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Redaktørens hjørne
vanleg turnusarbeid fram til
kl 21 om kvelden for ”betre å
utnytte sjukehusfasilitetane” og
gjere poliklinikk og operasjonsstuer tilgjengelege for folk flest
og utanom vanleg arbeidstid.
Eigentleg ikkje noko nytt anna
enn at arbeidstidsordningane vi
har, med ekstreme unntak frå
dei ”vanlege” folk har skal kunne
utvidast ytterlegare.
Terje Vagstad, redaktør

I bunn og grunn er tanken god
men korleis det skal gjennomførast med dei ressursane vi har

Sommar. Smak på ordet.
Det gjev velbehag, tankar om
rekreasjon og frihetsfølelse.
Mai og juni har til no vore
fantastiske, den globale oppvarminga har gjort Ålesund
til Marbella i lange periodar,
nedbør har vore nesten fråverande og vi har hatt noko
så sjeldant som skogbrannfare i midtnorge.

” I bunn og grunn er
tanken god men
korleis det skal gjennomførast med dei
ressursane vi har
er det ingen som
har snakka særleg
om....”

At eg samstundes har overlegepermisjon gjer det ikkje særleg
vanskelegare å svelge, eg reiser
på kurs, les og oppdaterer meg,
er innom arbeid når det er noko
spennande og nyttar tida godt
for å levere når eg er tilbake på
arbeid ein gong i august.

Arbeidstidsmodell under press
All denne tida gjer og at eg har
god tid å følge med i nyhetsbiletet. Lønsforhandlingar dominert
dette i heile vår, dei fleste er
komne i hamn før juni medan
vår eiga fagforening framleis sit i
forhandlingar med Spekter. Frå
Legeforeninga sentralt kjem det
kun små drypp, arbeidstidsmodellen vår er under press,
Spekter vil behalde unntaka
frå arbeidsmiljølova vi har men
samstundes tvinge oss inn i
6
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er det ingen som har snakka
særleg om. Ein av dei tinga eg
saknar etter å ha vore bakvakt
ein del år er å ha fri på dagtid
til å gjere unna småærend, lage
middag før familien kjem heim,
trene etc. Er dette muligheten til
å få det tilbake? Neppe. Når eg
ser på arbeidsplanen min har eg
over 8 veker ei gjennomsnittleg
arbeidtid på 48,5 timar. Vi
manglar stadig folk på dagtid
til ø-hjelpsoperasjonar, steppe
inn ved sjukdom og ta ekstra
poliklinikk eller vakt. Om vi skal
behalde summen av arbeidstimar i løpet av ei veke vil dette
i aukande grad gå utover den
daglege drifta kor vi trengst mest
sidan vi trekk personale ut i frå
kjernetida og over på tider kor
det trengst færre ressursar men
kanskje med høgare kompe-

” Folk flest vil konsulterast av ein spesialist, det er slik det er
blitt og dette kjem
vi aldri til å kunne
snu...”
tanse enn slik det vert drive no.
Førstelinetenasta i sjukehusa står
under press, ein vil møte meir
kompetanse enn den ferskaste
turnuslegen sjukehuset kan
oppdrive når ein kjem dit på
kveldstid for å få kvalifisert hjelp.
At desse igjen har folk dei kan
konferere med slik at totalkompetansen vert stor hjelp ikkje å
påpeike. Folk flest vil konsulterast av ein spesialist, det er slik
det er blitt og dette kjem vi aldri
til å kunne snu.

Arbeidskraftsbehovet
i helsesektoren aukar
Om løysinga er ytterlegare
destruering av arbeidsmiljølova er
eg mildt sagt tvilande til. Eitt nytt
moment i prioriteringsdebatten
har gjort sitt inntog: Korleis nytte
best mogeleg dei spesialistane vi
har å råde over. Arbeidskraftsbehovet i helsesektoren aukar massivt framover, dette kjem i tillegg
til dei auka krava ei stadig meir
krevande befolkning har. Ros
skal faktisk til og med Spekter ha
som set dette på dagsorden og
krever fortsatt fokus på arbeidsprosessar og omstilling for å takle
framtida sine utfordringar.
”Innovasjon kan ikke lenger
overlates til ildsjelene – det må
inn i den ordinære driften og
gjennomsyre driftsorganisasjonen”, sitat direktør Anne Turid
Wikdahl i Spekter. Eigentleg ikkje
så dumt sagt.

Redaktørens hjørne

Alt er ikkje berre vondt

Imponerande engasjement

Parallelt med dette jobbar helsetenesteaksjonen frå ei anna side
med fokus på å ta faget tilbake.
Det verkar som det er kaos i
Helse Nord, Helse Størst er eit
kapittel for seg og til og med Lars
E har kasta inn handkleet og
gitt opp. Finnes det då verkeleg
ingen lyspunkt?

Fagforeinga og underforeningane
der veks seg stadig større og
meir aktive. NFHKK har akkurat
hatt sitt første store symposium,
LIOS-foreninga er aktiv og dei
andre held og tritt. Til å vere eit
såpass lite land med få ortopedar
herskar det eit imponerande
engasjement. Svært mange gjer
ein enorm innsats for å drifte
sjukehusa og drive faget vidare.
For utanforståande kan det verke
om om dette faget er fullt av eldsjeler men eg trur eit spennande
fag og inkuderande og nysgjerrig
læringsmiljø skapar slike typar.
Utfordringa vår er å halde på
denne utforskingstronga og det
å stadig søke ny viten, til fleire
innskrenkingar og ovanfrånedstyring vi møter desto verre kan
det bli. Norsk ortopedisk forening
vert viktig i dette arbeidet frametter og vi arbeider no med ein ny
strategiplan som skal prøve ta
høgd for alle desse nye momenta
som stadig kjem til.

Jauda. Alt er ikkje berre vondt.
Som dere ser i artikkelen til Cato
Kjærvik frå Stokmarknes skjer
det og gode ting. Både nordaførr
og elles i landet. I Stokmarknes
har dei bygd eit nytt, funksjonelt
og lekkert sjukehus som dekkar
stort sett alle behov lokalbefolkninga der har. Drive av dyktige
fagfolk og entusiastar, eldsjeler
som Wikdahl i Spekter vil at vi
alle skal vere. Gratulerer!
Ketil Jarl Holen avslutta under
Nordisk i Helsinki sitt 2-årige
leiarverv i NOF. Han har gjort
ein enorm innsats seinare år
for fagforeininga både i Norge
og nordisk og sett varige spor
etter seg, overført kompetansen
vidare og løfta både det faglege
og sosiale nivået i begge våre
store fagforeiningar. Dette år er
det første eg ikkje har hørt nokon
forslag om å legge ned nordisk
ortopedisk forening, no snakkar
ein om vegen vidare og om å lage
ein reell konkurrent til EFORT.
Godt jobba Ketil, vi er stolte av
deg!

” ... no snakkar ein
om vegen vidare
og om å lage ein
reell konkurrent til
EFORT...”

Skriv til oss!
Når det gjeld ortopedposten går
denne sin vante skeive gang. For
å drive dette vidare er vi avhengig
av bidrag frå andre enn styret
i norsk ortopedisk forening så
igjen kjem den vante oppmodinga om å sende oss en mail om
forslag til tema, skribentar, bidrag
etc. Impactfaktoren her er lav
men samstundes er dette bladet
dei fleste norske ortopedar les og
forstår og såleis ein fin mulighet
til å gjere andre kjent med tema
du gjerne vil ta opp. Altså: Skriv
til oss!

Fjeldsgaard og fotball og ...
For dei av dere som har sakna
Knut Fjeldsgaard her i bladet
er han endeleg tilbake, no med
tankar om korleis det vil bli å vere

ortoped i framtida. Eg har sakna
bidraga hans og gleder meg over
at han tek ansvar og stiller opp
trass i ein travel kvardag og at
VG har omdøpt Brann til Bånn.
Apropos fotball: I fjor på denne
tida sola nesten heile styret seg i
glansen av eliteserietabellen. Til
no i år har det ikkje vore mykje
behov for solkrem på nokon av
oss, AAFK og Brann kappast
om å vere dårlegast i divisjonen
medan Rosenborg når dette går
i trykken sannsynlegvis har bytta
ut både trenar og halve spelarstallen for å nærme seg Molde
som til no har vore suverene.
Det paradoksale er at vi legane
faktisk har gjort jobben vår, stallane er stort sett skadefrie men
underpresterer. Konklusjonen må
bli at vi i alle fall ikkje er viktigare
enn alle dei andre støttespelarane i ein fotballklubb, kanskje dei
heller burde satsa pengar på ein
støttekontakt eller to istadenfor
engasjerte ortopedar? Evt meir
ressursar til andre ting?

Ortoped?
Eg likar forresten ikkje tittelen
ortoped. Eg er kirurg. Alle som eg
møter trur at eg driv med såle-

”Alle som eg møter
trur at eg driv med
såletilpassing eller
fotpleie. ”
tilpassing eller fotpleie når eg
seier eg er ortoped, speialiteten heiter ortopedisk kirurgi og
kanskje det er på tide å få kirurg
inn i tittelen igjen slik som for
eksempel danskane har? Orthopaedic surgeon klinger betre enn
orthopod eller orthopaedist, i alle
fall i mine øyre. Kun ein liten
Norsk Ortopedpost • 2 - 2014

7

BioBall® – Det modulære hodesystemet
Fleksibelt system med løse halsadaptere og hoder
Konus 12/14 og 14/16
Leveres også til C-taper, V40, 9/11 og
Taperloc 1 kon
Hoder i keramikk og stål, 28, 32 og 36mm Ø
Rette halser fra - 3,5 til + 21mm
Offset halser for ante/retroversjon og varus/valgus
Gir økt ROM
Løser problemer med impingement, subluksasjoner,
luksasjoner, kopprevisjoner og konskader
Kontakt oss for mer informasjon:
Alere AS, Pb 93 Kjelsås, 0411 Oslo
Telefon: 24 05 66 20 l Fax: 24 05 67 80
e-post: kundeservice.no@alere.com l alere.no
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Redaktørens hjørne fortsatt ...
digresjon men tenk på det alle
dere og så kan vi kanskje under
generalforsamlinga forandre på
det om nokon kjem med dette
som forslag?

Sitert sitat
I siste nummer siterte eg ein
svensk kollega ved St.Olavs som
igjen siterte ein annan svensk
kollega på at ”nordmenn ikkje

Saknar reisebrev
Eg saknar for øvrig reisebrev frå
ESSKA og EFORT så om nokon
brenn inne med dette ber eg om
at dei snarast tek kontakt med

meg. Det neste store, naturlegvis
etter sommarferien, som skjer er
Haustmøtet 2014. Neste nummer er til ein stor grad via dette
men eg ber dere om å ikkje koble
heilt av i ferien, kanskje det gror
eit aldri så lite abstract i magen
din?
God sommar! Nyt den til fulle
med vener og familie og møt opp
initiativrik, kunnskapstørst og
arbeidssom etter ferien. Det skal
eg gjere…

”... kanskje det gror eit
aldri så lite abstract i
magen din?”

E2014-0161

”Om dette har skapt
misnøye og problem
beklagar eg dette
men såpass bør og
skal vi nordmenn
tåle!”

mottok løn for utført arbeid men
kompensasjon for tapt fritid”.
Et sitat eg syntes var særdeles
treffande og artig, eit perspektiv
på Norge sett utanfrå som dei
bortskjemte her i verda. Eg vil
presisere for alle at dette sitatet
altså ikkje kom frå den nemnte
kollegaen i Trondheim men
ein annan landsmann av han.
Om dette har skapt misnøye og
problem beklagar eg dette men
såpass bør og skal vi nordmenn
tåle! Thats my opinion and thats
the right one.
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HØSTMØTET 2014
Sett av uke 43 nå!
Vi treffes på Plaza til tidenes Høstmøte.
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KNEPROTESER

PFC SIGMA®

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

LCS®

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

Leder
Leder

Kongressesong

Jon Olav Drogset, styreleder

Vårens kongressesong er
i gang. Nordisk i Helsingfors ble for arrangøren en
stor suksess både i antall
deltagere, faglig innhold og
sosiale arrangement. Finnene hadde virkelig gjort en
strålende jobb for å tilfredsstille de ca.a 550 deltagerne.
Det faglige programmet
var variert og inneholdt, så
langt jeg kan bedømme, det
siste av kunnskap innen de
forskjellige spesialområdene
av ortopedien.
Den forrige gangen jeg var på
kurs i Finland, for ganske mange
år siden, var en skuffelse både
faglig og ikke minst språklig.
Det har i disse årene skjedd en
språklig revolusjon i Finland med
tanke på engelskkunnskaper.
De fleste foreleserne var nå
språklig svært gode når de
presenterte sine oppdaterte
forskningsprosjekter.

Men, hvor var nordmennene?
Styret i Norsk Ortopedisk Forening var tilstede som deltagere
i styret i Nordisk. I tillegg var

det dessverre færre norske
kongressdeltagere enn norske
forelesere. Dette er beklagelig. Vi
sitter med et betydelig eierskap
i Nordisk; både i foreningen
og derigjennom i kongressen.
Dette er forhold vi må rette på
framover. Nordisk er utvidet med
Estland og Nederland, og andre
land banker på for å bli medlem
av Nordisk som med tiden etter
min mening bør bygges opp til
å bli en ortopedisk maktfaktor
i Nord Europa. Vår alles kjære
avtroppende leder i Nordisk Ketil
J. Holen har gjort en formidabel
jobb med å bygge opp Nordisk til
dagens nivå, og det er mitt håp
at den nye lederen fra Estland
greier å følge opp dette. Takk til
Ketil J. Holen fra vår forening
for den jobben han har gjort for
Nordisk.

Røyk og komplikasjoner
Svenskene presenterte flere
posters på effekten av røykeslutt på komplikasjonsraten ved
elektiv ortopedisk kirurgi. De har
for lengst forlangt røykeslutt eller

” ... [Svenskene]
har for lengst forlangt røykeslutt eller
gjennomgått røykeavvenningskurs
før pasienten får
tilbud om elektiv
operasjon.”
gjennomgått røykeavvenningskurs før pasienten får tilbud om
elektiv operasjon. Forskjellene i
komplikasjonsrater er slående og
godt dokumentert. Samtidig har
de vist at det hjelper på komplikasjonsratene å slutte. Jeg synes
at vi som forening også skal gå

inn for samme ordning i Norge.
Det virker å være gode muligheter til å få med oss også
Norsk Plastikkirurgisk Forening
på dette. Dette må i tilfelle
planlegges godt med tanke på
media oppmerksomheten dette
vil kunne medføre.

EFORT
I juni er det EFORT i London.
Styret i Nordisk, som også består
av styremedlemmer fra Norge,
er nå automatisk styremedlemmer også i EFORT. Dette gir oss
en bedre mulighet til å påvirke
utviklingen i EFORT. Det kommer
til stadighet tilbud fra EFORT om
forskjellige faglige tilbud også
til våre medlemmer. Dette blir
fortløpende annonsert på våre
hjemmesider og sendt ut til våre
medlemmer på mail. Vær vennlig
å ta kontakt dersom dere for
eksempel ønsker å dra i gang et
EFORT forum på Høstmøtet.

ESSKA
I skrivende stund er jeg på vei
hjem fra ESSKA i Amsterdam.
Dette er en spesialforening for
oss som jobber innen artroskopisk kirurgi og idrettstraumatologi. Dette var en svært bra
kongress med et høyt faglig nivå
og mange inviterte norske fore
lesere og antatte norske abstracts.
Kongressen inkluderte også
17. mai (uhøflig). Likevel støtte
jeg på norske deltagere overalt.
Riktignok hadde de fleste planer

”Svært god og nyttig
kongress med klar
beskjed om at ALL
(antero laterale ligament) i kneet oftere
må rekonstrueres!”
Norsk Ortopedpost • 2 - 2014
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Register champions

© LINK 200 Aen V11/2012-09

Multiple winners in
the category: survival rate*

Register champion

Register champion

Register champion

95.9%*

Reference*

99.3%*

The current register champions from Hamburg: Lubinus® SP II® Total Hip System,
Unicondylar Sled Prosthesis Endo-Model®, C.F.P.® Hip Stem
Outstanding results for the tried and trusted LINK® knee and hip implants. The Swedish Arthroplasty Register
and the Italian R.I.P.O. Register certify that these LINK® products have the highest survival rates – consistently.
50 years of LINK® experience in joint replacement stand for excellence and reliability.
Link Norway AS · firmapost@linknorway.no · Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de

*Lubinus ® SP II® – survival rate 95.9%,The Swedish Hip Arthroplasty Register 2011, page 74,
http://www.shpr.se, Unicondylar Sled Prosthesis Endo-Model ® – The reference, The Swedish
Knee Arthroplasty Register, Annual Report 2012, page 35, http://www.knee.nko.se,
C.F.P.® – survival rate 99.3%, Annual Report of R.I.P.O. 2011, page 73, Regional Register of
Orthopaedic Prosthetic Implantology, http://ripo.cineca.it

Moving on.

Leder

Leder fortsatt ...
om å reise hjem til stryking av
bunadsskjorter den 16. Svært
god og nyttig kongress med klar
beskjed om at ALL (antero laterale ligament) i kneet oftere må
rekonstrueres! Dette er kanskje
ikke bare en media hype som har
gått sin seiersgang i verdenspressen. Kanskje hadde Pål Benum
rett når han laget Benumplastikken på 80-tallet?

Det nye styret begynner å bli
varm i trøya. Planlegging av
årets Høstmøte har høy prioritet.
Inntektene fra industrien gikk
noe ned i fjor. Industrien selv
mener dette har med den generelle økonomiske situasjonen i
Europa og USA å gjøre og ikke
med at vårt Høstmøte har blitt
mindre attraktivt. Vi jobber med
å bedre deltagelsen fra indu-

strien ytterligere. Likevel må vi av
hensyn til foreningens økonomi
justere opp deltageravgiften noe.
Vi regner med at de fleste av våre
kolleger får dette refundert fra
arbeidsgiver.
Jeg vil med dette ønske
våre medlemmer en god og
avstressende sommer.

Norsk Ortopedpost • 2 - 2014
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Eksperter på revisjon
COPAL® G+C: Gullstandarden innen
revisjon og for høyrisikopasienter
COPAL® G+V: For septisk revisjon
mot påvist MRSA/MRSE*

C

COPAL® spacem: Spesialsement
for produksjon av spacere

www.heraeus-medical.com

* Methicillin-resistente Staphylococcus aureus/
Methicillin-resistent Staphylococcus epidermidis

AL ®
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Foreningsnytt
Nytt fra LIOS

Etter styremøte Helsinki
mai 2014
Dette styrets andre møte blei avholdt under Nordisk ortopedisk kongress
Helsinki i mai. Vi hadde her eit møte kun for LIOS og dagen etter styremøte saman med hovudstyret. Vi fekk dermed førebudd sakene vi ville ta
opp og ser også at vi blir høyrd!
Esten Haanæs
Nytt av året, er at vi har vedtatt å dele ut hederspris
til ein lege innan faget som har engasjert seg spesielt for LIS i ortopedi.
Prisen vil bli delt ut under torsdagsklubben på
Høstmøtet. Det kjem egen info om dette med frist
for nominasjon. Forslag kan sendast styret@lios.no
med grunngjeving for nomineringa.

Spesialiseringsreglar
Gledelig nok ser det ut til at vi får holde på operasjonslista: Helsedirektoratet har gjeve ut ei ny
operasjonsliste: som kan brukast frå no, men obligatorisk først frå juli 2020. Det er ingen innvendingar
frå oss eller hovedstyret til denne. Hovudforandringa
på lista er at det har blitt obligatorisk med gjennomgang av minst 3 NPE-saker med vegleder, talet
på spesifiserte inngrep har gått litt ned og valfrie
inngrep er økt litt. Totalt krav til inngrep er økt med
20. Sjekk http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistgodkjenning/lege/Sider/ortopediskkirurgi.aspx
Det har vidare vore forvirring rundt gjeldende
operasjonslister, der det inntil nylig var feilaktig
gyldighetsdato på nettsida til Helsedirektoratet.
Dette har medført problem for enkelte LIS, som det
no viser seg har fulgt ”feil liste”. Den nye lista som
er obligatorisk frå 2020 (og gyldig frå no) ser ut til
å vere meir lik den gjeldande frå 2009 (obligatorisk
frå 1.1.2014). Oppfordrar alle som nærmar seg innsending av søknad om spesialitet om å sjekke opp
dette. Evt ta kontakt med oss om uklarheiter.

Tema for LIOS
pro-con-symposium
ved høstmøtet 2014 skal
vere glideskrue versus
nagle ved proximale
femurfrakturar.
I regi av legeforeninga er det oppretta ei referansegruppe for medisinutdanninga, der ein representat
frå LIOS-styret stiller på vegene av NOF. Vi kan
dermed vere med å påvirke utdanninga!

Medlemskontakt
Vi har hatt tekniske problem med nettsida, som no
skal vere utbedra. Vi finnes på www.lios.no
Det har kome inn ein LIOS-link frå NOF si heimeside www.ortopedi.no. Oppfordrar ellers fortsatt alle
LIS der ute om å rekruttere kollegaer og å ”like” oss
på facebook.
Ta gjerne kontakt om hva det skulle være på
styret@lios.no
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Ny

operasjonsliste
Den nye operasjonslisten utgitt av Helsedirektoratet kan brukes
fra nå, men er først
obligatorisk fra juli
2020.
1

2
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Ny operasjonsliste fortsatt ...
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Helsinki 2014

Helsingforstraktatene
Det var blitt 7. mai, kun få dager var gått siden Petter Northug gjorde en
innsats for å leve opp til det store nordiske forbildet Matti Nykänen, og
møtet i Nordisk Ortopedisk Forening gikk av stabelen i Helsingfors i de
tusen sjøers land.
Esten Haanæs

Nordisk 2014 i Helsinki ga heller
ikke særlige grunner til å klage.

” If you get out of
Helsinki people don’t
complain that much.
Having a patient not
complaining doesn’t
mean that he is
satisfied.”
Landet som er klemt mellom et
stort Russland i øst og et enda
tidligere like imperialistisk Sverige
i vest holder stand og leverer
stadig. Den finske hovedstaden
ble vist fram fra sine beste sider
med en velregissert konferanse med eminent traktering og
kunstneriske innslag, og man fikk
oppmerksom oppfølging fra det
eminente vertskapet.
«If you get out of Helsinki people
don’t complain that much.
Having a patient not complaining doesn’t mean that he is
satisfied.»

Dr. Ketil Holen takket av som
president for Nordisk ortopedisk
forening. En inkluderende og god
leder som har gitt betegnelsen
chairman flere betydninger; i tillegg til stødig ledelse av organisasjonen sørger han også for at det
er nok stoler til forsamlingen når
det er board meeting i forkant av
kongressen.
Med en lun og litt slentrende
tone har han gitt gode innledninger og festtaler både i kongressalen og Helsinkis City Hall,
på nivå med den beste borgermester. Han har levd opp til orda
han gav ved tiltredelsen som
president ved i Nordisk i Tallin i
2012; «It won’t be difficult taking
over after you guys».

Når Finlands og Norges felles
store nabo enda litt lenger øst nå
slår seg på brystet og viser styrke
og overlegenhet og stemningen
østover later til å kjølne, kan det
være god trøst i å møte de andre
små rundt Nord- og Østersjøen.
Og som ny leder i Nordisk, Aare
Martson fra Estland, sa det; «You
should not ask what Nordisk can
do for you, but what you can do
for Nordisk».
I det stemninga steig og tåka
gled innover havnebassenget og
Salu torg, kjentes dette som en
selvinnlysende oppfordring.
Vel møtt til Nordisk i Sverige i
2016.

Møtet i Helsinki har fått hard
konkurranse fra EFORT i London.
Det var hjertelig tilstedeværelse
på sosiale arrangementer fra den
noe fåtallige norske delegasjonen, men dessverre få posters og
framlegg fra oss.

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

A technology from smith&nephew
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Nytt sykehus på Stokmarknes
Åpningen av sykehuset i Vesterålen
markerer en stor milepæl. Det er
flere tiår siden nytt lokalsykehus er
bygd i Norge.
Cato Kjærvik

Vesterålens sykehushistorie går helt tilbake til ca.
1785. Dette hospitalet ble erstattet av et nytt i 1826,
som for øvrig ble bygget av materialer fra en gammel kirke. I 1891 ble det tatt i bruk et nytt sykehus
som i 1921 ble betydelig bygd ut. I 1940 ble store
deler av dette sykehuset rammet av brann. Siste
store sykehusbygging i Vesterålen ble ferdigstilt i
1951. Nytt sykehus erstatter dermed mer enn 60 år
gammel bygningsmasse.

Sykehuset i dag inneholder 69 pasientsenger fordelt
på medisin, kirurgi og gyn/føde, 5 observasjonssenger, 5 senger tung overvåking, 5 senger kirurgisk
oppvåking, 26 poliklinikkrom inklusiv spesialrom,
17 dagbehandlingsplasser (eks: dialyse, kreftbehandling), 4 operasjonsstuer, 2 fødestuer, røntgen
og laboratorier samt ambulansestasjon.
Operasjonsstuene er topp moderne med full integrasjon. Her skal man drive aktivt med elektiv og akutt
ortopedi, generell, gastro og urologisk kirurgi og
gynekologi.
Målet er og å tilknytte seg ambulererende spesialister fra Tromsø og Bodø for å utvide bredden i
tilbudet. Stuene er organisert slik at alle fagfelt kan
kombinere stuer bortsett fra en ren ortopedisk stue.
Sist, men ikke minst! For dem som vil oppleve
flunke nye lokaler, flott natur og variert ortopedi er
det alltids behov for en ortoped til i Vesterålen!

23. mai var 4 års byggetid over og nærmere 1,1
milliard brukt, og bygget var klart til bruk. Flytteprosessen gikk knirkefritt, og alle vitale funksjoner
har fungert siden. Nå er man i gang med å gradvis
trappe opp elektiv virksomhet for å fylle de flotte
lokalene med innhold.
Hovedinngang til det nye sykehuset
– i vanlig vær!
Montering av søyler og integrasjon på
den ortopediske operasjonsstuen

”For dem som vil oppleve flunke nye lokaler,
flott natur og variert ortopedi er det alltids behov for en ortoped til ...”
22
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Nordisk Ortopedisk Forening
– trenger vi den?
Nordisk Ortopedisk Forening (NOF) arrangerer sin kongress annet hvert år,
i år var det Finland sin tur til å arrangere kongressen. Den Finske ortopediske foreningen og deres kongresskomite gjennomførte en flott kongress i
Helsinki fra 7-9. Mai.
Ketil J Holen, Past-President The Nordic
Orthopaedic Federation
Sentralt i dette arbeidet var Ilkka Kiveranta og Petri
Virolainen, personlig vil jeg karakterisere kongressen
som en suksess, både faglig og sosialt. NOF ExCom,
som i 2-års perioden fra Tallin-kongressen har bestått av undertegnede som President, Aare Märtson
fra Estland som Vice-President, Jan van Mourik fra
Nederland som Secretary General, Ilkka Kiveranta
fra Finland som Congress President og Chris van
Togt som Office Manager, har i hele denne 2-års
perioden jobbet tett med den finske kongress-komiteen, og jeg vil spesielt takke de finske arrangørene
for en fantastisk jobb. Samarbeidet med kongresskomiteen og den finske ortopediske foreningen har
styrket samarbeidet i NOF, og lagt grunnlaget for en
fortsatt positiv utvikling av organisasjonen.

Hovedarbeidsområder
Hva har man jobbet med i NOF de siste to årene? Er
det noen aktivitet i NOF utenom det å være øverste
ansvarlige for kongressen annet hvert år? Følgende
saker har vært ExComs hovedarbeidsområder i
perioden:
1. Internasjonalt rettet arbeid
2.	Styrking av organisasjonen
3. Utvidelse av NOF
4. Etablering av NOF Working Groups
NOF består nå av Sverige, Finland, Island,
Danmark, Nederland, Estland og Norge, dvs. 7
medlemsland med ca. 4600 ortopeder. Dette gjør at
NOF er en stor forening, og utgjør for eksempel ca.
15 % av alle medlemmer i EFORT. NOF ExCom har
24
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derfor for at NOF skulle bli akseptert som assosiert
medlem i EFORT, dvs. at Presidenten i NOF også
ville bli invitert til Generalforsamlingen og Strategimøter i EFORT med talerett, men ikke stemmerett.
Stemmeretten er lagt til de nasjonale delegatene.
I fjor rettet derfor NOF ExCom en søknad om slikt
medlemskap i EFORT, dette ble tatt opp til votering på EFORTs Generalforsamling etter en kort
NOF-presentasjon av undertegnede, og NOF ble
akseptert enstemmig.

Internasjonalt arbeid i NOF
COA/WOA, AAOS, SOFCOT
De trofaste leserne av NOPen har vel fått med seg
rapportene fra Kina skrevet av Knut Fjeldsgaard og
undertegnede.
Både Norsk ortopedisk forening og Nordisk Ortopedisk Forening har blitt invitert til årsmøtet i den
kinesiske ortopediske foreningen de siste tre årene,
hvor vi har deltatt som inviterte foredragsholdere
og møteledere. En rekke nye kontakter har blitt
etablert, dette har blitt ansett som viktig for å utvikle
det internasjonale arbeidet i våre organisasjoner.
På samme måte har NOF blitt invitert til AAOS, og
har hatt presentasjoner av NOF i flere fora under de
to siste AAOS-møtene.
I høst er NOF invitert til SOFCOT 2014 (den franske
ortopediske foreningens årsmøte) som såkalt ”guest
nation”. Her vil vi presentere nordisk ortopedi med
fokus på våre registre, i tillegg til en del frie foredrag.
Dette har vært et nokså krevende arbeid, i utgangspunktet var det en del skepsis til dette, spesielt pga
det språklige. Vi ble imidlertid raskt enige om at
dette var en invitasjon vi burde takke ja til, for det

Foreningsnytt

Kjetil J Holen (tv) her sammen med Jon Olav
Drogset (th).

møte, som arrangeres annethvert år når det ikke er
NOF kongress. Da Acta arrangerte et eget styremøte
samtidig som NOF arrangerte sitt styremøte i fjor
vår, slo det meg at kommunikasjonen var for dårlig,
og at vi hadde to organisasjoner som representerer
våre medlemmer, og at disse to organisasjonene
derfor burde kommunisere bedre. På ”NOF Board
meeting”, dagen før kongressen startet i Helsinki,
ble dette diskutert, og vil være et hovedarbeidsområde i neste 2-års periode. Det vil bli satt ned
en egen arbeidsgruppe som skal se på dette, hvor
blant annet man vil se på muligheten for å ha et
felles styre for Acta og NOF. Dette arbeidet ansees
som svært viktig, og prosessen er startet, med
velsignelse av Peter Frandsen i Acta.
I tillegg har vi etablert tre arbeidsgrupper i NOF,
med fokus på tre viktige områder, utdanning, guidelines og komplikasjonsregistrering. Det er utarbeidet
instruks for gruppene, NOF har satt av midler for
møtevirksomhet for gruppene, og alle nordiske
land bidrar med ressurspersoner i disse gruppene.

” Forhåpentligvis vil dette knytte
våre land enda sterkere sammen,
kanskje kan dette føre til felles
nordiske guidelines og obligatoriske utdanningskurs i framtiden?”
var en glimrende anledning til å presentere nordisk
ortopedi for de fransk-språklige landene.

Profesjonalisering
En mer langvarig og tidkrevende prosess har vært å
profesjonalisere NOF-organisasjonen, og ikke minst
skaffe oversikt og kontroll over NOFs økonomi. Vi
har nå flyttet alle konti til Nederland, er godkjent av
de nederlandske skattemyndighetene, og har nå
et anerkjent nederlandsk firma som revisor. Dette
vil være en permanent løsning, og vil være helt
uavhengig av hvem som leder NOF, overføring av
disposisjonsrett over disse konti skjer nå umiddelbart etter at nytt styre (ExCom) er valgt.
I denne reorganiseringsprosessen har vi også
sett på relasjonen, eller rettere den manglende
relasjonen, mellom NOF og Acta. Både Acta og
NOF representerer den samme gruppen, nemlig
ortopedene i de nordiske medlemslandene. I alle
år har representanter for Acta deltatt på NOFs Vår-

Forhåpentligvis vil dette knytte våre land enda
sterkere sammen, kanskje kan dette føre til felles
nordiske guidelines og obligatoriske utdanningskurs
i framtiden? Alle tre gruppene skal rapportere sin
framdrift på neste års vårmøte, og det forventes at
arbeidsgruppene også skal avholde egne seminarer/
sesjoner under NOF-kongressen 2016 i Sverige.

Utvidelse av NOF?
I 2-års perioden har vi også jobbet med en mulig
utvidelse av NOF, og NOF ExCom ble invitert som
gjester til årsmøtet til den Litauiske ortopediske
foreningen nå i april. Dette kom i stand etter et år
med samtaler med presidenten i den litauiske foreningen om et mulig framtidig medlemskap i NOF for
deres forening. Under møtet i Litauen i april hadde
vi en egen sesjon hvor vi presenterte NOF, i tillegg
til tre faglige foredrag. Undertegnede presenterte
Trondheims-modellen for ”fast track lårhalsbrudd”
med svært god respons, med gode muligheter
for ”prosedyre-eksport”. Etter vår sesjon ble det
Norsk Ortopedpost • 2 - 2014
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Nordisk Ortopedisk Forening – trenger vi den? fortsatt ...
avholdt en avstemming blant de litauiske deltagerne
om de skulle søke om NOF-medlemskap eller
ikke, noe som ble enstemmig vedtatt. I den neste
2-års perioden vil litauerne ha observatør-status i
NOF. Personlig la jeg nokså mye prestisje i det å få
Litauen med i NOF, jeg mener at alle de tre baltiske
statene bør være medlemmer i NOF. Så mener jeg
også at det vil være naturlig å stoppe utvidelsen der.

Trenger vi en nordisk kongress?
Så til det innledende spørsmålet, Nordisk
Ortopedisk Forening, trenger vi den? Og trenger vi
en nordisk kongress, får vi ikke dekket våre behov
for faglig oppdatering gjennom alle de andre kongressene som arrangeres rundt om i verden, AAOS,
EFORT, SICOT, ISAKOS, ESKKA m. fl?  

”	Selvfølgelig gir disse store kongressene god dekning innen de
fleste fagområdene i ortopedien,
men jeg mener at vår kongress
har et sterkere fokus på
”evidence based medicine”...”
Selvfølgelig gir disse store kongressene god dekning
innen de fleste fagområdene i ortopedien, men
jeg mener at vår kongress har et sterkere fokus på
”evidence based medicine”. Kongressen i Helsinki
er et godt bevis på dette, her var ”evidence based
medicine” i fokus på de fleste sesjoner. I disse

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

sesjonene var det spesielt finske og svenske ortopeder som bidro, ofte med svært gode forelesninger/
foredrag. Og ikke minst, det som kommer fram av
resultater, blir akseptert som den beste behandling
og innført i de nordiske landene. Et eksempel er
behandling av achillessenerupturer, hvor antall
operativt behandlede pasienter i Finland (og etter
hvert Sverige) falt signifikant etter publisering av
studier som viste gode resultater etter konservativ
behandling. Nå venter alle i spenning på den norske achilles-studien.

Supre fellesarrangementer
Dessverre var det ikke så mange norske deltagere
på kongressen i Finland, men jeg tror at de som
deltok, var godt fornøyd med det faglige programmet. I tillegg kommer det sosiale, her hadde finnene
gjort en kjempejobb og skapte en super ramme
rundt fellesarrangementene, med god mix rundt
bordene, topp underholdning, den atmosfæren
opplever man ikke på andre kongresser. Jeg gleder
meg allerede til Sverige 2016.
Så til alle Nofere og NOFere: Støtt våre organisasjoner, delta på kongressene og send manuskripter
til Acta, som nå er på 10. plass når det gjelder
ortopedisk ”impact factor”.
Ketil Holen
Past-President Nordisk Ortopedisk Forening

A technology from smith&nephew
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Resultater etter rekonstruksjon av fremre korsbånd
Med utgangspunkt i tre kliniske og en registerbasert studie har denne avhandlingen sett
nærmere på resultater etter rekonstruksjon av
fremre korsbånd.

Basert på studiene i denne avhandlingen gir rekonstruksjon av
fremre korsbånd gode resultater
både på kort og lengre sikt. Det
ble ikke funnet større forskjeller ved klinisk undersøkelse
eller ulike pasient score mellom
pasienter operert med patellarsene graft og pasienter operert
med hamstring graft, ei heller
mellom pasienter operert med
hamstring graft fiksert med to
ulike metoder i femur. Pasienter
operert med hamstring graft
hadde en vedvarende reduksjon

28

av fleksjonskraft i kneet, både
sammenlignet med friskt kne
og med pasienter operert med
patellarsene graft. Totalt 84 % av
pasientene i de skandinaviske
korsbåndregistrene ble operert
med hamstring graft, mens hver
syvende pasient fikk patellarsene
graft. Et fåtall av pasientene i de
to prospektive kliniske studiene
gjennomgikk revisjon i oppfølgingstiden. Revisjonsraten var
også lav i den registerbaserte
studien, men her fant man signifikant lavere risiko for revisjon i
patellarsene-gruppen sammenlignet med hamstring-gruppen,
både generelt og i sub-grupper
av pasienter. Den retrospektive
studien viste signifikant dårligere
verdier i ulike pasient score for
reviderte pasienter sammenlignet
med pasienter som gjennomgikk
primær rekonstruksjon av fremre
korsbånd. Reviderte pasienter
hadde også redusert muskelstyrke i det aktuelle kneet,
var mer ustabile ved testing og
hadde noe høyere andel
røntgenologisk artrose.

Tone Gifstad

Tone Gifstad disputerte 25.
april ved St. Olavs Hospital.
Hovedveileder har vært Jon Olav
Drogset og medveileder har vært
Olav A. Foss.
gode, mens reviderte pasienter
presenterte dårligere resultater
både klinisk og i ulike pasient
score. Risiko for revisjon var lavere blant pasienter som mottok
patellarsene graft sammenlignet
med hamstring graft. Disse
funnene vil kunne ha betydning
for valg av graft i fremtiden.

Denne avhandlingen viser at
bruk av hamstring graft har
vært vanligst de senere år i de
skandinaviske landene ved rekonstruksjon av fremre korsbånd.
Resultatene etter den primære
rekonstruksjonen var generelt
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Av de kliniske studiene var
to prospektive, randomiserte
studier, mens den siste var retrospektiv. Pasientene i de kliniske
studiene ble evaluert med klinisk
undersøkelse, ulike pasient score
og styrketesting, i tillegg ble røntgenologisk artrose vurdert i en
av studiene. Den registerbaserte
studien inneholdt kombinerte tall
fra korsbåndregistrene i Sverige,
Danmark og Norge. I tillegg
til å vise graftfordelingen i de
skandinaviske landene så denne
studien nærmere på revisjonsrater for de vanligste graftene.
Bruk av patellarsene graft var
standard metode ved rekonstruksjon av fremre korsbånd på
80- og 90-tallet, mens hamstring
graft har tatt mer og mer over de
senere årene.
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Vellykket kirurgisk bruddbehandling i lavinntektsland
Sven Young disputerte fredag 31. januar for
ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med
avhandlingen: ”Orthopaedic Trauma Surgery in
Low-Income Countries. Follow-up, Infections
and HIV”.
Sven Young har i sitt doktorgradsarbeid tilbakevist myter om
moderne kirurgisk bruddbehandling i lavinntektsland.
En vanlig myte er at det i mange
lavinntektsland i Afrika og Asia er
større behov for å behandle og
forebygge smittsomme sykdommer enn skader. En annen
myte er at det i disse landene
blir for mange infeksjoner etter
operasjonene, slik at dette ikke
kan anbefales. Mytene motarbeider innføring av moderne
kirurgisk skadebehandling i
lavinntektsland og har medført at
man i mange av disse landene
behandler folk som har brukket
lårbeinet med strekk og langvarig
sengeleie, en behandlingsform vi
forlot i vår del av verden for over
50 år siden.
I sitt doktorgradsarbeid har
Young studert resultatene etter
operativ bruddbehandling i lavog mellominntektsland der slik
behandling er tatt i bruk. Det
viste seg at infeksjonsraten slett
ikke var så mye høyere enn i rike
land, slik mange tror, på tross av
et mer alvorlig skadepanorama,
få ressurser og dårlig infrastruktur. Fare for infeksjon bør derfor
ikke brukes som et argument
mot å innføre kirurgisk behandling av brudd i lavinntektsland.

Young har også studert pasienter
som ble operert for lårbeinsbrudd
i Malawi, og forsøkte å oppsøke
dem som ikke kom til kontroll. I
denne studien ble det funnet at
folk ofte ikke kom til kontroll hvis
de ikke hadde plager, fordi transport tilbake til sykehuset ble for
dyrt. Over 70 prosent av alle som
brakk lårbeinet i denne studien
var blitt skadet i trafikken. Dette
er ikke overraskende med tanke
på at trafikkulykker på verdensbasis er den hyppigste årsak til
død hos unge mennesker, og at
97 prosent av alle dødsfall hos
unge mennesker skjer i lav- og
mellominntektsland. Over 17
prosent av pasientene i studien
var HIV-positive. HIV-positive
skadepasienter så ikke ut til å ha
en vesentlig økning i risiko for infeksjon etter kirurgi, men studien
tyder på at denne gruppen likevel
kan ha noe økt postoperativ
dødelighet.

Sven Young

Sven Young er spesialist i
ortopedisk kirurgi og overlege på
Ortopedisk Avdeling, Haukeland
Universitetssykehus. Fra 2008
har han arbeidet med oppstart
av utdanning av kirurger ved et
av Haukelands samarbeidssykehus, Kamuzu Central Hospital i
Malawi. Doktorgradsprosjektet
utgår fra Klinisk institutt 1,
Det medisinsk-odontologiske
fakultet, og har vært finansiert
av Helse Vest. Hovedveileder er
prof. Leif Havelin og medveiledere prof. Lars B. Engesæter,
prof. Stein Atle Lie og dr. Geir
Hallan.
Foto: A. S. Herdlevær
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Portrett

Stor takk!
Johan Fredrik Winge ble født 15.
januar, 1945, i Mo i Rana. Han
kommer fra en familie der både
oldefar, bestefar og far valgte legeyrket. Det falt derfor naturlig at
han også gikk denne veien.
Karl-Ivar Lorentzen

Han ble etterhvert imatrikulert ved Universitetet i
Oslo sommeren 1963. Der studerte han latin i tillegg
til å ta tyskundervisning ved Goethe instituttet.
Winge kom inn på medisinstudiet ved universitetet
i Marburg/Lahn, Tyskland (64-70). Videre tok han
”Tilleggskurset” i Bergen (høsten 70) og deretter
turnustjeneste ved Konsvinger sykehus (71-72).
Distriktstjeneste ble avviklet i Harstad (72) for så
å ta militærtjeneste som garnisonslege ved 6.de
Divisjon i samme by. Høsten 1973 dro Winge til
Marburg og fikk jobb på ortopedisk avdeling ved
universitetssykehuset. Der fikk han den tyske spesialistgodkjenning i ortopedi og jobbet videre som
overlege i to år ved samme avdeling.
Etter dette returnerte Winge til Norge og Tromsø.
Han tok jobb på kirurgisk avdeling da det var blitt
krav om å være generellkirurg for å bli spesialist i
ortopedi i Norge. I 1984 fikk han endelig norsk spesialistgodkjenning å begynte på ortopedisk avdeling
ved det som den gang het RST (Regionssykehuset
i Tromsø).

Stor klinisk erfaring og teft
Siden da har Winge jobbet ved Universitetssykehuset i Nord Norge og blitt den toneangivende
hofteprotesekirurgen hos oss. Han sverger til
sementfrie hofteproteser med keramikk-keramikk
artikulasjon. Winge har vært veldig opptatt av å
utvikle hofteprotesekirurgien på en slik måte at det
blir så få revisjoner som mulig. Fokuset har vært på
bruk av korrekt kirurgisk teknikk i tillegg til valg av
proteser med optimal konstruksjon/metallsammensetning. Han er en mann med stor klinisk erfaring
og teft f.eks unngikk avdelingen en gang i tiden å ta
inn sement som senere viste seg ikke å holde mål.
Dette takket være han.
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Winge kan se frem til mer tid til familie,
reiser, jakt og fiske fra i sommer.
Winge er en fagman på sin hals som utgjør en
motvekt til de av oss som ”klør i fingrene” etter
å operere flest mulig pasienter med det nyeste
osteosyntesematerialet. Han går aldri av veien for å
utfordre behandlingsvalg ved å stille spørsmål.
Innen utdanning har han også bidratt betydelig med
kirurgisk kompetanseoverføring til nye generasjoner
med ortopeder.
Dr. Winge har tidligere sittet som leder for avdelingen i flere år.
Når dr. Winge i sommer pensjonerer seg blir skoene
som står igjen utfordrende å fylle. På vegne av avdelingen vår vil jeg takke deg for den store innsatsen
du har gjort for våre pasienter og ikke minst ortopedien i Nord Norge. Jeg vet du gleder deg til å få mer
tid til familie, reiser, jakt og fiske.
Lykke til videre som pensjonist!
På vegne av Ortopedi- og Plastikkirurgisk avdeling/
UNN, Karl-Ivar Lorentzen, Avdelingsleder       

www.depuysynthes.com
Synthes AS • Lilleakerveien 14 • 0283 Oslo • Norge • Telefon 24 12 66 80

Krafttak for forskning
i ortopedien i Møre og Romsdal!

18.-24. mai i år hadde Helse Møre og Romsdal besøk av ein profilert
amerikansk ortoped ved namn John Xenos for å stimulere til auka forskningsaktivitet i det ortopediske miljøet i regionen. Primus motor var forskningssjef Berit Teige i Ålesund og overlege Øystein B. Lian i Kristiansund,
godt støtta av dei ortopediske miljøa på dei 4 andre sjukehusa her.
Terje Vagstad

Xenos og kona vart introdusert
både for sjukehusmiljøa og den
vakre naturen kring alle dei 4
vakre byane kor det ligg sjukehus
her i fylket.
Onsdagen hadde vi for første
gong på lenge ei samling kor alle
sjukehusa var godt representert
på Hotell Union i Geiranger
kor ein først hadde nokre timar
fagleg innhald og diskuterte seg
fram til korleis vegen skal gå

32

Norsk Ortopedpost • 2 - 2014

vidare, deretter sosial omgang
utetter kvelden. Torsdagen vart
gjestane teke med til Skageflå i
Geirangerfjorden, ein utilgjengeleg gard oppe på ei fjellhylle langt
inne i fjorden, spektakulært både
for dei tilreisande og lokale heltar.
Fredagen vart sett av til operasjonar i Ålesund kor vi gjorde to
hofteartroskopiar med labrumsutur ag camreseksjonar i tillegg
til ein Round Table diskusjon

mellom operasjonane som vart
liveoverført til dei andre sjukehusa i regionen.
For oss var dette ein særs nyttig
og lærerik opplevelse, Xenos gjer
ca 150 hofteartroskopiar i året
i Colorado, noko han har gjort
sidan 1997 og hadde mange tips
og triks å bidra med. I tillegg gjer
han ca 500 hofte- og kneproteser
og er aktiv i forsking.

Fag

Utfordringer og mål
i regionen
Målet med besøket var for det
første å stimulere til samarbeid
mellom sjukehusa i regionen,
som dei fleste vel har fått med
seg har det over mange år vore
ein nokså innbitt strid mellom

”... frontane hadde
veldig godt av eit
møte ansikt til ansikt
der ein kunne snakke
ut og kome med konstruktive innspel til
vidare samarbeid.”
Kristiansund og Molde både
angåande plassering og innhald
det nye, planlagde sjukehuset
nord for Romsdalsfjorden skal
ha. Etter at vi vart eitt helseføretak med Ålesund som det
desidert største sjukehuset i
regionen har naturleg nok
prioriteringsdebatten skapt
mykje styr og sør for fjorden
og frontane hadde veldig godt
av eit møte ansikt til ansikt der
ein kunne snakke ut og kome

CURRICULUM VITAE
John Soteros Xenos, M.D.
Born September 10, 1962
in Tacoma, Washington
Married, 3 children
Currently occupied as Orthopaedic Surgeon,
Adult Reconstruction Specialist at
Colorado Orthopaedics, Lone Tree, Colorado.

Medical and Undergraduate Education
Fellowship Adult Reconstruction 1998-99
PGY2-6 Orthopaedic Surgery 1990-95
PGY1 Surgical/Transitional Internship 1988-89
Doctor of Medicine 1984-88
Bachelor of Science 1980-84

Medical Practice and Certifications
Orthopaedic Surgeon, Adult Reconstruction Specialist, March 2005 – present.
Director, Total Joint Replacement, July 1997 - July 1998.
Chief, Orthopaedic Surgery, July 1996-July 1997.
Staff Orthopaedic Surgeon, July 1995 - July 1996.
General Medical Officer/Director of Clinical Services July 1989 -July 1990.
American Board of Orthopaedic Surgery Certification: Board Certified: July 11, 1997.
Recertification through July 2017. License (Active): Virginia, Colorado, Wisconsin.

Honors and Awards
First Runner-Up, The Harry B. Zehner, JR., Memorial Traveling Fellowship Award,
American College of Surgeons 1995.
First Place Paper Award, Walter Reed Orthopaedic Research Day 1994 and 1992.
Founder’s Award, Society of Military Orthopaedic Surgeons 1993.
Hufnagel Research Award, Uniformed University of the Health Sciences 1993.
Founder’s Award, Eastern Orthopaedic Association 1992.
First Place Paper Award, Washington Orthopaedic Society 1992.

Military Training and Awards
Chemical Casualty Care Course, 1990
Medical Corps Officer Basic Course, 1985
Jungle Warfare School, Panama, 1982
Meritorious Service Medal 2000, Oak Leaf Cluster 2005
Army Commendation Medal 1990, Oak Leaf Cluster 1997
Army Achievement Medal 1991, Oak Leaf Cluster 1995
Honor Graduate Medical Corps Officer Basic Course 1985

National Professional Activities and Societies
Board Examiner, American Board of Orthopaedic Surgery 2007- present.
American Academy of Orthopaedic Surgeons, Active Fellow.
Society of Military Orthopaedic Surgeons.
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Krafttak for forskning i ortopedien i Møre og Romsdal fortsatt ...
med konstruktive innspel til
vidare samarbeid.
Det andre hovudmålet var å lage
eit forskningssamarbeid på tvers
av sjukehusa, i forskninga er alle
miljøa relativt små men vi ser til
Kristiansund kor Øystein B. Lian
har oppnådd ein imponerande
aktivitet trass i få folk og knappe
ressursar økonomisk. Målet er
at vi samla skal står sterkare slik
at vi faktisk kan oppnå noko og
vi kjem vidare til å arbeide både
opp mot samarbeidet med Colorado men og opp mot industrien her
lokalt og håper tilknytte oss både
sponsorar og lokale fagfolk der.
Naturlegvis vart forskingsmiljøa
både i Trondheim, Bergen og
Oslo spurt om å delta, mai er
imidlertid ein månad med store
mengder kongressar og kurs
slik at av desse var det kun
Kari Indrekvam frå Bergen som
heldt oss med selskap, noko vi
er svært glade for at ho tok seg
tid til!
Det vert spennande å følge
dette vidare, vi satser på å kome
attende med oppfølgingsartiklar!
Som dere ser av besøksprogrammet var dette kjekt for
alle involverte!
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Å være ortoped i Norge
i årene som kommer
Helsedebatten i Norge har handlet mye om eldrebølgen som kommer inn
over landet vårt – beskrevet nærmest som en tsunami i løpet av de nærmeste årene. Samhandlingsreformen dreier seg og mye om denne bølgen.
Det er for dyrt å ha pasienter liggende på sykehus. Det er lite som skjer
med en ferdigoperert pasient. Han eller hun skal selvfølgelig observeres
den første tiden – smertebehandles og starte opptrening. Men raskt skal
hun/han skrives ut og behandles videre av primærhelsetjenesten ved fastlege, fysioterapeut eller sykehjem. Jeg tror vi er godt forberedt på denne
”bølgen”. Noen skjær i sjøen selvfølgelig, men stort sett tror jeg de fleste
innen helse i Norge er forberedt.
Knut Fjeldsgaard

Jeg er derimot i tvil om vi er forberedt på en generasjon av ganske unge nordmenn som nå blir brukere
av vårt velferdssamfunn. Jeg tviler litt på om vi er
forberedt på å møte kravene som kommer.

han burde opereres. Han visste at det var delte
meninger. Men han insisterte på å bli operert.

Uheldig men opplyst syklist
– et eksempel

Svært mange kolleger vil selv bestemme om en
pasient skal opereres eller ei. Men det er jo ikke
sikkert han har rett, da kollegaen ved siden er av en
annen mening. Man kan si at man ikke vil operere
selv. Men kan en avdeling etter hvert ”reservere
seg” mot enkelte operasjoner? Jeg tenker ikke på
at man skal gjøre noe som helt opplagt er feil, eller
gjøre noe man ikke kan. Men ikke sjelden dreier det
seg om et skjønn om man skal operere/behandle
eller ei. Og loven sier vel etter hvert at man skal ta
med pasient i diskusjon vedrørende behandlingsopplegget, og de fleste har vel opplevd at det er noe
som legen må avgjøre. ”Legen må vite dette best”.
Og dette har vi vel vært komfortable med opp
gjennom årene.

Vi opplevde på vår avdeling en syklist som hadde
veltet og brukket sin clavicula. En opplyst herre,
som også hadde lest og tolket de siste studiene vedrørende behandling av claviculafracturer. Han visste
godt at alle proffsyklister raskt blir operert. Han
visste godt at det i ortopediske miljøer er uenighet.
Han hadde lest artiklene som antyder fordeler og
ulemper overfor pseudartroseutvikling, infeksjoner
og ulempene ved visse fracturer som ikke opereres.
Hans konklusjon var at han ville opereres. Og det
sa han, og det ønsket han at vi skulle gjøre. Noen
kolleger på første benk på røntgenmøte ville ikke
operere ham på sin vakt. Noen andre mente,
med vitenskapelig støtte, at han kunne opereres.
Noen mente at han burde opereres. Ikke en ukjent
problemstilling på ortopediske morgenmøter eller
ortopediske røntgenmøter. Men pasienten mente

Hva gjør man da?

”... nå kommer altså situasjonen der
pasienten ”bestiller” en type operasjon. [...] Er vi forberedt på dette?”
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Å være ortoped i Norge i årene som kommer fortsatt ...
Men nå kommer altså situasjonen der pasienten
”bestiller” en type operasjon. Velbegrunnet. Viser til
vitenskapen – som vi vet ikke er like klar alltid. Er
vi forberedt på dette? Vil denne generasjonen stille
andre krav til ortopedene ? ja jeg tror det, og det vil
som alltid handle om å kommunisere med pasienten på en fornuftig måte. Det handler om å være
ydmyk, og ha respekt for disse kravene/ønskene,
og det handler om å forstå at generasjonene endrer
seg. De blir mer kunnskapsrike, de utfordrer legen
– med rette – og de er kravstore. Og kjøpesterke. Og
vant til at de blir tatt med i bestemmelsene. Jeg tror
altså det vil komme en ny tid, og jeg tror ikke alle er
like godt forberedt.

i Norge. Man bør på en naturlig måte informere
gjennom avisartikler/aviskronikker o. l medier hva
vitenskapen kommer fram til. Hvilke tilbud de
forskjellige sykehus kan gi. Hvordan resultatene er
ved forskjellige operasjoner for eksempel proteser,
osteotomier, uniproteser, fysioterapi osv. Vi forplikter
vel å opplyse befolkningen om meniskoperasjoner
hos godt voksne personer kontra ingen operasjon.
Bør vi ikke fortelle befolkningen at svært mange
skuldre ikke anbefales operert før man har forsøkt
fysioterapi, og slik sett ikke bør ha kort ventetid?

Offentlighet og åpenhet

Jeg mener legene bør legge arrogansen på hylla
for godt. Man må nærme seg problemstillingen
sammen med pasientene, og legge fram kunnskapen slik den til en hver tid er. Denne kunnskapen
vil som oftest bestå av et skjønn, og da er det viktig
med god informasjon. Og så spørs det om man
er villig til å imøtekomme en pasients ønsker om
operasjon, en operasjon du egentlig ikke tror så mye
på selv, mens vitenskapen sier noe annet. For selv
velutdannete akademikere med solid vitenskapelig
bakgrunn behandler jo av og til sine egne litt
annerledes. Eller tar jeg helt feil?

Offentliggjøring av registerresultater skjer. Noen mener
det er rett, noen mener det er feil. Man kan mene hva
man vil, men resultatene vil bli offentliggjort i media,
og bli publisert på en tabloid måte. Er vi forberedt på
dette? Jeg tror ikke alle er like forberedt, og jeg tror
også det her kan dreie seg om å kommunisere på en
fornuftig måte, og å kommunisere på et ærlig og åpent

”De fleste journalister i seriøse
aviser er oppegående og ønsker
solide artikler. Derfor tror jeg
det er en fordel å invitere til åpenhet, ærlighet og en form for kommunikasjon som er forståelig”
vis. Svært mange leger tror at journalister er ute etter
bare sensasjoner, og å ville påvise negative forhold.
Jeg tror det er feil. De fleste journalister i seriøse aviser
er oppegående og ønsker solide artikler. Derfor tror jeg
det er en fordel å invitere til åpenhet, ærlighet og en
form for kommunikasjon som er forståelig. Dette mener jeg man skal gjøre før man kommer i en situasjon
hvor man må ”forsvare seg” fordi man ikke har villet
uttale seg tidligere.

Sykehusets arbeidsområder
Etter min mening har et sykehus 4 viktige oppgaver
de skal utføre. De skal diagnostisere og behandle.
De skal undervise og de skal forske. Den fjerde
oppgaven etter min mening er å formidle ovenfor
eierne (befolkningen) hva som bedrives på sykehus
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Noen tanker om forandringene
i årene som kommer

Å være lege i Norge framover vil endre seg. Jeg
håper og tror det vil bli til det bedre. Men hvis det
ender opp med en yrkesgruppe som blir beslutningsvegrere tror jeg det blir feil. Noe av det å være
lege er jo at man har en evne til å ta en avgjørelse,
og kanskje det i ettertid viste seg at andre avgjørelser var bedre. Men alt er bedre enn ikke å tørre ta
en avgjørelse.
Så jeg håper framtiden vil produsere ikke arrogante
leger, ikke ”jeg alene vite” holdninger. Men derimot
leger med god evne til å kommunisere med sine
pasienter på en fornuftig måte, være ydmyk i valg av
behandling og også være i stand til å ta en endelig
avgjørelse på valg av behandling. Tverrfaglighet blir
en selvfølge.
Noen vil si at de ”gode tidene” ved det å være lege
er over. Jeg vil si tvert i mot, tverrfaglighet er spennende. Men legene må være på banen og markere
seg hele tiden. Hvis ikke ender vi opp med å bli styrt
av ikke faglige personer (jurister/økonomer/administratorer/byråkrater osv. osv.
Ha en vidunderlig sommer

Kontakt oss ved spesielle utfordringer
- primær & revisjon

RT-PLUS™ Rotating Hinge
- Nr. 1 hengslet kne-system i Europe
- Over 50’000 implantasjoner siden 1996

POLARCUP™ Dobbel Mobilitetskopp
- Veldokumentert prinsipp
- Forbedret teknikk

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

▼ Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»
Antitrombotisk middel.
ATC-nr.: B01A F02
C 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
T 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått

elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Tabletter 2,5 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). Dosering: 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. 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. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan
gjøres ved neste planlagte dose. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis skal warfarin eller annen VKA-behandling 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: Alvorlig nedsatt nyrefunksjon med kreatininclearance <15 ml/minutt og ved dialyse: Ingen klinisk erfaring, og
apixaban anbefales ikke. Forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon med kreatininclearance 15-29 ml/minutt.
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Pasienter med serumkreatinin ≥1,5 mg/dl (133 μmol/liter) forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg bør bruke
laveste dose av apixaban, dvs. 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasienter med alvorlig nedsatt nyre-funksjon med kreatininclearance 15-29 ml/minutt bør også bruke 2,5 mg 2 ganger daglig. Ingen
dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: Forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Ingen
dosejustering nødvendig. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se
Dosereduksjon ved spesielle kriterier). 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 ≥1,5 mg/dl (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 forholdene av endring i terapibehandling til eller fra apixaban 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. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Forsiktighet utvises ved samtidig
administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. 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 glukosegalaktosemalabsorpsjon. 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 (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apixaban. Ingen dosejustering er nødvendig,
men sterke induktorer av både CYP 3A4 og P-gp bør koadministreres med forsiktighet. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere og NSAIDs: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med
andre 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: Totalt 11%
av pasientene i VTEp-studier behandlet med apixaban 2,5 mg 2 ganger daglig opplevde bivirkninger. I løpet av to fase III-studier på forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne
med NVAF opplevde 24,4% (apixaban vs warfarinstudie) og 9,6% (apixaban vs aspirinstudie) av pasientene som ble behandlet med apixaban (5 mg eller 2,5 mg) 2 ganger daglig bivirkninger.
Forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl. postoperativ anemi og blødningsanemi og respektive laboratorieparametre).
Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning (inkl. hematom, og vaginal og urethral blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni (inkl.
reduksjon i antall blodplater). Gastrointestinale: Gastrointestinale blødninger (inkl. blodig oppkast og blodig avføring), hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. operasjonsmessig
hypotensjon). Lever/galle: Transaminaseøkninger (inkl. ALAT-økning og unormale ALAT-verdier), økning av ASAT, økning av γ-GT, unormale leverfunksjonstester, økning av al-kalinfosfatase
i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Neseblødning, blod i spytt eller ved hoste. Nyre/urinveier: Hematuri (inkl. respektive laboratorieparametre). Øvrige: Blødninger etter operasjon (inkl.
hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet),
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Blødning fra endetarmen og fra tannkjøttet. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Luftveier: Blod i spytt eller ved hoste.
Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Okulær blødning (inkl. konjunktival blødning). Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10):
Gastro-intestinale: Gastrointestinal blødning (inkl. blodig oppkast og blodig avføring), rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Andre 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, hematochezi, blødning
i munn. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet (inkl. hudutslett, anafylaktisk reaksjon og allergisk ødem). Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning,
urogenitalblødning. Nevrologiske: Hjerneblødning, annen intrakraniell eller intraspinal blødning (inkl. subdural hematom, subaraknoidal blødning og spinalblødning). 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 (inkl. pulmonær alveolær blødning, laryngeal blødning og faryngeal blødning). 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 46 d i Felleskatalogen 2014. 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. 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 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
K78
Atrieflimmer/flutter
I48
Atrieflimmer og atrieflutter
Vilkår: Ingen spesifisert.
Sist endret: 16.05.2014
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MER EFFEKTIV FOREBYGGING AV VENØS TROMBOEMBOLISME (VTE)
UTEN ØKT BLØDNINGSRISIKO
sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2

Til forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) hos voksne pasienter
som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi3
•
•
•

Bedre effekt sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2
Ingen økt blødningsrisiko sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2
Praktisk peroral administrasjon3
•
•

12–24 timers postoperativt tidsrom for oppstart av behandling*
Krever ingen dosejustering hos eldre† eller pasienter med moderat
nedsatt nyrefunksjon
•

ELIQUIS® alene eller i kombinasjon med acetylsalisylsyre bør brukes med forsiktighet hos
pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15–29 ml/min) på grunn av potensielt
høyere blødningsrisiko. ELIQUIS® anbefales ikke brukt på pasienter med CrCl<15 ml/min

* I fastsettelsen av administrasjonstidspunktet i dette tidsrommet, kan leger vurdere de eventuelle fordelene ved tidligere
antikoagulasjon for VTE-profylakse, samt risikoen for postkirurgisk blødning.
† Det er begrenset klinisk erfaring med eldre pasienter som har fått ELIQUIS® sammen med acetylsalisylsyre. Denne
kombinasjonen bør benyttes med forsiktighet på grunn av en potensielt høyere blødningsrisiko.

Referanser: 1. Lassen MR et al. N Engl J Med 2010; 363:2487-2498. 2. Lassen MR et al.
Lancet 2010;375:807-815. 3. ELIQUIS® (apixaban) Preparatomtale 2013.
E2014-0161
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Efort Travelling Fellowship
Efort Travelling Fellowship er et reisefellowship hvor europeiske nasjonale
ortopediske medlemsforeninger av Efort, sender en trainee eller ung spesialist. Formålet med fellowshipet er å reise og bli kjent med likesinnede
unge ortopeder og knytte kontakter.
Suki Liyanarachi

Denne gangen var destinasjonen
Sverige. 14 unge og håpefulle
europeiske ortopeder skulle
tilbringe 1 uke sammen i Stockholm og Gøteborg. Jeg var den
heldige utvalgte fra Norsk Ortopedisk Forening. Vi skulle være 2
dager i Stockholm fordelt mellom
Karolinska Institutet og Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge og Solna. De neste 3 dagene skulle tilbringes i Gøteborg,
fordelt mellom Mölndals Sjukhus
og Sahlgrenska. Den praktiske
logistikken rundt oppholdet
var organisert av Marie Leksell
som er Lege i Spesialisering i
ortopedi i Stockholm og leder av
Epifysen, som er foreningen for
leger i spesialisering i ortopedi i
Sverige, underforening av Svensk
Ortopedisk Forening. Hun gjorde
en strålende jobb, og hun organiserte all reise, hotellopphold og
måltider, som gikk på skinner.

Möller om det nyoppstartede
bruddregisteret, og Professor
Rune Hedlund om sagittal balance og pelvic incidence. Men mye
av undervisninga var også preget

Dessverre var denne dagen igjen
preget av dårlig planlegging, og
de fleste av oss kom ikke lenger
enn til pauserommet til operasjonssalene og kaffemaskina.

Suki Liyanarachi
er konstituert
overlege ved
Barneortopedisk
seksjon, Ortopedisk avdeling, St
Olavs Hospital

Blandet kvalitet
Det faglige innholdet var imidlertid av blandet kvalitet. Svenskene
hadde stort sett lagt opp til forelesninger og kateterundervisning
ispedd noen omvisninger, i tillegg
til en økt på simuleringsrommet
ved Karolinska.
Det var selvsagt noen veldig gode
og minneverdige forelesninger
som f.eks Professor Malchau om
protese-registeret og registerstudier, Professor Christer Rolf
om sports medicine, dr Michael
42
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av tidvis dårlig planlegging, forelesere som ikke møtte og slides
med tekst på svensk slik at de
fleste deltakere ikke fikk med seg
noe. Mange av forelesningene
var i tillegg med PhD studenter
som presenterte sine prosjekt, og
da ble utbyttet ofte noe begrenset
sett at man fort havnet på deltajenivå om stamcellereseptorer og
genuttrykk. En halv dag var satt
av til hospitering på operasjon.

Den siste dagen av fellowshipet
var imidlertid bedre. Denne
dagen ble vi invitert til assistentlegenes månedlige undervisningsdag som i anledningen vårt
besøk skulle foregå på engelsk
med inviterte eksterne forelesere.
Tema var leddproteser. Sånn sett
avsluttet svenskene bra.

Rapport

Kollokviegrupper
– ad hoc
Den tidvise dårlige planleggingen blant vertene skapte noe
frustrasjon og irritasjon blant
deltakerne. Dette bidro derimot
til at vi 14 deltakere tilbragte mer
tid sammen og ble knyttet tettere
sammen.
Vi ble utrolig godt kjent med
hverandre, og det er lenge siden
jeg har ledd så mye og sosialt
hatt det så bra på kurs. Når
svenskene kom til kort og f.eks

våre østeuropeiske kolleger. De
jobber utrolig mye mens de er
under spesialisering, og mengdetreningen de etterhvert får er
mye mer enn oss her i Norge. I
tillegg til faglige diskusjoner viste
vi også bilder fra våre respektive
hjemland, og særlig populært var
bildene av nye St Olavs Hospital
og hvor fint det har blitt.

Sterkt samhold
Alle 14 var alltid samlet, og om
kveldene satt vi alle ute til langt
på natt og koste oss og pratet.

ble enige om: ”what happens in
Stockholm, stays in Stockholm”.
Det er allerede lagt avtaler om
hospitering hos hverandre, og vi
har planlagt et alumnimøte neste
år for å holde kontakten. Vi har
også på eget initiativ opprettet
et online forum for diskusjon av
spesielle kasus og røntgenbilder.
Selv om jeg kanskje ikke fikk det
største faglige utbyttet, har Efort
Spring Travelling Fellowship 2014
vært en knallsuksess, og kan
anbefales på det varmeste.

Sammensveisete deltakerne fra mange
europeiske land på Efort i Sverige

ikke kunne stille med forelesere,
kjørte vi egne kollokviegrupper hvor vi valgte et tema som
for eksempel subtrochantære
femurfrakturer, og så kunne alle
si hva som var standard operasjonsmetode og oppfølgning i
deres respektive hjemland. Noen
hadde også med seg sære og
vanskelige caser som vi på egenhånd gjennomgikk og diskuterte.
Jeg har fått en veldig respekt for

Da en av oss havnet i klammeri
på et utested på Stureplan og var
sekunder fra å bli slått ned, hoppet det inn en litauer, en nordmann, en brite, en portugiser, en
slovener og en hollender og fikk
roet gemyttene. Samholdet ble
bare sterkere og sterkere og etter
en uke føltes det ut som om vi
hadde kjent hverandre i årevis.
Jeg har utrolig mange gode historier fra denne uken, men som vi

Mr Malta, Mr Slovenia, Mrs
Barcelona, Mr Britain, Mr
Portugal, Mr Poland, Mr Serbia,
Mr Holland, Mrs Macedonia, Mr
Lithuania, Mr Switzerland, Mr
Turkey og Mr Slovakia, jeg gleder
meg til neste år når vi ses igjen.
Jeg takker NOF for muligheten til
å reise på dette fellowshipet.
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Norsk forening for hofte og knekirurgi (NFHKK)

Vårmøte med fag & allsang
Norsk forening for hofte og knekirurgi (NFHKK) arrangerte sitt første vårmøte i Trondheim 3. og 4. April. Et variert program, som inkluderte tilbud
om omvisning på St. Olavs Hospital, trakk over 60 deltagere til møtet.
De fleste deltagerne var ortopeder, men også LIS-leger, fysioterapeuter og
representanter fra industrien fant veien til Trondheim og de flotte lokalene
på Hotell Britannia.
Kristian Bjorgul

Programmet startet med omvisning på den nye ortopediske avdelingen. Guidene, Otto Schnell
Husby og Per Olav Øsbyhaug,
viste oss ikke bare rundt i flotte
og funksjonelle lokaler, men delte
også sin erfaringer med logistikk
og praktiske forhold rundt fasttrack kirurgien. Sentrale temaer
var god forberedelse før innleggelse og massiv delegering av
oppgaver fra operatører til annet
personell. Pre- og postoperativ
testing utføres av fysioterapeuter,
hvilket frigjør ortopedressurser og
fjerner bias fra testsituasjonen,
mens visittgang er redusert og
myndighet til å skrive ut pasienter er delegert til sykepleiere.
Det var lett å merke entusiasmen
som driver arbeidet framover og
ikke minst stoltheten over egen
arbeidsplass og lokaler.

Ikke-septiske årsaker
til revisjon
Det faglige programmet ble
innledet med en gjennomgang av
ikke-septiske årsaker til revisjon
av hofteproteser ved Geir Hallan
og kneproteser ved Ove Furnes.
Karene fra leddregisteret gjorde
som vanlig en grundig og velbegrunnet gjennomgang av temaet
med utgangspunkt i spørsmålet
Årsak til revisjon på ”Proteseskjemaet”. Begge understreket
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Styret i NFHKK.

viktigheten av revisjoner forutgås
av en korrekt diagnose, og spesielt når det gjelder revisjon av
kneproteser er det fortsatt en
andel av pasientene som revideres med Smerte som diagnose.
Dette er jo som kjent ingen
diagnose, og kanskje burde leddregisteret vurdere å fjerne denne
avkrysningsmuligheten, slik at
man tvinges til å utrede til man
stiller riktig diagnose?
Muligens avtar instabilitet som
årsaker til revisjon for hofteproteser; økende bruk av større
hoder kan være en årsak til dette.
På hoftesiden er usementerte
stammer og fremre tilgang hver
for seg assosiert med øket risiko
for tidlig revisjon. Usementerte

stammer er en velkjent risikofaktor for periprostetisk fraktur
som muligens ligger innbakt i
den usementerte teknologien,
men det blir spennende å se om
fremre tilgang forsvinner som
risikofaktor etter hvert som det
blir en mer innarbeidet metode
og man
krabber oppover lærekurven.

Erfaringer med
luksasjoner
Otto Schnell Husby delte sine erfaringer med luksasjoner, først og
fremst hvilke behandlingsmuligheter som i dag finnes for denne
fryktede komplikasjonen. Den
bipolare artikulasjonen framstår

Rapport

som et tungt alternativ, med gode
resultater både ved behandling
av residiverende proteseinstabilitet og som acetabularkomponent
ved primære artroplastikker hos
pasienter med komorbiditet som
disponerer for luksasjon.

Benlengde og off-set
Tina Strømdal Wik snakket om
benlengde og off-set, et tema
som angår oss alle hver eneste
gang vi setter en protese. Selv
om alle er enige om at isomeli er
å foretrekke, er det en viss uenighet om hvor stor anisomeli som
utgjør et virkelig problem.
Likeledes er det delte meninger
om detaljer angående plassering
av acetabulum, og Tinas gjennomgang ryddet opp i de forskjellige
offset - begrepene på og sørget for
at vi alle fall har en felles forståelse
av hva vi snakker om.

Glutealsvikt
Arild Aamodt snakket om glute-

alsvikt, noe som inkluderte en fin
gjennomgang av den noe uoversiktelige anatomien rundt rotatormansjetten. Dessverre er fortsatt
behandlingen av glutealsvikt etter
hofteprotese via lateral tilgang
ikke så god. Det kan synes som
om gluteus maximus transfer ad
modum Whiteside er det beste
alternativet. Arild lovet oss resultater fra en større serie operert på
Lovisenberg til Høstmøtet.

Materialslitasje og
osteolyse
Stephan Røhrl gikk gjennom det
tunge, men høyaktuelle temaet
materialslitasje og osteolyse.
Det er ikke lenger noen tvil om
at kryssbundet polyetylen (PE)
presterer bedre enn konvensjonell PE, og at ingen forskning
viser at keramikkhode så langt
er bedre på kryssbundet PE enn
et metallhode. Debatten etter
foredraget viste at det i salen
også var tilhengere av keramikk-

keramikk artikulasjon med moderne keramikk, selv om denne
artikulasjonen har en teoretisk
risiko for fraktur og er noe dyrere.
En seanse med hoftekasuistikker vakte diskusjon og viste at
de daglige dilemmaene fortsatt
engasjerer minst like mye som
mer prinsippielle og teoretiske
diskusjonstemaer.

Problemer knyttet
til kneprotese
Dag to av symposiet ble innledet
med en bred gjennomgang av
problemene knyttet til instabilitet, smerter og stivhet etter
kneprotese. Foredragsholder var
den velrennomerte KG Nilsson,
som med godt over 100 funn
på Pubmed trygt kan sies å
være en tungvekter på temaet.
Mye av foredraget fokuserte på
problematikken rundt feilrotasjon
av komponentene som årsak til
smerter og nedsatt bevegelighet.
Med de siste årenes vektlegging

Foreningens styre bidro til underholdningen med allsang av Ortopedens lengsel, med den kloke teksten ”Livet er aldri så vakkert som
på op’rasjonsstua; Finast parfymen e lukta av sement og blod…”
med Stephan på piano og Tina som forsanger.
Norsk Ortopedpost • 2 - 2014
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Vårmøte fortsatt ...
av Whiteside’s linje, transepikondylærplanet og nødvendigheten
av å utadrotere i forhold bakre
kondylplan, har feilrotasjon av
femur muligens blitt et mindre
problem. Fortsatt vil jo en innadrotert femurkomponent kunne
gi patellofemorale smerter, og
Nilsson understreket at kunne
de færreste pasientene har en
vinkel mellom bakrekondylplan
og transepikondylærlinjen på 3
grader, mens de fleste har større
vinkel. Debatten etter foredraget
viste at mange roterer ut 4 og
5 grader rutinemessig, da dette
kan gi bedre patellofemoral artikulasjon uten kjente ulemper.
Rotasjonen av tibiaplatået er en
større utfordring. Inntrykket var at
de fleste innstiller tibiarotasjonen
etter femurkomponenten ved
prøvereposisjon under hensyntagen til den native rotasjonen
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i proksimale tibia slik en ser
den ved tuberositas tibiae. Det
er uklart for undertegnede om
det finnes bedre metoder. En
teori som forklarer de kliniske
problemene rundt en feilrotert
(innadrotert) tibia later til å være
at det fører til nedsatt fleksjon
fordi lateral femurkondyl ikke har
plass til å rulle bakover slik den
skal. Diagnostikken av rotasjonsfeil av både femur og tibia er
basert på CT undersøkelse. Behandlingen er revisjon, men det
var uenighet i salen om hvorvidt
begge eller bare en komponent
skal revideres ved rotasjonsfeil på
en komponent med korrekt plassert motsatt komponent.

Katastrofetenkning
LH Høvik holdt et tankevekkende
foredrag angående katastrofetenkning og smerter hos kne-

protesepasienter. Funnene i en
pågående studie på St Olav, er
ikke entydige, men antyder at
katastrofetenkning ikke disponerer for et dårligere resultat etter
kneprotesekirurgi. Forskningen
fortsetter i Trondheim på dette,
så vi kommer til å få høre mer
om dette spennende temaet.

Rapport

Utredningsprotokoll
Seminaret ble avsluttet med to
grundige gjennomganger av
utredningsprotokoll for smertefulle hofte og kneproteser ved
henholdsvis Per Olav Østbyhaug
og Tarjei Egeberg fra St. Olav.

Vekten i en slik setting ligger på
en komplett og lik utredning for
alle pasienter som tas i mot på
poliklinikken. Ved å rekvirere en
rekke obligatoriske undersøkelser
i god tid på forhånd, etterstreber
man at man kan komme til en
konklusjon i alle tilfeller i løpet av
en poliklinikktime (30 minutter).
Denne one-stop tankegangen er
inspirert av våre kolleger i Bristol,
som også har skrevet om temaet.

Middag og allsang
Det var under hele symposiet satt
av rikelig med tid til diskusjon
etter foredrag, noe som ble vel
benyttet. I tillegg var det lagt inn
hyppige pauser med forfriskninger i lokaler som egnet seg
godt for mingling og uformelle
oppdateringer med gamle og
nye venner. Grunnet det store
oppmøtet ble symposiemiddagen

oppgradert til speilsalen der vi
ble servert lekker en tre-retters.
Foreningens styre bidro til
underholdningen med allsang av
Ortopedens lengsel (mel Vinsjan
på Kaia), med den kloke teksten
”Livet er aldri så vakkert som på
op’rasjonsstua; Finast parfymen
e lukta av sement og blod……”
med Stephan på piano og Tina
som forsanger. Diskusjonene
fortsatte deretter utover kvelden
i den intellektuelt stimulerende
bibliotekbaren på Britannia.
Frokost og lunsj ble selvfølgelig
inntatt i den kjente Palmehaven.
Møteevaluering er foretatt via
Questback, og responsen vil
avgjøre om dette møtet kan bli
starten på en lang og god tradisjon med nasjonale symposier for
våre mange proteseinteresserte
ortopeder. Symposium nummer
1 var i alle fall en suksess.
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57th Nordic Orthopaedic
Federation (NOF) kongress
i Helsinki 7.-9. mai, 2014
Hvert 2. år avholdes det en nordisk kongress i ortopedi i regi av Nordic
Orthopaedic Federation (NOF). I 2012 ble kongressen holdt i Aarhus
(Danmark), mens den i år var lagt til det flotte Scandic Marina Conference
Center i Helsinki, Finland. Det var totalt 550 deltagere fra 26 land, med
hovedvekt fra medlemslandene i NOF (nordiske land + Estland og Nederland), men også fra andre land i Europa i tillegg til land som Australia,
Egypt, India, Sør-Korea og USA. Som heldig vinner av Norsk ortopedisk
forening’s reisestipend for 2013 og som medlem av styret i Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS) fikk jeg anledning å delta på årets kongress.
Peder Svenkerud Thoen

Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS) er en
interesse organisasjon etablert i 2010 som har
som mål å fremme interessene til norske leger

Ærværdige Restaurant Saaristo
på øya Klippan, hvor årets
gallamiddag ble avholdt.
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under spesialisering i Ortopedisk kirurgi. Som
en underorganisasjon til Norsk Ortopedisk
Forening er det viktig for LIOS å etablere kontakt

Rapport

mellom utdanningskandidater i
Norge og utlandet, samt støtte
faglig og vitenskapelig arbeid. Det
var derfor nyttig for LIOS å være
representert den første dagen av
kongressen da Nordic Orthopaedic Federation (NOF) hadde sitt
styremøte. Under dette møte
ble blant annet Göran Bauer’s
Grant tildelt, og Professor Markku
Järvinen fra Finland fikk NOF’s
Honorary Member pris for 2014.

Tre parallelle sesjoner
Under kongressen var det for
det meste tre parallelle sesjoner.
Gjennomgående var det et variert
og bredt register av forskjellige ortopediske tema. Det var
program fra tidlig morgen til sen
ettermiddag, inklusivt symposier,
abstrakter og frie foredrag. På
onsdagen var det viet en formiddags sesjon til protesekirurgi med
en oppdatering på ”The bearing
material battle”, osteoarthritis in
the young patient (<60 years),
samt medial gonarthrose. Samtidig var det et traume symposium
og også en sesjon med ryggkirurgi hvor tema som fusjon, sagittal
balanse og scoliose ble drøftet.
Torsdagen var viet til skulder
patologi (rotator cuff, instabilitet
og protese), i tillegg til sesjon på
ACL rekonstruksjon og gjennomgang av litteratur i forhold til indikasjon for arthroskopi i den eldre
populasjon med degenerativ

Planlegging av årets høstmøte
på Nof’s styremøte i Helsinki.

Peder Svenkerud Thoen vinner
av Nof’s reisestipend 2013 og
styremedlem i LIOS.
menisk. Det var i et av auditoriene også foredrag og instructional lecture på fot og ankel med
fokus på syndesmose skader. På
fredag var det et svært interessant symposium med tittel ”How
to repair cartilage defects in the
knee”, før dagen ble avsluttet
med litteratur gjennomgang
og frie foredrag på behandling
av akilles tendinitter og akilles
rupturer. Under hele kongressen
kunne man gå omkring å lese
posters og besøke utstillinger og
treffe industrirepresentanter.

LIOS’ andre styremøte
På onsdagen var programmet slik
at LIOS kunne avvikle sitt andre
styremøte for året. Under dette
møte ble det tatt opp flere viktige
saker, blant annet vedtaket om
nye operasjonslister gjeldene fra
januar 2020, samt gjennomgang
av Helsedirektoratets planer
for endring i spesialiserings
struktur for leger i spesialisering
og deriblant også ortopedisk
kirurgi. I tillegg ble programmet
for LIOS pro-con symposie for

Fra styremøtet hvor Göran
Bauer’s Grant, og fra NOF’s
Honorary Member pris for 2014
ble tildelt.
Høstmøte 2014 spikret. Temaet i
år er ”Glideskrue vs. Nagling for
Pertrochantære frakturer”. For
nærmere informasjon om disse
sakene og for å se referatet fra
LIOS styremøte kan man gå til
LIOS sin webside (link via legeforeningen.no eller facebook).
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Blir du med?
Ønsker du å bli medlem av
Norsk ortopedisk forening (Nof) ?
Kontakt legeforeningen hvis du ønsker å ha Norsk ortopedisk 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

Rapport

57th Nordic Orthopaedic Federation kongress fortsatt ...
Tidligere president Ketil Holen overrekker
vervet for de to neste årene til Aare Märtson
under gallamiddagen på Saaristo.

Styremøte i Nof
Torsdag var det i tillegg til det faglige programmet,
styremøte i Norsk ortopedisk forening, og der var
også hele styret til LIOS representert. Flere viktige
tema ble diskutert inklusivt utforming og revisjon av
nasjonal prioriteringsveileder for ventelister i ortopedi og også planlegging av årets Høstmøte.

Skjærgårdsgalla på Saaristo
Under kongressen hadde den lokale organiseringskomiteen virkelig lagt til rette for sosial utfoldelse.
Hver kveld var det planlagt en sosial begivenhet for
å vise frem litt av det Helsinki hadde å tilby. Den

første kvelden var det offisiell åpning i Helsinki City
Hall hvor det var underholdning i form av opera
sang. Høydepunktet under kongressen var derimot
den siste kvelden hvor det ble holdt en storslått galla
middag på den ærværdige Restaurant Saaristo.
Saaristo ble bygget i 1898 og er lokalisert på øya
Klippan, som ligger i den sørlige delen av skjærgården inn mot Helsinki. Det tar bare noen få
minutter i båt for å komme seg ut til Klippan og
man får en spektakulær utsikt over skjærgården og
byen. Her ble det servert en 3 retters middag og
med underholding av en konferansier som også var
tryllekunstner. Dette viste seg å være av stor underholdningsverdi. Under middagen var det også overrekkelse av president vervet i Nordic Orthopaedic
Federation (NOF). Tidligere president Ketil Holen
(St. Olavs Hospital) overrakte vervet for de to neste
årene til Aare Märtson fra Estland (se bilde 4).
Sett under ett var dette en veldig fin opplevelse
både med tanke på faglig utbytte og også for å
utveksle erfaringer med kollegaer i utlandet, og de
andre norske representantene samt resten av styret
i LIOS. Håper at jeg også får anledning til å delta på
neste kongress som skal holdes i Sverige 2016!
Peder Svenkerud Thoen, LIS
Ortopedisk avdeling Vestre Viken HF, Drammen
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Arcoxia MSD

Antiflogistikum.
ATC-nr.: M01A H05
T 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. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Symptomatisk behandling av artrose (OA), revmatoid artritt (RA), Bekhterevs sykdom samt ved smerte og tegn på inflammasjon 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 behandlingsvarighet og laveste effektive døgndose skal derfor benyttes. Behov for symptomlindring og
effekt av behandlingen skal revurderes jevnlig, spesielt hos pasienter med artrose. Artrose: Anbefalt 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. Smerter 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 smertelindring. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved mild nedsatt
leverfunksjon («Child-Pugh score» 5-6) bør ikke dosen på 60 mg daglig overstiges, uavhengig av
indikasjon. 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 leverfunksjon (kontraindisert). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved kreatininclearance ≥30 ml/minutt. Kontraindisert ved kreatininclearance <30 ml/minutt. Eldre: Ingen dosejustering 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
innholdsstoffene. Aktivt magesår eller aktiv gastrointestinal (GI) blødning. Tidligere bronkospasme,
akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem, urticaria eller allergilignende reaksjoner ved
bruk av acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. COX2-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. 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 gastrointestinaltraktus
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 gastrointestinal sykdom, som sårdannelse eller GI-blødning. Samtidig bruk av etorikoksib og acetylsalisylsyre (selv ved lave doser) gir en ytterligere økt risiko for gastrointestinale bivirkninger (gastrointestinal 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 jevnlig
(spesielt ved artrose). Pasienter med vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (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 erstatte acetylsalisylsyre til profylakse mot kardiovaskulære tromboemboliske sykdommer. Platehemmende behandling skal derfor ikke avbrytes. Forsiktighet utvises når etorikoksib gis sammen med
warfarin eller andre orale antikoagulantia. Væskeretensjon, ødem og hypertensjon er observert.
NSAIDs kan forbindes med nyutviklet eller tilbakefall av kongestiv hjertesvikt. Forsiktighet hos pasienter med 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 preparatet. Etorikoksib kan være assosiert med hyppigere og mer alvorlig hypertensjon 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. Blodtrykket kontrolleres innen 2 uker etter behandlingsstart 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 blodgjennomstrømming, og dermed nedsatt nyrefunksjon. Pasienter som tidligere har hatt signifikant nedsatt
nyrefunksjon, ukompensert hjertesvikt eller cirrhose, er spesielt utsatt. Hos disse pasientene bør
oppfølging av nyrefunksjonen vurderes. Pasienter med symptomer og/eller tegn på nedsatt leverfunksjon, 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, StevensJohnsons 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 problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel, eller glukose-galaktosemalabsorpsjon, bør ikke bruke preparatet. Anbefales ikke til kvinner som prøver å bli gravide.
Pasienter som opplever svimmelhet eller somnolens, bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Interaksjoner: Forsiktighet ved samtidig bruk av warfarin eller andre orale antikoagulantia. Protrombintiden (INR) bør følges nøye hos pasienter som bruker orale antikoagulasjonsmidler, 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 komplikasjoner 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 legemidler. Hos enkelte pasienter med nedsatt nyrefunksjon (f.eks. dehydrerte pasienter eller eldre pasienter med
nedsatt nyrefunksjon) kan samtidig administrering med en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist og legemidler som hemmer cyklooksygenase, medføre ytterligere forverring av nyrefunksjonen, 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. Nyrefunksjonen bør overvåkes når etorikoksib brukes samtidig med ciklosporin og tacrolimus. NSAIDs reduserer 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 forbundet 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 østrogenkonsentrasjonen. Dette bør det tas hensyn til ved valg av hormonbehandling i menopausen, da økning i
eksponering av østrogen kan øke risikoen for bivirkninger. Pasienter med høy risiko for digoksintoksisitet bør overvåkes ved samtidig bruk av digoksin. Forsiktighet ved samtidig bruk av andre
legemidler som primært metaboliseres av humane sulfotransferaser (f.eks. oral salbutamol og minoksidil). 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 reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko under svangerskapet er ukjent. Etorikoksib kan føre til nedsatt rieaktivitet 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. Stoffskifte/ernæring: Ødem/væskeretensjon. Øvrige: Asteni/fatigue, influensalignende sykdom. Mindre
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi (primært assosiert med gastrointestinal blødning), leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Oppblåst mage, endret tarmbevegelsesmønster, tørr munn, gastroduodenalt sår, peptisk sår inkl. gastrointestinal perforasjon og blødning, irritabel tarmsyndrom, pankreatitt. Hjerte/kar: Atrieflimmer, kongestiv hjertesvikt, uspesifikke EKG-forandringer, 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, urinveisinfeksjon. Luftveier: Hoste, dyspné, neseblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper/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 appetitt, vektøkning. Undersøkelser: Forhøyede nivåer av BUN (blodurea-nitrogen), økning av kreatininfosfokinase, hyperkalemi, økning av urinsyre. Øre: Tinnitus, vertigo. Øye: Tåkesyn, konjunktivitt. Øvrige: Smerter i brystet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud:
Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, fast lokalisert hudlesjon («fixed drug
eruption»). Lever/galle: Hepatitt, gulsott, leversvikt. Undersøkelser: Reduksjon av natrium i blodet.
Immunsystemet: Angioødem, anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Psykiske: Forvirring, rastløshet. Følgende alvorlige bivirkninger er rapportert i forbindelse med bruk av NSAIDs og
kan ikke utelukkes for etorikoksib: Nefrotoksisitet, inkl. interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom. Overdosering/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 nyrefunksjonen, sentralnervøse funksjoner (feberinduksjon,
smerteoppfattelse og kognitiv funksjon). Blodplatefunksjonen er upåvirket. Hemmer ikke prostaglandinsyntesen i magesekken. 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
30 mg
60 mg
90 mg
120 mg

Pakning
28 stk. (blister)
98 stk. (blister)
28 stk. (blister)
98 stk. (blister)
7 stk. (blister)
28 stk. (blister)
98 stk. (blister)
7 stk. (blister)
14 stk. (blister)

Varenr
114440
161753
011207
011216
011260
011271
011282
011326
011348

Byttegruppe
Byttegruppe
Byttegruppe
Byttegruppe
Byttegruppe

Pris
kr 213,80
kr 656,10
kr 259,90
kr 811,60
kr 96,30
kr 291,60
kr 913,50
kr 105,30
kr 179,40

Generell refusjon
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2
M01AH05_2
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 funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose. 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
-71
-81
-90
L88
L89
L90
L91

Kroniske, sterke smerter
Bivirkninger ved tuberkulosebehandling
Palliativ behandling i livets sluttfase
Reumatoid artritt/reumatisk sykdom
Hofteleddsartrose
Kneleddsartrose
Polyartrose INA

Vilkår nr
111
136
136
-

ICD
-71
-81
-90
M05
M06
M15
M16
M17
M45
M46.1
M46.8

Kroniske, sterke smerter
Bivirkninger ved tuberkulosebehandling
Palliativ behandling i livets sluttfase
Seropositiv reumatoid artritt
Annen reumatoid artritt
Polyartrose
Hofteleddsartrose
Kneleddsartrose
Ankyloserende spondylitt
Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted
Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen

Vilkår nr
111
136
136
-

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.

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 urinsyregikt c
Korttidsbehandling av moderat smerte etter operativt inngrep i
forbindelse med tannekstraksjon d

Før forskrivning, vennligst se fullstendig preparatomtale for
godkjente indikasjoner, dosering og forsiktighetsregler

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
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.

Oppfølging:
• Oppfølging er viktig ved bruk hos eldre og pasienter med nedsatt nyre-, levereller hjertefunksjon.
• Protrombintiden (INR) bør følges nøye hos pasienter som bruker orale antikoagulasjonsmidler, 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 leverfunksjonsprøve, bør overvåkes. Ved vedvarende tegn på leverinsuffisiens 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

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.
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Høstmøtet 2014
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet,
påmelding, hotell, utstilling eller andre
ting ta kontakt med Kristin Solstad i
KSCI.
mail kristin@ksci.no

NOP & annonser
Ønsker du å annonsere i Høstmøteboken
eller NOP og har du spørsmål vedrørende
artikler og innlegg, ta kontakt med
Ødegaard reklame & design.

66 78 32 00 eller
mail bente@odesign.no

telefon

Våre tjenester
• profilering
• annonser
• brosjyrer/trykksaker
• kataloger
• årsrapporter
• kampanjer
• utstillinger
• reklameartikler
• web design
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Use your expertise to release the hold
of Dupuytren’s contracture with Xiapex

» Efficacy regardless of severity
» Sustained efficacy: 93% that achieved full correction required no
1,2†

further medical/surgical intervention at 3 years3

» Patient satisfaction: 92% of patients were satisfied with their Xiapex treatment

4‡

An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture

«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: Kollagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II) Oppløsningsvæske: 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. Injeksjonsvolum avhenger av leddtype. Pasienten skal kontrolleres av legen neste dag, og ca. 24 timer etter
injeksjon kan ﬁngerekstensjonsprosedyre utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen.
Injeksjon og ﬁngerekstensjonsprosedyrer 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 nyrefunksjon: 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 PIPledd i 5. ﬁnger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, og ikke mer enn 4 mm distalt for palmardigital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege straks ved problemer med å bøye ﬁngeren,
på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på seneruptur). Pasienter med Dupuytrens 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 acetylsalisylsyre daglig). Som ved
ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle antistoffer mot det terapeutiske proteinet.
Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase clostridium histolyticum 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 muskel-skjelettsyndrom (MSS) er observert.
Muligheten for utvikling av MMS kan ikke utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller ﬂere av følgende
symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, ﬁbrose i håndﬂaten, og fortykning
eller dannelse av knuter i senene. MMS utvikles progressivt. 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 administrering. 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. Muskelskjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Reaksjon på injeksjonsstedet (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, inﬂammasjon, reaksjon på injeksjonsstedet (inﬂammasjon, 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, ﬂekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom,
skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immunsystemet: 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, ubehag, tretthet, varmefølelse, inﬂuensalignende 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 oppbevaring i kjøleskap må rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør
bruk.
Andre opplysninger:For detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og ﬁngerekstensjon, 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.

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 H and 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.
†

Low severity was defined as ≤50 degrees for MP joints and ≤40 degrees for PIP joints.
Patient satisfaction was graded on a 5-point scale with 1=very satisfied to 5=very dissatisfied.

‡

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

Stipend, kurs &
konferanser

Inger Schulstads minnestipend for
utdannelse innen håndkirurgi
Etter Inger Schulstads ønsker,
skal stipendet fortrinnsvis utdeles
til en kvinnelig lege med interesse for og under utdannelse
i håndkirurgi. Styret i Norsk forening for håndkirurgi kan tildele
et eller flere stipend på inntil
kr. 10.000 for å besøke håndkirurgiske avdelinger i andre
land. Førstegangssøkere vil bli
prioritert. Søknaden sendes til
styret ved sekretæren og bør

inneholde opplysninger om reisemål, fordypningstema, varighet
og kostnadsoverslag. Søknadsfrist vil være 1. september, men
i 2014 er søknadsfristen 1 uke
før årsmøtet i Norsk forening for
håndkirurgi. Tildelingen bekjentgjøres på årsmøtet. Etter reisen
må stipendiaten 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 stipendmidlene kan
finne sted. Hvis stipendiaten
ikke har oppfylt betingelsene for
utbetaling av stipendet innen
1. september det påfølgende
år, går stipendet tilbake
til minnefondet.

Artroskopistipendium 2015
Smith & Nephew Artroskopistipendium er også i år på kr 40 000,-. Søknadsfrist 5. januar 2015.
Statutter for Smith & Nephew Artroskopi-stipendium.
1. Stipendiets navn: Smith & Nephew Artroskopi-		
stipendium.

Artroskopiforening. Medlemmene av stipendstyret oppnevnes for 2 år av gangen.

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

7. Stipendiatene skal i ettertid gi en skriftlig redegjørelse til stipendstyret for bruken av midlene.

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.

8. Statuttene kan endres etter etter avtale
mellom styret i Norsk Artroskopiforening og 		
	Smith & Nephew A/S.
Søknad skal innsendes til stipendstyret i word/
pdf-format som vedlegg til e-post.
disi@lds.no
Søknadsfrist 5. januar 2015

6. Vedtak om tildeling fattes av stipendstyret med to
medlemmer oppnevnt av styret i Norsk
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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
anledningen – søk nå – og
tenk foredrag til Høstmøtet
vårt i Oslo.

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. Førstegangssøkere vil bli prioritert.
Søknader sendes til styret
ved sekretæren og bør inneholde opplysninger om reisemål,
fordypningstema, varighet og
kostnadsoverslag.
Søknadsfristen er 1. september.
Tildeling bekjentgjøres på årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten 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.
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Norsk Forening for
Håndkirurgis pris til beste
håndkirurgiske Høstmøteforedrag fra unge kirurger
Styret kan tildele en pris på
inntil kr. 5.000 for beste håndkirurgiske 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.

Smith & Nephews
forskningsstipend til støtte
for basalforskning og klinisk
forskning innen implantatkirurgien.
Stipendet er på kr. 50.000
og ble opprettet i 1993 av
Smith & Nephew A/S.
Søknadsfrist på eget skjema er
30. september hvert år. Nof’s
representanter i styret er Lars
Engebretsen og Ove Furnes.

Midler til forskningsprosjekter
omkring sykdommen
osteoporose – Nycomeds
forskningsstipend
Nycomed er et privateid, euro
peisk farmasøytisk selskap som
innlisensierer, utvikler, produse
rer og markedsfører legemidler
og helseprodukter. Vi har spesialiserte salgsteam som jobber
mot allmennpraktiserende leger,
sykehus og apotek, i tillegg har
vi en forretningsenhet innenfor
Consumer Health. Nycomed har
36 salgskontorer i 15 europeiske
markeder, inkludert CIS. Produksjon foregår i Norge, Danmark,
Østerrike, Belgia og Estland.
Selskapets hovedkontor ligger i
Roskilde, Danmark. Antall ansatte er ca. 2800. Nycomed har
nå gleden av å kunne tilby midler
til forskningsgrupper/personer
som driver prosjektbasert forskning innen osteoporose.

Charnley stipend som støtte
til forskningsarbeid, videreog etterutdanning, produktutvikling og studiereiser
mm. innen hoftekirurgi.
Stipendet er på kr. 100.000
og ble opprettet i 1986 av
OrtoMedic AS.
Søknadsfrist 15. september
hvert år. Standard søknadsskjema. Nof’s representanter
i styret er Kari Indrekvam
og Arild Aamodt.

Stipend, kurs &
konferanser

Nof stipend til støtte til
forskningsarbeid, videre- og
etterutdanning, eller kursogkongressdeltakelse.

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

Stipendet er på kr 50.000 og ble
opprettet i 1982.

Stipendet er på kr 50.000.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

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

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

4. Norsk ortopedisk forenings
generalforsamling velger er
stipendstyre på 3 medlemmer.
	Stipendstyret har en
funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
hvert år.
6. Generalforsamlingen kan
med 2/3 flertall forandre
statuttene for stipendiet
etter forslag fra ett eller flere
medlemmer.

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 er
stipendstyre på 3 medlemmer.
	Stipendstyret har en
funksjonstid på 4 år.
5. Søknadsfristen er 31. august
hvert år.
6. Generalforsamlingen kan
med 2/3 flertall forandre
statuttene for stipendiet
etter forslag fra ett eller
flere medlemmer.

E2014-0161

3. Stipendet er på kr 50.000
og utdeles en gang årlig.
	Stipendet kan eventuelt deles
på flere søkere.
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Jan A. Pahles forskningslegat 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.

Research Grant
Financial support for research work, both basic and clinical
research, in orthopaedics in Norway. Only full members of
The Norwegian Orthopedic Association can apply for this grant.
The evaluation committee will consist of members from the
Norwegian Orthopedic Association.
This grant was established in 2012, with the amount of 50000 NOK.
(With support from Heraeus Medical)
Deadline for application is 30. September.

Søknadsfrist:
1. oktober 2014.
Søknadsskjema og
opplysninger fåes:
www.pahleslegat.no
eller Oslo Sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1,
0172 Oslo.
Tlf: 23 22 21 10

The application, no longer than 2–3 sides, should be written as a
Word-document with the following content:
1. Name of the applicant
2. Birth date of the applicant
3. Hospital/Institution
4. Division/department
5. Address
6. Telephone
7. E-mail address
8. Other participants in the study (supervisors, other hospitals)
Further content:
a. Title of the project/study
b. Description of the study, project protocol
c. Budget
Applications with the Word-document attached, should be sent to:
sekretar@ortopedi.no

E2014-0161

The board of The Norwegian Orthopedic Association (Nof) will
suggest Nof-members to the evaluation committee.
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What would your patients choose?

Survivorship comparison at 10 years1

Likely to be satisfied2

Oxford Partial Knee
X PA - B I C R U C I AT E P R E S E R V I N G A R T H R O P L A S T Y

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

Find out more at
oxfordpartialknee.net
biomet.no

©2014 Biomet. All pictures product names and trademarks herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries. References: 1. AOANJR (The Australian
Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry). Determined based on the comparison of cumulative survival 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.

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

Tre funksjoner i ett instrument

DYONICS BONECUTTER
ELECTROBLADE™

DYONICS BONECUTTER ELECTROBLADE er det første shaverbladet som både kan kutte
bløtdeler, koagulere blodkar og frese bein. Det er designet for å kunne gjennomføre en
artroskopisk acromionreseksjon eller en rotatorcuff prosedyre uten å skifte instrument.
Fremre korbåndsrekonstruksjon kan gjennomføres uten blodtomhet.

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

