-
tinal sårdannelse eller andre gastrointestinale komplikasjoner). Oppfølging er viktig ved bruk hos 
eldre og pasienter med nedsatt nyre-, lever- eller hjertefunksjon. Selektive COX-2-hemmere kan 
være assosiert med en risiko for trombotiske hendelser (spesielt hjerteinfarkt og slag). Kortest 
mulig behandlingsvarighet og laveste effektive døgndose benyttes, og effekten revurderes jevn lig 
(spesielt ved artrose). Pasienter med vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendel ser (som 
hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking) skal bare behandles med etorikoksib etter 
grundig overveielse. Selektive COX-2-hemmere har ikke platehemmende effekt, og kan ikke er-
statte acetylsalisylsyre til profylakse mot kardio vaskulære tromboemboliske sykdommer. Platehem-
mende behandling skal derfor ikke avbrytes. Forsiktighet utvises når etorikoksib gis sammen med 
warfarin eller andre orale antikoa gulantia. Væskeretensjon, ødem og hypertensjon er observert. 
NSAIDs kan forbindes med nyutviklet eller tilbakefall av kongestiv hjertesvikt. Forsiktighet hos pasi-
enter med tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon eller hypertensjon, eller ødem av an-
nen årsak. Ved forverret tilstand hos disse pasientene, bør det settes i gang hensiktsmessige tiltak, 
inkl. seponering av preparatet. Etorikoksib kan være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hy-
pertensjon enn andre NSAIDs og selektive COX-2-hemmere, spesielt ved høye doser. Derfor må 
spesiell oppmerksomhet rettes mot monitorering av blodtrykket i løpet av behandlingen. Blodtryk-
ket kontrolleres innen 2 uker etter behand lingsstart og følges opp regelmessig. Hvis blodtrykket 
øker vesentlig, skal alternativ behandling vurderes. Ved nedsatt renal blodgjennomstrømming kan 
etorikoksib redusere prostaglandindannelsen med ytterligere forverrelse av renal blodgjennom-
strømming, og dermed nedsatt nyrefunksjon. Pasienter som tidligere har hatt signifikant nedsatt 
nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller cirrhose, er spesielt utsatt. Hos disse pasient ene bør 
oppfølging av nyrefunksjonen vurderes. Pasienter med symptomer og/eller tegn på nedsatt lever-
funksjon, eller som har avgitt unormal leverfunksjonsprøve, bør overvåkes. Ved vedvarende tegn på 
nedsatt leverfunksjon eller unormale leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) bør preparatet 
seponeres. Dersom pasienten blir verre under behandlingen, med tanke på noen av hendelsene 
beskrevet ovenfor, må nødvendige tiltak iverksettes og seponering av behandlingen skal vurderes. 
Forsiktighet utvises hos dehydrerte pasienter. Rehydrering anbefales før behandlingsstart. Alvorlige 
hudreaksjoner er rapportert svært sjeldent, noen av dem fatale, inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-
Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse i sammenheng med bruk av NSAIDs og noen 
selektive COX-2-hemmere. De fleste tilfellene oppstår i løpet av den første behandlingsmåneden. 
Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner (som anafylakse og angioødem) er rapportert. Økende risiko 
for hudreaksjoner hos pasienter med tidligere legemiddelallergi. Preparatet skal seponeres ved 
første tegn på utslett, mukosale lesjoner eller andre tegn på overfølsomhet. Etorikoksib kan 
maskere feber og andre tegn på inflammasjon eller infeksjon. Pasienter med sjeldne, arvelige pro-
blem er med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel, eller glukose-gal-
aktosemalabsorpsjon, bør ikke bruke preparat et. Anbefales ikke til kvinner som prøver å bli gravide. 
Pasienter som opplever svimmelhet eller somnolens, bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner. 
Interak sjoner: Forsiktighet ved samtidig bruk av warfarin eller andre orale antikoagulantia. Pro-
trombintiden (INR) bør følges nøye hos pasienter som bruker orale antikoa gulasjonsmidler, spesielt 
de første dagene etter oppstart med etorikoksib, eller dersom dosen endres. Etorikoksib kan brukes 
samtidig med acetylsalisylsyre, gitt i doser som brukes ved kardiovaskulær profylakse (lavdose 
ASA). Kombinasjonen kan imidlertid medføre økt hyppighet av GI-sårdannelse eller andre kom-
plikasjoner sammenlignet med bruk av etorikoksib alene. Samtidig administrering av ASA-doser 
som er høyere enn de som gis ved kardiovaskulær profylakse eller med andre NSAIDs, anbefales 
ikke. NSAIDs kan redusere effekten av diuretika eller andre antihypertensive legemid ler. Hos en-
kelte pasienter med nedsatt nyrefunksjon (f.eks. dehydrerte pasienter eller eldre pasienter med 
nedsatt nyrefunksjon) kan samtidig administrering med en ACE-hemmer eller angiotensin II-anta-
gonist og legemidler som hemmer cyklooksygenase, medføre ytterligere forverring av nyrefunk-
sjonen, inkl. mulig akutt nyresvikt, som vanligvis er reversibel. Dette bør tas i betraktning ved 
samtidig behandling med ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonist, og kombinasjonen bør 
brukes med forsiktighet, spesielt hos eldre. Pasientene bør være adekvat hydrert og monitorering 
av nyrefunksjonen bør vurderes ved start av samtidig behandling og deretter periodisk. Nyrefunk-
sjonen bør overvåkes når etorikoksib brukes samtidig med ciklosporin og tacrolimus. NSAIDs re-
duserer utskillelsen av litium fra nyrene, og plasmanivået av litium økes. Hvis nødvendig overvåkes 
konsentrasjonen av litium i blodet nøye, og litiumdosen justeres når kombinasjonen tas og når 

NSAID avsluttes. Adekvat monitorering med hensyn på metotreksatrelatert toksisitet anbefales når 
etorikoksib gis samtidig med metotreksat. Ved samtidig bruk av et oralt antikonsepsjonsmiddel som 
inneholder etinyløstradiol, øker etinyløstradiolkonsentrasjonen, og forekomsten av bivirkninger for-
bundet med oralt antikonsepsjonsmiddel kan øke (f.eks. tilfeller av venetrombose hos kvinner i 
risikogruppen). Dette bør tas hensyn til i valg av oralt antikonsepsjonsmiddel. Ved samtidig bruk av 
etorikoksib og et hormonpreparat som inneholder konjugert østrogen øker østrogenkonsentra-
sjonen. Dette bør det tas hensyn til ved valg av hormonbehandling i menopausen, da økning i 
eksponering av østrogen kan øke risikoen for bivirkninger. Pasi enter med høy risiko for digoksintok-
sisitet bør overvåkes ved samtidig bruk av digoksin. Forsiktighet ved samtidig bruk av andre 
legemidler som primært metaboli seres av humane sulfotransferaser (f.eks. oral salbutamol og mi-
noksidil). Rifampicin, en potent induser av CYP-enzymer, reduserer plasmakonsentrasjonen av 
etorikoksib med 65%. Pga. manglende erfaring anbefales ikke bruk av høyere etorikoksibdoser. 
Graviditet, amming og fertilitet: Se Kontraindikasjoner. Graviditet: Dyrestudier har vist reproduk-
sjonstoksisitet. Mulig risiko under svangerskapet er ukjent. Etorikoksib kan føre til nedsatt rieaktivi-
tet og prematur lukking av ductus arteriosus i løpet av siste trimester. Behandling må avsluttes ved 
graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Kvinner som bruker etorikoksib skal ikke 
amme. Fertilitet: Anbefales ikke til kvinner som planlegger å bli gravide. Bivirkninger: Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, forstoppelse, gastritt, halsbrann/syrerefluks, 
flatulens, diaré, dyspepsi/epigastrisk ubehag, kvalme, oppkast, øsofagitt, sår i munnen. Hjerte/kar: 
Palpitasjoner, arytmi, hypertensjon. Hud: Ekkymose. Infeksiøse: Alveolar osteitt. Lever/galle: 
Økninger i ALAT og ASAT. Luftveier: Bronkospasme. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Stoff-
skifte/ernæring: Ødem/væskeretensjon. Øvrige: Asteni/fatigue, influensalignende sykdom. Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi (primært assosiert med gastrointestinal blød-
ning), leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Oppblåst mage, endret tarmbevegelsesmøns-
ter, tørr munn, gastroduodenalt sår, peptisk sår inkl. gastrointestinal perforasjon og blødning, irrita-
bel tarmsyndrom, pankreatitt. Hjerte/kar: Atrieflimmer, kongestiv hjertesvikt, uspesifikke EKG-foran-
dringer, angina pectoris, hjerteinfarkt, rødming, takykardi, cerebrovaskulær hendelse, transitorisk 
iskemisk attakk (TIA), hypertensiv krise, vaskulitt. Hud: Ansiktsødem, kløe, utslett, erytem, urticaria. 
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner. Infeksiøse: Gastroenteritt, øvre luftveisinfeksjon, urin-
veisinfeksjon. Luftveier: Hoste, dyspné, neseblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskel kramper/-
spasmer, smerter/stivhet i muskel/skjelett. Nevrologiske: Smaksforandringer, insomnia, parestesi/
hypestesi, søvnighet. Nyre/urinveier: Proteinuri, økt serumkreatinin, nyresvikt/nedsatt nyrefunksjon. 
Psykiske: Angst, depresjon, nedsatt mental klarhet/årvåkenhet, hallusinasjoner. Stoffskifte/
ernæring: Nedsatt eller økt appe titt, vektøkning. Undersøkelser: Forhøyede nivåer av BUN (blod-
urea-nitrogen), økning av kreatininfosfokinase, hyperkalemi, økning av urinsyre. Øre: Tinnitus, ver-
tigo. Øye: Tåkesyn, konjunktivitt. Øvrige: Smerter i brystet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: 
Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, fast lokali sert hudlesjon («fixed drug 
eruption»). Lever/galle: Hepatitt, gulsott, leversvikt. Undersøkelser: Reduksjon av natrium i blodet. 
Immunsystemet: Angioødem, anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Psykiske: Forvir-
ring, rastløshet. Følgende alvorlige bivirkninger er rapportert i forbindelse med bruk av NSAIDs og 
kan ikke utelukkes for etorikoksib: Nefrotoksisitet, inkl. interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom. Over-
dosering/Forgiftning: Enkeltdoser på opptil 500 mg og flerdoser på opptil 150 mg/dag i 21 
dager er gitt uten signifikante symptomer på toksisitet. Det er rapportert om akutte overdoser av 
etorikoksib. De vanligste bivirkningene samsvarer med sikkerhetsprofilen for preparatet. Behand
ling: Symptomatisk. Kan ikke dialyseres ved hemodialyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger 
M01A H05. Egenskaper: Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel. Selektiv hemmer 
av cyklooksygenase-2 (COX-2). Virkningsmekanisme: Hemmer dannelsen av prostaglandiner ved 
å hemme COX-2. COX-2 antas primært å være ansvarlig for syntesen av prostanoide mediatorer for 
smerte, inflammasjon og feber. COX-2 er også involvert i eggløsning, implantasjon og lukning av 
ductus arteriosus, regulering av nyrefunk sjonen, sentralnervøse funksjoner (feberinduksjon, 
smerte oppfattelse og kognitiv funksjon). Blodplatefunksjonen er upåvirket. Hemmer ikke prosta-
glandin syntesen i mage sekken. Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 100%. Ved steady state (120 mg 
dose) er Cmax 3,6 μg/ml, Tmax ca. 1 time, og AUC24 timer 37,8 μg/ml/time. Proteinbinding: Ca. 92%. 
Fordeling: Distribusjonsvolum: Ca. 120 liter. Halveringstid: Ca. 22 timer. Metabolisme: I stor grad, 
hovedsakelig av CYP-enzymer. Utskillelse: Ca. 70% i urin, <1% som uforandret substans og 20% 
i feces. Sist endret: 18.11.2013
Arcoxia, TABLETTER:

Styrke Pakning Varenr Pris Generell refusjon
30 mg 28 stk. (blister) 114440 kr 213,80 M01AH05_2

98 stk. (blister) 161753 kr 656,10 M01AH05_2
60 mg 28 stk. (blister) 011207  Byttegruppe kr 259,90 M01AH05_2

98 stk. (blister) 011216  Byttegruppe kr 811,60 M01AH05_2
90 mg 7 stk. (blister) 011260  Byttegruppe kr 96,30 -

28 stk. (blister) 011271  Byttegruppe kr 291,60 M01AH05_2
98 stk. (blister) 011282  Byttegruppe kr 913,50 M01AH05_2

120 mg 7 stk. (blister) 011326 kr 105,30 -
14 stk. (blister) 011348 kr 179,40 M01AH05_2

M01A H05_2 Etorikoksib -
Refusjonsberettiget bruk: Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddartrose. Revmatoid 
artritt, ankyloserende spondylitt. Kroniske smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjons-
evne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberku-
lose. Kun til pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår og/eller duodenalsår assosiert med bruk 
av ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling med andre NSAID ikke 
antas å være tilstrekkelig.
Refusjonskode:
ICPC  Vilkår nr 
-71 Kroniske, sterke smerter 111 
-81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling 136 
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136 
L88 Reumatoid artritt/reumatisk sykdom - 
L89 Hofteleddsartrose - 
L90 Kneleddsartrose - 
L91 Polyartrose INA - 

ICD  Vilkår nr 
-71 Kroniske, sterke smerter 111 
-81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling 136 
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136 
M05 Seropositiv reumatoid artritt - 
M06 Annen reumatoid artritt - 
M15 Polyartrose - 
M16 Hofteleddsartrose - 
M17 Kneleddsartrose - 
M45 Ankyloserende spondylitt - 
M46.1 Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted - 
M46.8 Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen - 
Vilkår:
111   Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert 

verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.
136  Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
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RASK 
   LANGVARIG 
           EFFEKT 1,2

- mot smerte
Arcoxia har følgende indikasjoner: 
• Symptomatisk behandling av artrose (OA)a

• Symptomatisk behandling av revmatoid artritt (RA)b

• Symptomatisk behandling av Bekhterevs sykdomb

• Smerte og tegn på inflammasjon assosiert med akutt urinsyregiktc

• Korttidsbehandling av moderat smerte etter operativt inngrep i 
forbindelse med tannekstraksjond

a.  Dosen ved artrose skal ikke overskride 60 mg daglig.
b.  Dosen ved revmatoid artritt og Bekhterevs sykdom skal ikke overskride 90 mg daglig.
c.  Dosen ved akutt urinsyregikt skal ikke overskride 120 mg daglig, begrenset til  

maksimum 8 dagers behandling.
d.  Dosen ved akutte smerter etter operativt inngrep i forbindelse med tannekstraksjon  

skal ikke overskride 90 mg daglig, begrenset til maksimum 3 dagers behandling.

1. Arcoxia preparatomtale  2. Malmstrom K, Sapre A, Coughlin H et al. Etoricoxib in 
acute pain associated with dental surgery: A randomized, double-blind, placebo- and 
active comparator-controlled dose-ranging study. Clin Ther 2004;26:667-679.

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, N-3002 Drammen, Telefon 32 20 73 00, Faks 32 20 73 10, www.msd.no
Copyright © 2014 Merck Sharp & Dohme Corp., et datterselskap av Merck & Co., Inc. All rights reserved. MUSC-1075725-0022  03/14

Viktig sikkerhetsinformasjon Arcoxia
Kontraindikasjoner:
• Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
• Aktivt magesår eller gastrointestinal (GI) blødning
• Tidligere bronkospasme, akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem, urtikaria 

eller allergilignende reaksjoner ved bruk av acetylsalisylsyre eller andre NSAIDs, 
inkl. COX-2-hemmere

• Graviditet og amming
• Alvorlig leverdysfunksjon (serum-albumin <25 g/liter eller «Child-Pugh score» ≥10)
• Kreatininclearance <30 ml/minutt 
• Barn og ungdom <16 år
• Inflammatorisk tarmsykdom
• Hjertesvikt (NYHA II-IV)
• Ukontrollert hypertensjon med vedvarende forhøyet blodtrykk > 140/90 mmHg 
• Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær 

sykdom

Forsiktighet ved behandling av pasienter med: 
• Økt risiko for å utvikle GI-komplikasjoner med NSAIDs; eldre, pasienter som samtidig 

bruker et annet NSAID/acetylsalisylsyre, eller pasienter med tidligere GI-sykdom  
(som sår eller blødning)

• Trombotiske hendelser (spesielt hjerteinfarkt og slag) eller som bruker warfarin 
eller andre orale antikoagulantia

• Vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser som hypertensjon,  
hyperlipidemi, diabetes, røyking

• Tidligere hjertesvikt, venstre ventrikkeldysfunksjon eller hypertensjon, eller ødem 
av annen årsak. Ved forverret tilstand hos disse pasientene, bør det settes i gang 
hensiktsmessige tiltak, inkl. seponering av Arcoxia.

• Dehydrering; rehydrering anbefales før behandlingsstart
• Arcoxia kan maskere feber og andre tegn på inflammasjon eller infeksjon 

Oppfølging:
• Oppfølging er viktig ved bruk hos eldre og pasienter med nedsatt nyre-, lever-  

eller hjertefunksjon.
• Protrombintiden (INR) bør følges nøye hos pasienter som bruker orale antikoagu-

lasjonsmidler, spesielt de første dagene etter oppstart med Arcoxia, eller dersom 
dosen endres.

• Arcoxia kan være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hypertensjon enn andre 
NSAIDs og selektive COX-2-hemmere, spesielt ved høye doser. Blodtrykket bør 
kontrolleres innen 2 uker fra oppstart og deretter regelmissig under behandling. 
Hvis blodtrykket øker vesentlig, skal alternativ behandling vurderes. Pasienter som 
tidligere har hatt signifikant nedsatt nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller 
cirrhose, er spesielt utsatt. Hos disse pasientene bør oppfølging av nyrefunksjonen 
også vurderes.

• Pasienter med symptomer og/eller tegn på leverdysfunksjon, eller som har avgitt 
unormal leverfunksjons prøve, bør overvåkes. Ved vedvarende tegn på leverinsuf-
fisiens eller unormale leverfunksjonsverdier (3 × øvre normalgrense) bør Arcoxia 
seponeres.

Bivirkninger:
• De vanligste rapporterte er: Magesmerter, halsbrann, flatulens, diaré, dyspepsi,  

epigastrisk ubehag og kvalme, palpitasjoner, hypertensjon, ekkymose, alveolar 
osteitt, økninger i ALAT og ASAT, svimmelhet, hodepine, ødem/væskeretensjon, 
asteni/fatigue og influensalignende sykdom.

Detaljert informasjon om bl.a. effekt og sikkerhet kan finnes i gjeldende  
preparatomtale og www.felleskatalogen.no

Før forskrivning, vennligst se fullstendig preparatomtale for  
godkjente indikasjoner, dosering og forsiktighetsregler
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Nop & annonser
ønsker du å annonsere i Høstmøteboken 
eller Nop og har du spørsmål vedrørende 
artikler og innlegg, ta kontakt med  
ødegaard reklame & design.

telefon 66 78 32 00 eller 

mail bente@odesign.no

vi minner om at materiellfrist for Nop 
nr. 1, 2015 er 11. mars!

våre tjenester

•	profilering
•	annonser
•	brosjyrer/trykksaker
•	kataloger
•	årsrapporter
•	kampanjer
•	utstillinger
•	reklameartikler
•	web	design

Høstmøtet 2015
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet,  
påmelding, hotell, utstilling eller andre 
ting ta kontakt med kristin solstad i 
ksCI.

mail kristin@ksci.no

dr. alexander malthes 
legat – utlysning 2014 

Nkf har fått en gave av oslo 
kirurgiske forening og har nå 
den store ære av å fordele 
dr. malthes legat.

Dr. Alexander Malthes legat 
deles ut hvert år til yngre 
norske leger for videre utdan-
nelse i kirurgi. Det kan søkes 
om forsknings- og/eller reise-
stipend. så om du ønsker 
å reise på en stor kongress 
innen ditt fag, kan dette sti-
pendet være tingen. Hvis du 
skal legge fram en abstrakt  
eller poster, kan Malthes 
Legat også støtte reisen din.

Det deles ut 4-5 stipend  
på opptil kr. 20.000,-.

(Husk å lage et budsjett som 
viser utgiftene!)

søknadsfrist:  
20. desember 2014 

søknader kan sendes til:  
oleandersstensen@ 
gmail.com 

søknadsskjema kan fås  
ved henvendelse til  
Anette Mellbye på epost 
ame@emgs.com

Tildelingen av stipend vil 
gjøres på styremøte i NkF  
i Januar 2015. 

På vegne av styret i  
Dr. Alexander Malthes Legat 
Arne-Christian Mohn

SYNERGYHD3
ENDOSKOPISK VIDEOSYSTEM

Arthrex SYNERGYHD3 system  
En revolusjon innen endoskopisk  
visualisering – 3 i 1 design

• HD kamera – 1080p
• LED lyskilde
• Dokumentasjonsenhet
• Klarg jort for PACS/DIPS
• Styres g jennom egen tablet
• Mulighet for streaming av video
•  iPad kompatibel
• Egen kirurg APP
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Inger schulstads minnestipend for  
utdannelse innen håndkirurgi
Etter	Inger	Schulstads ønsker, 
skal stipendet fortrinnsvis utdeles 
til en kvinnelig lege med inter-
esse for og under utdannelse  
i håndkirurgi. styret i Norsk for-
ening for håndkirurgi kan tildele 
et eller flere stipend på inntil  
kr. 10.000 for å besøke hånd- 
kirurgiske avdelinger i andre 
land. Førstegangssøkere vil bli 
prioritert. søknaden sendes til 
styret ved sekretæren og bør 

inneholde opplysninger om reise- 
mål, fordypningstema, varighet 
og kostnadsoverslag. søknads-
frist vil være 1. september. 
Tildelingen bekjentgjøres på  
årsmøtet. Etter reisen må stipen-
diaten publisere et reisebrev i  
Norsk ortopedpost eller Tidsskrift 
for Den Norske Legeforening.  
Det bør fremgå av brevet at  
reisen er støttet av stipend fra 
Inger	Schulstads	minnefond.	

kopi av reisebrev og regnskap for 
reisen sendes styrets sekretær, 
hvoretter utbetaling av stipend-
midlene kan finne sted. Hvis 
stipendiaten ikke har oppfylt 
betingelsene for utbetaling av 
stipendet innen 1. september 
det påfølgende år, går stipendet 
tilbake til minnefondet.

1. stipendiets navn: smith & Nephew Artroskopi-  
 stipendium.

2. stipendiet er på kr 40 000,- og utdeles en gang 
  årlig i forbindelse med Norsk Artroskopi  
 forenings årsmøte.

3. stipendiet kan tildeles medlem av Norsk  
 Artroskopiforening etter skriftlig søknad.

4. stipendiet gis som støtte til igangsatt forsknings  
 arbeid, kliniske studier eller annet relevant   
 arbeid til utvikling av faget.

5. Norsk Artroskopiforening foretar utlysing av   
 stipendiet.

6. Vedtak om tildeling fattes av stipendstyret med to 
  medlemmer oppnevnt av styret i Norsk  

 Artroskopiforening. Medlemmene av stipends- 
 tyret oppnevnes for 2 år av gangen.

7. stipendiatene skal i ettertid gi en skriftlig rede- 
 gjørelse til stipendstyret for bruken av midlene.

8. statuttene kan endres etter avtale mellom  
 styret i Norsk Artroskopiforening og    
 smith & Nephew A/s.

søknad skal sendes til stipendstyret i word/pdf-
format som vedlegg til e-post.
disi@lds.no

søknadsfrist 5. januar 2015

artroskopistipendium 2015
smith & Nephew artroskopistipendium er også i år på kr 40 000,-. søknadsfrist 5. januar 2015.

statutter for smith & Nephew artroskopistipendium.
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stipend, kurs &  
konferanser

reisestipend og beste 
høstmøteforedrag
Her kommer et flott tilbud fra Norsk forening for Håndkirurgi. 
det understrekes at styret kan tildele dette reisestipendet og  
prisen for beste høstmøteforedrag. dette innebærer altså et krav 
til en viss kvalitet på foredraget og reisens innhold. Benytt an-
ledningen – søk nå – og tenk foredrag til Høstmøtet vårt i oslo.

Charnley stipend som støtte 
til forskningsarbeid, videre- 
og etterutdanning, produkt-
utvikling og studiereiser 
med mer innen hoftekirurgi.

Stipendet er på kr. 100.000
og ble opprettet i 1986 av
OrtoMedic AS.

Vurderingskomiteen består 
av	Kari	Indrekvam	og	Arild	
Aamodt som representanter 
fra Nof og Thormod Dønås  
fra ortomedic As.

søknadsfrist  
15. september.

skriv søknaden din på et 
Word-dokument etter  
følgende mal:

- søkerens navn
- Fødselsdato
-	Sykehus/Institusjon
- seksjon/avdeling
- Adresse
- Telefon
- E-post adresse
- Prosjektets tittel
- Prosjektbeskrivelse
- Budsjett
- Er annen finansiering søkt?

Word-dokumentet sendes  
som vedlegg til begge  
e-mail adresser nedenfor:
thormod.donas@ 
ortomedic.no  
og  
leder@ortopedi.no
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Norsk forening for 
håndkirurgis reisestipend

styret kan tildele et eller flere 
reisestipend på inntil kr. 10.000 
til medlemmer for å besøke 
håndkirurgiske avdelinger i andre 
land, fortrinnsvis skandinaviske. 
Deles ut hvert år. Førstegangs-
søkere vil bli prioritert.

søknader sendes til styret 
ved sekretæren og bør inne-
holde opplysninger om reisemål, 
fordypningstema, varighet og 
kostnadsoverslag.

søknadsfristen er 1. september.

Tildeling bekjentgjøres på års-
møtet. Etter reisen må stipen-
diaten publisere et reisebrev i 
Norsk ortopedpost, Tidsskrift for 
Den norske lægeforening eller 
tilsvarende organ. Det bør fremgå 
at reisen er støttet av stipend fra 
Norsk forening for håndkirurgi. 
kopi av reisebrev samt regnskap

for reisen sendes til styrets 
sekretær, hvoretter utbetaling av 
stipendmidlene kan finne sted. 
Hvis stipendiaten ikke har oppfylt 
betingelsene for utbetaling av 
stipendet innen 1. september det 
påfølgende år, går stipendbeløpet 
tilbake til foreningen.

Norsk forening for  
Håndkirurgis pris til beste  
håndkirurgiske Høstmøte- 
foredrag fra unge kirurger

styret kan tildele en pris på 
inntil kr. 5.000 for beste hånd-
kirurgiske høstmøteforedrag fra 
leger i utdanningsstilling. Hvis 
prisvinneren ikke er medlem av 
foreningen, vil foreningen dekke 
medlemskontingenten det første 
året. Man kan bare vinne prisen 
en gang.
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Nof stipend til støtte til  
forskningsarbeid, videre- og  
etterutdanning, eller kurs-  
og kongressdeltakelse.

Stipendet er på kr 50.000 og ble 
opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

1. Norsk ortopedisk forenings
 stipend gis til et medlem etter
 søknad.

2. stipendet gis til medlemmer
 for økonomisk støtte til
 forskningsarbeid, videre- og
 etterutdannelse, eller kurs og
 kongressdeltakelse.

3. stipendet er på kr 50.000
 og utdeles en gang årlig.
 stipendet kan eventuelt deles
 på flere søkere.

4. Norsk ortopedisk forenings
 generalforsamling velger et
 stipendstyre på 5 medlemmer.
 stipendstyret har en
 funksjonstid på 4 år.

5. søknadsfristen er 31. august

6. søknaden sendes
 leder@ortopedi.no

7. Mottakeren forplikter å avgi  
 rapport 

8. Generalforsamlingen kan
 med 2/3 flertall forandre
 statuttene for stipendet
 etter forslag fra ett eller flere
 medlemmer.

Nof stipend for leger  
under utdanning til støtte  
til forskningsarbeid eller 
utdanning.

Stipendet er på kr 50.000.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend for leger
under utdanning:

1. Norsk ortopedisk forenings
 stipend gis til et medlem   
 under utdanning etter søknad.

2. stipendet gis til medlemmer
 for økonomisk støtte til forsk- 
 ningsarbeid eller hospitering
 ved annet sykehus i inn eller
 utland for fordypning i et
 spesielt fagområde av minst 
 3 måneds varighet.

3. stipendet er på kr 50.000
 og utdeles en gang årlig.
 stipendet kan eventuelt deles
 på flere søkere.

4. Norsk ortopedisk forenings
 generalforsamling velger et
 stipendstyre på 5 medlemmer.
 stipendstyret har en
 funksjonstid på 4 år.

5. søknadsfristen er 31. august

6. søknaden sendes
 leder@ortopedi.no

7. Mottakeren forplikter å avgi  
 rapport

8. Generalforsamlingen kan
 med 2/3 flertall forandre
 statuttene for stipendet
 etter forslag fra ett eller flere
 medlemmer.

smith & Nephews  
forskningsstipend til støtte 
for basalforskning og klinisk 
forskning innen implantat-
kirurgien.

Stipendet er på kr. 50.000
og ble opprettet i 1993 av
Smith & Nephew A/S.

Nof’s representanter i  
stipendstyret er Tina Wik  
og Lars Engebretsen.

søknadsfrist er  
30. september.

Benytt standard søknads-
skjema, se Nofs nettside.
søknaden sendes: 
johan.dahlstrom@smith-
nephew.com og  
leder@ortopedi.no

Jan a. pahles forsknings- 
legat Legat til revmakirurgisk 
og tverrfaglig revmatologisk 
forskning. formål: Å gi støtte 
til kandidater som utmerker 
seg i sitt arbeid til fremme 
for og videreutvikling av 
dette felt.

søknadsfrist:  
1. oktober 2015.

søknadsskjema fås ved  
henvendelse til Norsk  
revmatikerforbund,  
Prof. Dahlsgt. 32,  
PB 2653, solli, 0203 oslo.  
Tlf. 22 54 76 00 eller under 
www.revmatiker.no

Survivorship comparison at 10 years1 Likely to be satisfied2

What would your patients choose?

There’s more to consider than just survivorship  
when deciding between PKA and TKA.

Oxford Partial Knee

A recent multi-centre study2 found that Oxford Partial Knee patients  
are 2.7 times more likely satisfied with their ability to perform activities  
of daily living, as compared to total knee patients. 

Weighed against a lower survivorship rate at 10 years1… 
what would your patients choose?

XPA -  B ICRUCIATE PRESER VING AR THROPLAST Y

Find out more at  
oxfordpartialknee.net
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rate at 10 years between PKA and TKA  2. Study by researchers at Washington University in St. Louis, Missouri, US. Portions of study funded by 
Biomet. Determined based on adjusted odds ratio calculation.
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