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Redaktørens hjørne

Terje Vagstad, redaktør
Våren skal vere årets mest fantastiske tid, vinteren forsvinner
og verden vaknar til liv. Alt
blomstrer, både vi og alt elles i
naturen. Er det slik du og
kjenner det?
Tja - for min del har vinteren
nærast vore fråværande. I
Ålesund har vi vore gjennom
den varmaste vinteren i manns
minne, snø har nærast ingen
sett, gjennomsnittstemperatur
over 10 grader (vanlegvis betyr
dette sommer her). Når folk flest
spør meg kvifor eg bur her pleier
eg svare at det er fordi eg då
slepp reise hit som sommaren.
Vinteren har imidlertidig vore
usedvanleg mild – fram til no.
Snøen har dei siste dagane lava
ned, kaos i trafikken til følge,
fantastiske skiforhold i bakkar,
men ekstem rasfare.

” Vårens vakraste
eventyr er nemleg
ikkje Holmenkollstafetten...”
Alt som skjer medfører endringar
i korleis dagleglivet ter seg og kva
vi gjer ut av det, akkurat som på
jobb. Vårens vakraste eventyr er
nemleg ikkje Holmenkollstafet6
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ten. Det er den årvisse forhandlinga med administrasjonen på
sjukehusa landet rundt, etter ei
sentral runde først. I år blir det
sannsynlegvis verre enn verst.
Spekter med Anne-Kari Bratten i
spissen har gått offensivt ut, sagt
opp avtalene vi har hatt med de
sidan 2002 for angivelig å betre
få tilpassa arbeidstidene våre
behova som framtida krever. Dei
mest fleksible arbeidstidsordningane i samfunnet står for fall.
Legeforeninga/Logreforeninga har
vore usedvanleg tause, kanskje
dei har hatt nok å kjempe med
i forhold til reservasjonsretten?
Eg må innrømme at det er ofte
eg ikkje skjønner prioriteringane
legeforeninga gjer. Massiv innsats
for allmennleger og andre som
ikkje vil henvise til abort eller
i det heile fortelle gravide kor
langt dei er kome i graviditen,
dette går verkeleg på tilliten laus
i befollkninga. Det som verkeleg
betyr noko for sjukehusleger
landet over har dei imidlertid vore
heilt tause om. Om du er imot
abort kan du vel bli ortoped eller
i det minste velge noe anna enn
allmennmedisin eller gynekologi?
Eg har sett litt på lønsutviklinga
mi dei siste åra. Vi har fått heilt
greie tillegg sentralt. Dette har
dessverre vorte ete opp og vel så
det grunna innsparingar lokalt.
Først forsvann nokre timar i UTAtid, deretter den faste utrykningskompensasjonen. Dette har før til
at eg i dag i 2014 tener mindre
enn i 2012, uavhengig av prisjustering, inflasjon etc. Lønna mi
krone for krone er mindre. Kor er
problemet da, - du arbeider vel
mindra seier nok mange. Ærleg
talt – eg gjer ikkje det og eg trur
ikkje dere andre gjer det heller.
Problema vi involverer oss i vert
stadig meir innfløkte, folk krev
tettare oppfølging og arbeidsmengda aukar eksponentielt til

minkinka i UTA-tid. Engasjementet er ikkje mindre men kroner og
ører er. Mange som kjenner seg
igjen? Reknar med det.
Christian Grimsgaard, glimrande
handkirurg og tillitsvald ved
OUS har heile tida vore tett på
prosessane i stor-Oslo, han skriv
glimrande og eg er imponert
over viddet i det han formidler.
Han er blogger og artikkerlforfatter i Dagens Medisin, tillitsvald i
Legeforeninga og ortoped/handkirurg. Han er med i sentralstyret
som einaste ortopedkirurg (vi er
kirurger - ingenting anna!) og vårt
talerør utad mot media og innad
i foreninga. Han er modig, skriv
godt og er reflertert og grundig.
Han er naturleg nok hovudsakleg
involvert i stor-Oslo men det han
skriv gjeld i store delar og for
resten av landet. Forandringane
som har skjedd i Oslo er tilnærma direkte overførbare til oss
lokalt, omstillingar vert tredd over
oss og vi har ingen ting å stille
imot. Vel, det er vel delvis sant.
Fordelen i distrikta er at vi er få
i kvart fagfelt og føretaka og sjukehusa er rett og slett avhengige
av oss. Det gjev oss muligheter
til å reagere og markere. Akkurat
denne muligheten trur eg mange
på større stader misunner oss.
Likevel har det vist seg at sjukehuslegane nesten er umulige å
samle, tiltak som ikkje påverkar
ein sjølve bryr ein seg ikkje med
og splitt og hersk taktikken har
til no ikkje ført til anna enn litt
surmuling, men dette sjeldan

” Eg har lyst å sjå den
rørleggeren som
tropper opp på natta
4 timer natt til søndag for 536 kr/t...”
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” Jag samarbetar inte,
jag arbetar...”
En svensk vikar hos oss hadde
også en godbit. Vi snakka om
samarbeid mellom ulike yrkesgrupper og seksjoner, dette
hadde han lite tro på og konkluderte tørt”Jag samarbetar inte,
jag arbetar”. End of discussion.
Litt av det vi slit med offentleg er
at det blir sagt vi ikkje har tid til å
engasjere oss. Om vi har tid veit
eg ikkje men systematisk organisering og engasjement er ikkje
lett å spore. Fleire burde hatt ein
Grimsgaard på sitt sjukehus. Ortopeder generelt er travelt opptatt
med faget og å utøve det best
mogeleg. Eg har kollegaer som

er fantastiske på det dei driv, om
det er handkirurgi, traumatologi,
rygg eller artroskopisk kirurgi. Dei
er gode med det dei driv med og
eg og alle andre nyter godt av det
kvar dag. Dei er ikkje så interessert i foreningsarbeid og rettar og
plikter. Dei gjer jobben ganske
enkelt. Problemet kjem når
desse skal erstattast. Kollegaer
som har stått kveld etter kveld
utanom arbeidstid heile livet og
skuffa unna og operert har over
mange år maskert behovet for
fleire folk, når ein av desse slutter
merker ein fort at dei faktisk har
jobba for to. Stillingsstopp og lite
pengar gjer at dette skaper eit
vakuum. Hos oss har fleire slike
slutta dei siste åra. Dei er tunge
å erstatte.

Meir lokalt
Hos oss har vi akkurat åpna ny
dagkirurgi men ressurser tildelt
og lokaliteter til overvakning gjer
at vi eigentleg burde nedstille
ambisjonene fra verdens beste
dagkirurgi til å vere grei nok.
Stuene er supre, multimedia
optimalt men følger ressurser og
de rette folka med? NATURLIGVIS IKKJE. Vi har no, i ein pressa
sjukehusøkonomi vald å pøse ut
pengar på Deloitte-konsulentar
som skal fortelle oss kor mange
folk vi trenger til ditt og datt i
staden for å ansette og begynne
å gjere jobben. Siste rykter seier
at konklusjonane deira er heilt
lik bemanningsbehovet vi sjølve
skisserte for nokre år sidan.
Wasted money med andre ord.
Med samme antal overleger
skal vi no bemanne 60 % meir
stuer på dagkirurgen. For å finne
pasienter må vi samstundes ha
meir poliklinikk. Ond sirkel som
vi kjem til å slite med å komme
oss ut av. Dette er ikkje noko
spesielt for vårt sjukehus. Da

er det godt å tenke på at vi har
Spekter og Anne-Kari Bratten
som skal hjelpe oss, vi kan endeleg bli pålagt kveldspoliklinikk
og arbeid på dagkirurgen om
kvelden slik at dette løyser seg.
For vi vil jo arbeide meir enn dei
50-60 timane i veka vi allereie er
på jobb ikkje sant?

Apropos Bratten
Eg er mildt sagt bekymra for
vårens forhandlingar. Sjølv om
eg litt lenger oppe her prøver
vere optimistisk. Spekter har
allereie spredt usikkerhet blant
sykepleiere ang arbeidstid og hva
som egentlig kreves i yrkeslivet
i framtida. Korleis skal vi takle
dette? Eg er mildt sagt usikker
på om legeforeinga klarer ri dette
av. For min del står Den norske
logreforening litt for sterkt i minnet dessverre. Eg anbefaler alle
å følge henne på Twitter. Ho har
ein del poeng men eg er glad vi
ikkje er gift for å seie det forsiktig. Ho har lagt seg litt på den
utanlandske oppfatninga om at
nordmenn ikkje får løn for utført
arbeid men kompensasjon for
tapt fritid, sitat doktor Thomassen
ved Orkdal/St Olavs. Heldigvis
har vi ei like tøff dame i Legeforeninga i Anne Kjersti Befring. Må
lukka stå henne bi!
Som dere ser har vi i dette nummer noen nye spalter. Vi oppfordrer alle til å sende inn nytt om
navn, vi kan nå presentere nokon
nye doktorgrader og dette er naturligvis supert. Lars Engebretsen
fornekter seg ikkje.

E2014-0161

på mange avdelingar samtidig.
På mitt sjukehus er vi svært få
på kvart fagfelt, kanskje berre
ein, dette gjer oss sårbare for
sjukdom og permisjonar men kan
og vere eit maktmiddel. Om ein
av mine kollegaer får nok og legg
ned aktiviteten vil det ha store
ringverknader, kanskje eit fagfelt
eller spesialområde forsvinn. Det
vil ein rett og slett ikkje, heller
ikkje dei som styrer sjukehusa.
Kanskje er vi for snille, kanskje
for lite opptatt av mammon og
myrra. Eg har lyst å sjå den
rørleggeren som tropper opp på
natta 4 timer natt til søndag for
536 kr/t. Da skal han i alle fall ha
rikeleg med avanse på det han
leverer deg utanom timeløna.
Kanskje tida no er inne for å seie
at nok er nok? Vi har fått utspelet
frå Spekter, eit utgangspunkt for
forhandlingar. Eg vel å tolke stillheten frå legeforeninga dit hen at
dei rett og slett forbereder seg og
brukar all tid på det. Vi får håpe
det. Som gamlesjefen min sa:
Om de later som om de betaler
meg, later eg som om eg jobber.

Norsk Ortopedpost • 1 - 2014
Rubrikk annonse 45x24mm.indd 1

04.03.2014 10:56:35

7

BioBall® – Det modulære hodesystemet
Fleksibelt system med løse halsadaptere og hoder
Konus 12/14 og 14/16
Leveres også til C-taper, V40, 9/10, 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:
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Redaktørens hjørne
Redaktørens hjørne fortsatt....
Noregs mest kjente kirurg og ortoped er en vesentlig bidragsyter
til dette nummeret. Om du skal
få nokon bidra må du spørre nokon som allerede har det travelt
(sitat Knut Fjeldsgaard), Lars E er
kanskje den travleste ortopeden i
Noreg men leverer likevel umiddelbart. LÆR AV DETTE, sjølv om
dei færreste av oss har samme
kapasitet er det råd å sende inn
eit bidrag eller tips om nokon
som er skriveføre.
Knut Fjeldsgaard, past president
og mangeårig redaktør i ortopedposten har vore ein fast bidragsytar i mange år, ikkje berre ein
artikkel til kvart nummer men
ofte mange, dette trur eg er første
nummeret på i alle fall 10 år
utan eit bidrag frå han. Apropos
kollegaer som er vanskeleg å
erstatte. Knut er ein slik. Det nye
styret har fått satt seg og nye
og flinke folk er kome inn slik at
det blir bra og i framtida. Godt å
tenke på. Norvald Langeland gjev
oss og eit historisk tilbakeblikk
verdt å lese.
Hein Petersen har ein interessant bakgrunn. Født og oppvokst
i Skudeneshavn på Karmøy.
Bachelor of arts in Business and

Economics fra De la Salle University (Manila) og Washington State
University (USA).
Befalsskolen for marinen og
intops i Libanon 1990 til 1993.

gjort enormt mykje for ortopedisk
forening og eg synes nesten vi
skulder han å stillle opp. Programmet ser bra ut, for meir info
sjå side 25.

” eg dobbeltsjekke
orthopod, eg har
alltid trudd at vi
internasjonalt var
ortopaedic surgeons
men orthopod går
og an å bruke...”

Når dette nummeret er ute har
fotballsesongen igjen starta.
Messias er trenar i Brann som
(som vanleg) har gullambisjonar,
frelseren i Molde har sannsynlegvis fått sparken i Cardiff og
nyetreneren kjem til å slite med
ein enormt god stall der alle nødvendigvis ikkje vil vere fornøgde
grunna lite speletid. RBK skal
spele Eggenfotball med 4-3-3 og
fortset og kjøpe inn spelarar som
ikkje passer til dette. Bodø by er
tilbake med eit spennande lag og
alle er angiveleg betre enn i fjor.
Dette blir ein thriller!

Cand med. UiB 2000. Spesialist i ortopedi 2012. Forsvarets
sanitet fra 2010. Til daglig ved
HUS OT ved traumeseksjonen.
Han har eit artig innslag her. Eg
lærte masse av det, mellom anna
matte eg dobbeltsjekke orthopod,
eg har alltid trudd at vi internasjonalt var ortopaedic surgeons
men orthopod går og an å bruke.
Kult og effektivt!
Eg vil også minne om nordisk
i Helsinki. Ketil Jarl Holen er
president i nordisk, ein ekstremt
engasjerende og flink fyr som har

Fleire gode kurs både nasjonalt
og internasjonalt preger også
våren. De viktigste er fremstilt i
denne utgave. Nyt våren og nyt
livet, forhandlingane i vår kan
forandre vår hverdag vesentlig!!! God påske til alle sammen,
forhåpentleg vis med både snø,
appelsiner og kvikklunsj. Dei to
siste har vi bra kontroll på.
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Ny styreperiode

Jon Olav Drogset, styreleder

Så var jeg i gang med den
første lederen i NOP’en. Dette skrives med ydmykhet og
ærefrykt overfor en kompetent medlemsmasse i Norsk
ortopedisk forening. Eller
skulle vi omdøpe til Norsk
ortopedkirurgisk forening nå
som tilknytningen til bløtkirurgien og Norsk Kirurgisk
Forening er en svært liten del
av vår hverdag?
Undertegnede er en av de siste
som måtte ha spesialiteten i
generell kirurgi for å bli spesialist
i ortopedisk kirurgi. Selv om dette
resulterte i mye og

” ... jeg er overbevist
om at veien som ble
valgt med ortopedisk
kirurgi som egen
hovedspesialitet og
stadig mindre generell kirurgi var den
riktige.”

variert kirurgisk trening, er jeg
overbevist om at veien som ble
valgt med ortopedisk kirurgi som
egen hovedspesialitet og stadig
mindre generell kirurgi var den
riktige. Som forening har vi hatt
et turbulent økonomisk forhold
til NKF etter deres 100 års markering. Dette er nå ordnet opp i.
Det var derfor med spenning jeg
deltok på mitt første styremøte i
NKF i januar. Styrets sammensetning var vesentlig endret og jeg
satt igjen med et inntrykk at det
er en hel rekke områder NKF
og Nof har arenaer med felles
helsepolitisk målsetting og hvor
endringene i stor grad vil kunne
påvirke den framtidige sykehusstrukturen.

Nytt forslag til spesialitetsstruktur
Det er blant annet kommet nytt
forslag til spesialitetsstruktur også
i generell kirurgi hvor Helsedirektoratet foreslår at spesialistutdanningen skal vare i 6 ½ år
etter grunnstudiet i medisin.
Spesialistutdanningen skal bestå
av tre deler: Første del er 1 ½
år og tilsvarer dagens turnustjeneste. Andre del kalles felles
kirurgisk kompetanseplattform
og skal vare i 2 år. Denne delen
av utdanningen skal gi vaktkompetanse i generell kirurgi. Den
tredje delen av spesialiseringen
sikter inn mot det spesialitetsspesifikke for hver enkelt kirurgisk spesialitet, i tillegg til deltagelse i en felles vaktordning for
mottak av kirurgisk ø-hjelpspasienter. Denne delen skal vare i 3
år. Helsedirektoratet vurderte å
utvide Del 2 til 3 år, som dermed
gjør at den spesialitetsspesifikke
delen (Del 3) ville blitt to år,
ettersom den totale lengden på
utdanningsløpet var bestemt.

Det ble framhevet at den tredelte
strukturen på utdanningsløpet er
lagt, og at man går fra gren- til
hovedspesialiteter slik vi har gjort
i ortopedien. Foreløpig diskuterer
ikke myndighetene innholdet,
men når strukturen er lagt, vil
dette bli tatt opp, og da er det
mulighet til å påvirke lengden på
de forskjellige delene.

Reaksjoner og spørsmål
I styret i Norsk Kirurgisk Forening kom det flere reaksjoner og
spørsmål til forslaget som kom
fram i møtet: Skal gastro-kirurgene være de eneste som skal
gå i vakt i bløtkirurgi på mindre
sykehus? Hvis det er slik, hvilke
inngrep skal de da gjøre? Kan de
f.eks. utføre akutt skrotum? For
noen år siden var det akseptabelt at generelle kirurger utførte
keisersnitt, slik er det ikke lenger.
Faget må utvikle og strukturere

”	Styret går for å være
konstruktive og
imøtekommende til
det foreliggende forslaget, men involvere
seg sterkt når innholdet skal bestemmes i neste runde.”
sykehusene; i dag har politiske
føringer tatt overhånd. Styret i
NFK går for å være konstruktive
og imøtekommende til det foreliggende forslaget, men involvere
seg sterkt når innholdet i utdanningen skal bestemmes i neste
runde. Hvis dette forslaget blir
gjennomført vil dette selvsagt påvirke sykehusstrukturen i Norge
Norsk Ortopedpost • 1 - 2014
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Multiple winners in
the category: survival rate*
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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
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Moving on.

Leder
Leder fortsatt....

Nytt styre i NOF
Valget under Generalforsamlingen medførte store endringer i
sammensetningen av styret i Nof.
Knut Fjeldsgaard gikk av etter å
ha vært leder i foreningen i to år.
Min oppfatning av ishockeyspillere har endret seg radikalt etter
at jeg ble kjent med Knut. Hans
lederstil var ikke en sluggers;
snarer tvert imot en oppofrende,
mild og vennlig stil, men samtidig
med orden i sysakene. Takk for
din innsats i foreningen Knut
og jeg håper og vet at vi vil få
den hjelp vi trenger fra deg også
framover.
Jeg vil også takke Torgeir Vestad
for hans innsats spesielt med
planlegging og gjennomføring
av Høstmøtet, Ivar Rossvoll for
jobben med hjemmesidene og
avgående past president Ketil
Holen som har rykket opp til sjef i
Nordisk. Med all denne erfaringen ute av styret er det en utfordring å holde på kompetansen.
Våre avtroppende har imidlertid
lovt å bidra med kompetanseoverføring.
Gunn Hulleberg er rykket opp til
sekretær etter flere år som vara.
Hun får en stor jobb å sette seg
inn i blant annet med oppsettet
av Høstmøteprogrammet. Hun er
allerede godt i gang med jobben
og har god kontakt med Torgeir
Vestad om detaljene. Nord-Norge
har endelig blitt godt representert i styret med Cato Kjærvik fra
Nordlandssykehuset som ny nettredaktør og Karl-Ivar Lorentzen
fra UNN som ny nestleder.
Jeg vil også takke Anders Walløe
for den jobben han i en årrekke
har utført som leder av spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi.
Siste utspill fra Anders før han
gikk av, var ønsket om at LIS (og

veileder) i felleskap behandler
minst en NPE sak som en obligatorisk del av spesialistutdanningen. Styret stiller seg positive
til denne ordningen. Jeg vil ønske
nyvalgt leder i spesialitetskomiteen Øystein Bjerkestrand Lian til
lykke med jobben.

er vanskelig at såpass mange
ortopeder er borte fra avdelingene lengre enn tre dager. Vi har
blitt nødt til å ta konsekvensen av
dette og lar derfor det Tverrfaglige Symposiet gå ut av det kommende Høstmøtet.

Tverrfaglig Symposium på
tirsdagen

”Skal Nordisk leve
over som organisasjon, må medlemmene aktivt stille opp...”

Nestleder hadde opprinnelig ansvaret for Tverrfaglig Symposium
på tirsdagen i Høstmøteuka. Noe
av tanken bak dette var gradvis
å utvide Høstmøtet til å bli en
hel uke slik Sverige har greid.
Danskene har ikke gjort dette
og ligger på vårt nivå. Samtidig
ønsket vi å bedre det tverrfaglige
samarbeidet med yrkesgrupper
som vi samarbeider med i det
daglige. Vi mente at vi hadde
laget et godt faglig program med
interessante og engasjerte foredragsholdere. Påmeldingen ble
dessverre meget sparsom.

Grunnlag for Høstmøtet
Styret jobber nå med å legge
grunnlaget for et best mulig Høstmøte. Ber om at de forskjellige
underforeninger er flinke med
å overholde tidsfrister når det
gjelder innmelding av symposier
til Høstmøtet.

Husk Helsinki!

”Kanskje er det
også mange av
legene som synes
det er vanskelig at
såpass mange
ortopeder er borte
fra avdelingene
lengre enn
tre dager. ”

Jeg vil samtidig oppfordre våre
medlemmer til å melde seg på til
Nordisk i Helsinki 7.-9. mai.
Skal Nordisk leve over som
organisasjon og kongress
arrangør, må medlemmene i de
respektive lands foreninger aktivt
stille opp som deltagere.
Opplysninger finnes på:
http://www.confedent.fi/nof2014/

Legeforeningen krever at kursavgiften for et slikt endags symposium settes til kr 2000,- for leger
og hele kr 4000,- for ikke-leger
for at underskuddsgarantien
skal gjelde. Det er selvsagt ikke
mange i våre samarbeidende
yrkesgrupper som er villige til å
betale dette. Kanskje er det også
mange av legene som synes det

E2014-0161

og derigjennom påvirke arbeidsforholdene og mulighetene også
for mange ortopeder i landet.
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Foreningsnytt
Leder
Leger i ortopedisk speialisering, LIOS

Hvor er det skoen trykker?
”Hvor er det skoen trykker? Hva skal til for å få en enda bedring utdanning
ved sykehuset? Hva er det som ikke fungerer?” Ledelsen og overlegene er
sendt på gangen, det er LIS’ene som sitter igjen rundt bordet. Noen har
bare måneders erfaring og andre er snart ferdige spesialister. ”Det er i
grunnen bra her på sykehuset, men jeg synes vi slipper til for sjelden på
operasjonsstuen. Programmet planlegges uten oss og da er det så tilfeldig
hva vi får bli med på.”
Tiril Melby, LIS-representant i spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi
Slik foregår det når spesialitetskomiteen i ortopedisk
kirurgi reiser rundt og besøker ortopediske avdelinger rundt omkring i Norge. Vi er 5 overleger og 1
LIS som sitter i komiteen. Målet er å ha besøkt alle
avdelingene i løpet av 4 år, og det er komiteen selv
som bestemmer hvilke avdelinger som skal besøkes
når, ut fra om det er spesielle utfordringer og om det
er lenge siden forrige besøk.
Formålet med arbeidet til komiteen er å sikre at det
blir gitt god utdanning til LIS i ortopedisk kirurgi ved
de ulike sykehusene. Dette får vi et inntrykk av ut
fra besøkene og fra de årlige SERUS-rapportene.
Det vi først og fremst ser etter er operasjonsvolum,
tid til kurs og fordypning, forskning, undervisning og
veiledning. Når det gjelder operasjonsvolum synes
komiteen at man bør ha 200 inngrep per år, der 50
av inngrepene er elektive. Legeforeningen ønsker at
man har veiledningssamtale en gang per måned.

Hjertesukk og utfordringer
Når vi kommer på besøk er avdelingens/klinikkens
ledelse, overleger og LIS’er til stede. Vi får en presentasjon av sykehuset og avdelingen vedrørende
organisering og drift. Deretter er det møte mellom
komiteen og LIS’ene i avdelingen. Da får vi høre
hvordan de synes utdanningen og jobben fungerer.
Vi får ofte noen hjertesukk og høre ærlig om utfordringer de har. Etter dette møtet samles kun komiteen i noen minutter for å diskutere vårt inntrykk
og komme med en konklusjon. Til slutt samles alle
igjen og komiteen kommer med oppsummeringen
og konklusjonen. Konklusjonen er om avdelingen
fortsatt anbefales godkjent som utdanningsinstitusjon i ortopedisk kirurgi innen gruppe I eller II. Vi
kan også peke på konkrete saker som må bedres

og som vil følges videre ved SERUS-rapportene. Det
kan for eksempel være lavt operasjonsvolum eller
dårlig organisert veiledning. Dersom det er alvorlige
mangler, kan det kreve rask endring og at komiteen
ber om oftere rapportering eller kommer på oppfølgingsbesøk innen kort tid.
Vi blir godt tatt imot når vi kommer på besøk. Det
oppleves som at avdelingene setter pris på ”å bli
sett i kortene”. Det er et ønske om å være en god
avdeling, og tips og råd fra komiteen blir hørt på.
Avdelingene tar ofte krav om forbedring til seg og
bruker det til å skape forbedring.
En avdeling som gir god utdanning til sine LIS’er
er en god avdeling. Det gjenspeiler ofte god faglig
kvalitet og organisering.

Vi som er med i komiteen er:
Øystein Lian,
leder, Kristiansund sykehus
Øystein Berg,
Kristiansand sykehus
Mona Nysted,
St Olavs hospital, Trondheim
Ragnhild Ø. Støen,
Ringerike sykehus
Jon Dahl,
Rikshospitalet
Tiril Melby,
Levanger sykehus
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From the 2014 Olympic Winter Games

The importance of sports
medicine for the Sochi Games
Many of us winter sport enthusiasts
will still remember the last Olympic
Winter Games in Vancouver 2010:
fantastic organization and weather
– a real “folk festival” with street-

parties up in Whistler and in
downtown Vancouver. Although the
atmosphere is different in Sochi,
the commitment of the athletes
and the risk taking is identical!

Kathrin Steffen PhD and Lars Engebretsen MD, PhD

From Vancouver, we remember quite a high number of injuries and tears among disappointed athletes in the spectacular snowboard and ski freestyle
races at Cypress Mountain. The results of the IOC
surveillance were published in BJSM (Engebretsen
et al., 2010).

collects their gold medal due to serious knee
injuries. We are now only in the 5th day of the
Games and many serious knee and shoulder
injuries have already occurred.

In these crossdisciplines on snow,
” ... reported
inspired by motocross, athletes
snowboard and
compete in heats of
freestyle cross
4 and race head-tohead at high speed
as one of the
through several jumps
highest risk
and other obstacles
disciplines, and of varying difficulty.
First come – first
females were
serve. The IOC injury
surveillance
specifically
during the 2010
prone.”
Olympic Winter
Games reported
snowboard and freestyle cross as one of the highest
risk disciplines, and females were specifically prone
(Engebretsen et al., 2010). In many cases, these injuries were so severe that they prevented the athlete
from further races through the competition program.

Snowboard and freestyle cross are no doubt spectacular events and important for the Games and
spectator crowds with their fights for the best course
line from start to finish, but are these courses too
difficult for females? Was the observed high injury
risk among female freestyle and snowboard athletes
in Vancouver by chance or do these injuries reflect
the sport how it is? Do females have a higher risk,
because they compete in the same course as their
male counter parts? Identical questions may be
asked for slope style in Sochi.

This piece is written from Sochi, during the actual
Games and our ongoing surveillance on new
incurred injuries and illnesses. Here in Sochi, the
IOC has added another injury prone sports - slope
style - where we saw that the favorites – the females
and males x-games winners, were not in Sochi to
16
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Continue injury surveillance

It is too early to make changes, go for action and
ask for special female courses. Injury mechanisms
have to be analyzed carefully and compared
between males and females. We now have data
from several World Cup sessions as well as from two
Olympic Games and it may be time to act!

How can sports medicine
research contribute to make
sport more save?
This question will be raised in Sochi. How do the
International Sports Federations and the International Olympic Committee deal with this situation?
Recent reports from the skiing and snowboarding

Foreningsnytt

World Cup seasons reveal that knee and head
injuries are the most common injury scenarios
(references). Fortunately, catastrophic head injuries,
such as skull fractures or cerebral hemorrhages are
seldom, but sadly the Freestyle-circus has witnessed 3 fatal injuries in the last 2 years.
The International Skiing Federation (FIS) is to
be commended for their proactive work in injury
prevention. In 2006, the FIS ISS, a long-term injury
surveillance system, was established together with
the Oslo Sports Trauma Research Center. This comprehensive register will form the basis for their injury
prevention work in the future (Flørenes et al. 2011).
FIS´ accomplishment is to have developed a large
database that allows the Federation to monitor injury
trends over time, as well to evaluate the implementation of rule or equipment changes.
As examples, new (longer) skis were introduced
to the Downhill and Super-G World Cup circus. A
new helmet standard for World Cup alpine skiing
is developed and will be implemented from the
2014-season.
All these initiatives to reduce injury risk would not
be able to be evaluated without having access to
an established and well-driven database and the
continuous monitoring of injury risk over time. The
articles cited here of Major et al. (2014), Bere et
al. (2014), and Steenstrup et al. (2014) are all
examples where researchers could benefit from
6-7 years of data and more than 5.000 athlete
interviews on their injuries.

Step-by-step towards
prevention success and what is
the role of the IOC?
The Medical Commission of the International Olympic Committee (IOC) has a long time recognized the
important role that sports medicine plays in protecting the health of athletes. Thus, how can the IOC
contribute to make the Games safe for the athletes,
step 3 in the van Mechelen-model “prevention”?

” ... individual technical errors and
inappropriate tactical choices and
technical errors at take-off for
jumping were primary causes of
the injuries.”
Two recent reports describing situations leading
to serious injuries in World Cup alpine skiing and
snowboarding revealed that individual technical
errors and inappropriate tactical choices (Bere
et al., 2011) and technical errors at take-off for
jumping (Bakken et al., 2011) were primary causes
of the injuries. These studies indicate that closer
evaluations are necessary on course design and
setting, race conditions, visibility and speed, and
other technically difficult obstacles, such as height
and distance between jumps (Bakken et al., 2011;
Bere et al. 2011).
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The importance of sports medicine for the Sochi Games continued ....
To us, these studies are good examples of how
scientific knowledge can be implemented into
practice used to protect the athletes´ health, an
approach, which is to be commended. The IOC
medical group (Games Group) and the medical
department in the International Sports Federations
have a responsibility for safe venues and competitions. As in Vancouver, here in Sochi and recent
Olympic summer Games in Beijing (Junge et al.,
2009) and in London (Engebretsen et al., 2013),
the IOC will continue with their Injury & Illness Surveillance project to potentially identify sports at high
risk, evaluate rule changes, and develop with the Ifs
new preventive ideas.

IOC Medical Program Diploma
As part of its commitment to supporting the health
and performance of athletes and to the continuing
professional development of those who care for
them, the IOC Medical Commission now offers a
postgraduate-level training program in sports
medicine. The program is designed to meet the
needs of team physicians caring for elite athletes,
particularly targeting National Olympic Committee
and International Federation physicians. It is perfectly suited to fill the needs of the ESSKA members
who serve on the National Olympic Committees
(Maughan et al., 2013).
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Spesialiteten ortopedisk kirurg

Et historisk tilbakeblikk
Ortopedi var blant de første 13 spesialitetene Den norske lægeforening
opprettet i 1918. Den første tiden var behandling av barn og voksne med
medfødte og ervervede deformiteter hovedoppgaven for ortopedispesialistene. Fysikalsk behandling, ofte tøyninger, ortoser og noen mindre kirurgiske inngrep var dominerende. Gjennom 20- og 30-årene økte den operative virksomheten ved de ortopediske institusjonene og i 1949 ble faget
omdøpt til ortopedisk kirurgi. I en 20-årsperiode 1977-97 var ortopedisk
kirurgi en grenspesialitet innen kirurgi. Bruddbehandling og annen skadeortopedi var lenge, med noen unntak, ivaretatt av generelle kirurger, men
utover 70- og 80-åtene ble denne viktige delen av vårt fag gradvis overtatt
av ortopeder.
Norvald Langeland, æresmedlem, tidligere leder i Spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi
I 1918 opprettet Legeforeningen de 13 første
legespesialitetene med definerte krav til utdanning.
En av disse var «Massasje, sykegymnastikk og ortopedisk behandling». I dag høres dette kanskje mer
ut som fysikalsk medisin. Men vi må ikke glemme at

” ... vi må ikke glemme at
ortopedien i Norge har sitt
utspring i vanføreklinikker
og kysthospital.”
ortopedien i Norge har sitt utspring i vanføreklinikker og kysthospital. Der ble deformiteter og defekter
i stor grad behandlet med massasje, tøyninger,
ortoser, ortopediske sko, korsetter etc. I 1918 var
den kirurgiske aktiviteten ved disse institusjonene
moderat. De vanligste inngrepene var tenotomier,
senetransposisjoner, nevrotomier og artrodeser.
Gjennom 20- og 30-årene økte den kirurgiske virksomheten. Først overlege Bülow-Hansen og deretter
Eivind Platou ved Sophies Minde hadde avgjørende
betydning for dette og spesialiteten skiftet navn til
«ortopedi». Ved kysthospitalene, som opprinnelig var tuberkulosesykehus, var Henrik Støren i
Stavern, Herman Thrap-Meyer og Otto BrinchmannHansen på Hagavik drivkrefter mot rene ortopediske
sykehus. Martina Hansens Hospital startet sin
virksomhet i 1936 med John Hald som sjef. Der

skiftet klientellet raskt fra tuberkuløse til ortopediske
pasienter. Slik ble det gamle ortopedifaget omformet
til ortopedisk kirurgi
Etter at Norsk ortopedisk forening var stiftet i 1947,
var det derfor naturlig at spesialiteten skiftet navn til
dagens «ortopedisk kirurgi» i 1949.
Bruddbehandling og annen skadeortopedi var ikke
del av virksomheten ved disse institusjonene. Den
foregikk, med få unntak, ved de allmenkirurgiske
avdelingene fram til 70-80-årene. Den første avdelingen som tok seg av både akutt og elektiv ortopedi
ble opprettet i Trondheim i 1959 med Peter Sundt
som sjef.

Godjenning av spesialitet
De første ti-årene var spesialistutdanningen rent
praktisk, men i 1959 vedtok Landsstyret krav til
kurs for å bli godkjent spesialist. Flere ganger har
skriftlige prøver vært vurdert, men ikke vedtatt.
Fram til 1980 var det Legeforeningen som vedtok
spesialistregler og godkjente spesialister. I 1980 ble
ansvaret for legers spesialistutdanning tillagt Sosialdepartementet, men godkjenning av spesialister var
delegert til Legeforeningen der Spesialitetsrådet var
rådgivende fagorgan for Sentralstyret. Fra 01.10.11
er det Helsedirektoratet som godkjenner spesialister.
På Legeforeningens landsmøtet i 1965 vedtok
Landsstyret generelle retningslinjer for spesialist-
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Et historisk tilbakeblikk fortsatt ....
reglene innen alle fag (Bodø-reglene). Alle spesialistregler skulle nå være innenfor en gitt ramme og
alle skulle inneholde krav om sideutdanning (utdanning utenfor eget fag) på ett år. Dette siste kravet ble
først fjernet i 2000. Videre ble sykehusavdelingene
inndelt i tre kategorier der gruppe-I-avdelinger
skulle ha mer teoretisk opplæring, obligatoriske kurs
og ha et undervisningsprogram. Allerede i 1918
måtte søknader om spesialistgodkjenning vurderes
av en «bedømmelseskomite». Denne skiftet senere
navn til spesialitetskomite.

Krav om full kirurgisk bakgrunn
I 1975 ble de indremedisinske spesialistreglene omorganisert slik at indremedisin ble hovedspesialitet
og man fikk grenspesialitet gjennom videreutdanning. Denne samordningen av indremedisinske spesialiteter vakte interesse også blant framtredende
kirurger. Mot sterke protester fra et samlet ortopedisk miljø vedtok Landsmøtet i 1977 at de kirurgiske
fagene skulle organiseres med generell kirurgi som
grunnspesialitet og øvrige kirurgiske fag, inkludert
ortopedisk kirurgi, som grenspesialiteter. Dette medførte at spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi
ble betydelig forlenget og at utdanningskandidater
som hadde startet sin karriere innen ortopedi måtte
ta pause fra sitt valgte fag og arbeide flere år innen
generell kirurgi. I forhold til sykehusstrukturen på
60-tallet og første del av 70-tallet var dette kanskje
rimelig. Men det man da, og ofte seinere, glemte er
at de spesialistreglene man vedtar, ikke har betydning i nåtid, men først 5-20 år fram i tid.
Vi skal dog i ettertid være ærlige nok til å innrømme
at kravet om full kirurgisk bakgrunn for ortopedispesialiteten kanskje, men bare kanskje, lettet
overføringen av skadeortopedien til ortopedene.

Prosessen tilbake til hovedspesialitet i ortopedisk kirurgi
Utover i 80-årene var det nok små muligheter for
å få endret spesialistreglene radikalt, selv om det
ble veldig tydelig at det tok urimelig lang tid å bli
spesialist i både generell og ortopedisk kirurgi slik

” ... det tok urimelig lang tid å
bli spesialist i både generell og
ortopedisk kirurgi slik reglene
krevde.”
22
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Artikkelforfatter Norvald Langeland (th) er æresmedlem og tidligere leder i Spesialitetskomiteen
i ortopedisk kirurgi
reglene krevde. I gjennomsnitt tok det over 13 år.
Misnøyen økte både blant spesialistkandidatene og
deres overordnede som trengte nye overleger.
Og på begynnelsen av 90-tallet skjedde mye
positivt. Viktigst var kanskje at Statens helsetilsyn
oppnevnte et utvalg for å foreslå forenkling og effektivisering av spesialistreglene. Kirurgen Jon Haffner,
tidligere president i Legeforeningen, var leder for
utvalget. I sin delinnstilling II foreslo Haffnerutvalget i 1994 at grenspesialitetene skulle omgjøres
til hovedspesialiteter og at sideutdanningen skulle
fjernes. Dette var ett av flere gode argumenter bak
Spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi sitt forslag
til nye spesialistregler som ble sendt Legeforeningen. Blant annet foreslo vi at kravet til generell
kirurgisk utdanning skulle reduseres kraftig, noe
som medførte at ortopedisk kirurgi måtte bli egen
hovedspesialitet siden kravet til generell kirurgisk
spesialitet da ikke lenger var oppfylt.
I høringsrunden fikk forslaget støtte bl.a. fra styret
i Kirurgisk forening og fra Spesialitetskomiteen i
generell kirurgi. Som leder i Spesialitetskomiteen i
ortopedisk kirurgi ble jeg invitert til møte i Spesialitetsrådet for å orientere om forslaget. Rådet hadde
forståelse for våre argumenter og støttet forslaget.
Stor var derfor skuffelsen da Sentralstyret gikk i mot
sitt eget fagråd og foreslo for landsstyret at forslaget
skulle avvises. Argumentet var at en slik svekkelse
av generell kirurgi ville gå ut over de mindre sykehusene og derved endre hele sykehusstrukturen.
Til tross for intenst arbeid fra Spesialitetskomiteens
medlemmer, fulgte Landsstyret Sentralstyrets innstilling og stemte ned forslaget.

Foreningsnytt

Men Legeforeningen hadde bare en rådgivende
funksjon når det gjaldt spesialistregler. Det var
Statens helsetilsyn som hadde vedtaksmyndighet.
Derfor anket Spesialitetskomiteen Landsstyrets vedtak inn for Statens helsetilsyn. I anken la vi spesiell
vekt på den lange utdanningstiden gjeldende regler
medførte, og at Legeforeningen hadde gått imot
både sitt eget fagråd og Haffnerutvalgets forslag.
Helsetilsynet sendte saken tilbake til Legeforeningen og ba om ny vurdering. Da ble jeg raskt
innkalt til å møte for Sentralstyret. Noen mente at
Spesialitetskomiteen hadde vært illojal mot vedtak i
Legeforeningens øverste organ – Landsstyret, mens
andre ville høre nærmere om hvilke argumenter
vi hadde for forslaget. Det ble en til dels intens
diskusjon som endte godt: Sentralstyret vedtok å
støtte forslaget vårt og neste Landsmøtet anbefalte
forslaget enstemmig. Statens helsetilsyn vedtok nye
spesialistregler i samsvar med forslaget og bestemte
at det skulle gjelde fra 24.03.97.

Sentralstyrets primært negative holdning forsinket
reglene med ett år. Men ellers var samarbeidet med
kollegaer, spesielt innen kirurgi, og overordnede
organer godt og konstruktivt.
Siden har spesialistreglene blitt endret en rekke
ganger uten dramatikk. Det er ikke lenger snakk
om generell kirurgisk grunnutdanning eller generell
kirurgisk vaktkompetanse. Også innen de andre
kirurgiske fagene er man nå i ferd med å avvikle
grenspesialitetene og opprette egne hovedspesialiteter i samsvar med det Haffnerutvalget foreslo for
20 år siden. Den byråkratiske kverna maler som
kjent langsomt.
Innen spesialiteten ortopedisk kirurgi er det i dag en
rekke profilområder uten definerte utdanningskrav noe som gjør systemet fleksibelt, men et slikt system
er ikke uten svakheter. Det er i dag ingen som snakker om generell kirurgisk vaktkompetanse. Nå hører
vi antydninger om at kanskje ikke alle ortopeder har
generell ortopedisk vaktkompetanse.

Fra 97 til i dag
Det har vært sagt og skrevet en del om arbeidet
fram mot spesialistreglene av 1997. Slik jeg
opplevde det var det en grei og ryddig prosess.
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The Nordic Orthopaedic Relay
Stafett er stafett, alt kan skje, sies det. Stafettene i Sochi bekreftet vel
dette? Men i ”The Nordic Orthopaedic Relay” er det ingen overraskelser,
hvert medlemsland har lederskapet i 2 år, før stafettpinnen sendes videre
til neste land.
Ketil Holen, president Nordisk Ortopedisk Forening
Undertegnede har hatt den ære å lede Nordisk
Ortopedisk Forening (NOF) de siste to årene, fra
Tallin-kongressen i 2012 og til Helsinki-kongressen
som kommer nå i mai. Aare Märtson fra Estland er
President-elect og klar til å ta over stafettpinnen, og
det er første gang Estaland, vårt siste medlemsland,
har lederskapet i NOF.

Modernisering
Hva har vi jobbet med i NOF de to årene hvor Norge
har hatt lederskapet? Det viktigste arbeidet har
vært å ”modernisere” selve organisasjonen, vi har
etablert en ExCom bestående av President, VisePresident, General sekretær og Office Manager. I
alle år har det vært vanskelig å få finansiell oversikt,
det har vært vanskelig å vite hvor og hvordan NOF
var registrert. Dette er nå ivaretatt gjennom vår
General sekretær og vår Office Manager som begge
er bosatt i Nederland, og som nå har fått overført
”rettighetene” for NOF til Nederland. Dette gjør det
mulig å administrere NOF fortløpende, en betydelig
forenkling.
I tillegg inngår lederen av kommende nordiske kongress i ExCom, i denne perioden har det vært Ilkka
Kiveranta fra Finland. Dette har gjort at arbeidet
med kongressen har forløpet lettere og med kortere
informasjonslinjer, NOF har hatt en svært god dialog
med kongress-komiteen i Helsinki, og vært godt informert hele tiden om hvordan arbeidet har forløpt.

Working groups
For å engasjere medlemslandene i perioden har vi
nå etablert tre såkalte ”working groups ” i NOF. Det
er innen utdanning, guidelines og komplikasjonsregister. I disse gruppene skal det være 4-5 medlemmer fra de forskjellige medlemslandene, man vil
her prøve å skape felles nordiske guidelines, man
vil se på muligheter for samkjøring av utdanning,
og søke å etablere et komplikasjonsregister etter
nederlandsk modell. Dette vil bli en egen sak på

Generalforsamlingen i Helsinki. I tillegg har vi sett
på strukturen rundt Acta Orthopaedica. Medlemmene i de nasjonale ortopediske foreningene er,
gjennom sin kontingent til NOF, eiere av Acta. Styret

” ... Etter min mening har Acta og
NOF utviklet seg i hver sin retning
de siste årene ...”
i NOF, som består av lederne fra alle medlemsland
pluss ExCom, er valgt til å representere de respektive medlemslands medlemmer. Etter min mening
har Acta og NOF utviklet seg i hver sin retning de
siste årene, NOF i retning av å ha en klar organisasjonsmodell og åpenhet, mens Acta har gått motsatt
vei, mot en uklar og lite transparent ”organisasjon”.
ExCom har prøvd å komme i dialog med Acta, uten
at det har lyktes. Derfor vil vi også ta opp dette på
årets Generalforamling.

Baltikum
Vi har også jobbet for å få flere av de baltiske
statene med i NOF, foreløpig har Litauen gitt positive
signaler på å søke om et framtidig medlemskap.
ExCom i NOF er derfor invitert til Vilnius i slutten
av april for å delta på årsmøtet til den litauiske ortopediske foreningen. Der vil vi presentere NOF og
hvilke positive effekter et medlemskap for Litauen
vil kunne ha for litauisk ortopedi. Forhåpentligvis vil
de takke ja til å være ”prospects” en periode før de
eventuelt bestemmer seg for å søke om fast NOFmedlemskap. Dette må også sees i sammenheng

” ... Forhåpentligvis vil de
takke ja til å være ”prospects”
en periode før de eventuelt
bestemmer seg for å søke om
fast NOF-medlemskap.”
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The Nordic Orthopaedic Relay fortsatt ....
med et aktivt og utadvendt internasjonalt arbeid
som ExCom har prioritert i denne perioden, med
aksept som Associate Member i EFORT fra Generalforsamlingen under EFORT-kongressen i 2013,
med invitasjon til AAOS og til WOA-COA (omtalt
av Knut Fjedsgaard og undertegende i et tidligere
NOP-nummer).

” ... For at kongressen skal bli en
suksess så trenger den deltagere
og faglige bidragsytere..”

Nordisk ortopedi har et godt omdømme i Europa,
men også utenfor våre nære omgivelser. Mye av årsaken til dette er nok våre registre og den forskningen som har utgått fra registrene. Derfor mener jeg
at vår felles nordiske kongress er viktig, og kongressen kan være en fin arena for presentasjoner av
forskning fra både store og små forskningsmiljøer
i Norden. Noe av det viktigste arbeidet for ExCom

er selvfølgelig å være med i forberedelsene til den
kommende NOF-kongressen. For at kongressen
skal bli en suksess så trenger den deltagere og
faglige bidragsytere. Jeg håper og tror at mange vil
delta på kongressen, og at mange norske vil sende
inn abstracts til frie foredrag.
Vel møtt i Helsinki!

HØSTMØTET 2014
Sett av uke 43 nå!
Vi treffes på Plaza til tidenes Høstmøte.
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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
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Nytt om folk
Avhandling for graden ph.d. i klinisk medisin

Kirugi med skiveprotese sammenlignet med
multidisiplinær rehabilitering hos pasienter
med degenerative skivelidelse I lumbosakral
columna og langvarige ryggsmerter.
Kliniske, helseøkonomiske og biomekaniske
perspektiver.
Denne avhandlingen er basert på en sammenlignende studie av to behandlings alternativer for
pasienter med degenerativ skivelidelse i korsryggen og kroniske lave ryggsmerter. Kroniske
ryggsmerter utgjør et betydelig helseproblem. På
global basis er det anslått at 10 % av alle leveår
med funksjonstap pga ikke-fatal sykdom skyldes
ryggsmerter. Mange behandlingsformer har vært
foreslått men det hersker fortsatt stor uenighet
om hva som skal være standard behandling.
Lars Gunnar Johnsen, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for
kirurgisk behandling av rygg og nakkesykdommer Ortopedisk avdeling
Universitetssykehuset St Olavs Hospital

Flere kirurgiske behandlingsalternativer eksisterer. Skiveprotesekirurgi med fjerning av
mellomvirvelskiven og innsetting
av skiveprotese tar sikte på å
bevare bevegeligheten i de affiserte degenerative segmentene
til forskjell fra standard kirurgisk
behandling som er avstivning.
Sammenlignende studier mellom
protesekirurgi og avstivningskirurgi har vist omtrent like
resultater. En del studier har
sammenlignet avstivningskirurgi
mot ikke-kirurgisk behandling.
Noen av disse studiene viser
best effekt med kirurgi mens

andre viser best effekt med ikke
kirurgisk behandling. Vår studie
er den første som sammenligner
skiveprotesekirurgi mot et ikkekirurgisk behandlings alternativ.
Rammen rundt studien var en
randomisert kontrollert multisenterstudie med 173 pasienter
rekruttert fra ryggpoliklinikkene
ved alle fem universitetssykehus
i Norge. Pasientene ble randomisert enten til kirurgi med
innsetting av skiveprotese eller
til et ikke-kirurgisk behandlingsopplegg i form av tverrfaglig
(multidisiplinær) ryggrehabilitering. Oppfølgingstiden etter

primærbehandlingen var 2 år
med kontroll etter 6 uker, 3, 6,
12 og 24 måneder. En rekke
kliniske utfallsmål ble brukt med
ODI (Oswestry Disability Index)
som hoved effektvariabel i en
klinisk og en biomekanisk studie
og EQ-5D som effekt variabel i en
helse økonomisk studie. To år etter oppstart av primærbehandlingen ble alle pasienter undersøkt
og vurdert av to uavhengige
observatører blindet for behandlingstype.
I den første studien fant vi at
kirurgi med innsetting av skiveprotese etter 2 år ga et statistisk
signifikant bedre resultat enn
ikke-kirurgisk behandling på de
fleste kliniske utfallsmål inkludert
hovedeffekt variabelen. Imidlertid
var ikke denne forskjellen sikkert
klinisk signifikant. I den andre
studien der vi så på de helseøkonomiske konsekvensene av å
velge skiveprotese kirurgi framfor
et ikke-kirurgisk behandlingsalternativ fant vi at skiveprotese
var kostnadseffektivt men at
dette var avhengig av valg av
klinisk effektmål.
Siden hensikten med innsetting
av skiveprotese er å bevare bevegelse, studerte vi i dette i den
tredje studien. Vi sammenlignet
her bevegelse og skivehøyde
mellom behandlingsgruppe og
dessuten sammenheng med
Norsk Ortopedpost • 1 - 2014
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Foreningsnytt
Avhandling fortsatt ....

Lar Gunnar Johnsen er i midten, leder ortopedisk forening Jon Olav Drogset til høyre for han
klinisk resultat. Vi fant at bevegelsen i protesen i de opererte
segmenter var tilnærmet uendret
fra preoperativt og at det ikke
var noen signifikant forskjell i
bevegelse i opererte segmenter
sammenlignet med segmenter

var stor forskjell mellom disse
indeksene med tanke på evne
til å måle klinisk endring etter
behandling, målefeil, sensitivitet
og spesifisitet og at selv om de
utgir seg for å måle det samme
(generell livskvalitet) langs den

” ... både kirurgi med skiveprotese og ikke
kirurgisk behandling med multidisiplinær
rehabilitering gir signifikant bedring i livskvalitet etter 2 år hos selekterte pasienter
med kroniske ryggsmerter og degenerativ
mellomvirvelskive ...”
i tilsvarende nivå i den ikke
opererte gruppen. Videre fant
vi ingen sammenheng mellom
bevegelse eller skivehøyde etter
innsatt skiveprotese og klinisk
resultat.
I den fjerde studien så vi på
noen sentrale egenskaper ved de
kliniske hovedeffektmålene brukt
i de andre del studiene. Særlig
studerte vi de effektmålene som
kalles livskvalitets indekser og
som ble brukt i den helseøkonomiske studien. Vi fant at det

samme numeriske skala så kan
de ikke brukes om hverandre.
Vi konkluderer i denne studien med at både kirurgi med
skiveprotese og ikke kirurgisk
behandling med multidisiplinær
rehabilitering gir signifikant
bedring i livskvalitet etter 2 år
hos selekterte pasienter med kroniske ryggsmerter og degenerativ
mellomvirvelskive. Bedringen var
størst i kirurgi gruppen men selv
om forskjellen mellom behandlingsgruppene var statistisk

signifikant så var den ikke sikkert
klinisk signifikant. Samtidig
viser vi at det sannsynligvis er
andre egenskaper ved protesen
enn bevegelighet som bidrar til
denne (signifikante) bedringen av
livskvalitet. Videre er det usikkert
om skiveprotesekirurgi vil være
et kostnads effektivt alternativ
til ikke kirurgisk behandling da
kostnadseffektiviteten i denne
studien var svært avhengig av
hvilken livskvalitets indeks som
ble brukt som effektmål. I en
analyse av noen sentrale psykometriske egenskaper ved disse
indeksene konkluderer vi med
at det er stor forskjell mellom
dem, at de ikke kan brukes om
hverandre og at valg av indeks
generelt i kost effekt studier
sannsynligvis bør relateres til diagnose og/eller behandlingstype.
Offentlig forsvar av
avhandlingen fant sted ved
disputas i Trondheim 07.03.14.
og bedømt som godkjent av
Det Medisinske Fakultet,
NTNU 10.03.14.
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Hofteleddsdysplasi hos
unge voksne
Ingvild Øvstebø Engesæter disputerte
fredag 8. november 2013 for PhD-graden ved
Universitetet i Bergen med avhandlingen:
”Hip dysplasia in young adults”.

Engesæter sin avhandling består
av fire arbeider. De to første
arbeidene omhandler unge
voksne som har fått en totalprotese i hofteleddet på grunn
av hofteleddsdysplasi. Artiklene
har utgangspunkt i data fra
Medisinsk Fødselsregister og
Nasjonalt Register for Leddproteser. Studien fant en 2,6 ganger
økt risiko for totalprotese i hoften
i ung, voksen alder dersom man
var født med hofteleddsinstabilitet. Videre var hofteleddsdysplasi
årsaken til ¼ av alle hofteproteser hos personer under 40 år.
Dysplasidiagnosen er sent
diagnostisert, noe som indikerer
at klinisk undersøkelse for hofte32

leddsdysplasi hos nyfødte ikke er
en tilstrekkelig screeningmetode
for å oppdage de hoftene som
krever totalprotese i ung
voksen alder.
Røntgenbilder er sentrale i diagnostikk av hofteleddsdysplasi og
flere ulike røntgenmål brukes for
å identifisere dysplastiske hofter.
I de to siste arbeidene undersøkte Engesæter repeterbarheten
og forekomsten av hofteleddsdysplasi med ulike røntgenmål
hos voksne. Studiene viste stor
variasjon i reproduserbarheten
for de ulike målene, men fant
akseptable resultater for de mest
brukte. En høyere forekomst for
enkelte røntgenmål blant skjelettmodne nordmenn ble funnet
sammenlignet med studier fra
andre land. En genetisk predisposisjon er en mulig forklaring, men så langt er det ingen
studier som bekrefter en
slik teori.

Ingvild Øvstebø

Ingvild Øvstebø Engesæter
(f. 1984) fullførte medisinsk
embetseksamen ved Universitet
i Bergen i 2008. Turnustjeneste
ble gjennomført på Haukeland Universitetssykehus og i
Askøy kommune. Hun startet
sitt forskningsarbeid under
studietiden, men etter fullført
turnustjeneste begynte hun i en
stipendiatstilling finansiert av
Helse-Vest. Hovedveileder har
vært professor Karen Rosendahl og medveiledere har vært
professor Stein Atle Lie og seksjonsoverlege Jonas M. Fevang.

E2014-0161

Hofteleddsdysplasi er en tilstand
hvor hofteleddet er ufullstendig
utviklet og hofteskålen er grunnere enn normalt. Dette disponerer for instabilitet i hofteleddet,
og lårhodet kan helt eller delvis
gli ut av hofteskålen. Hos nyfødte
er den vanligste behandlingen
Frejkas pute hvor de fleste utvikler normale hofter. Manglende
eller mislykket behandling kan gi
en dysplastisk hofte som medfører endrete mekaniske forhold
i hofteleddet. Dette disponerer
for økt bruskslitasje, og fare for
utvikling av artrose (slitasjegikt)
i hoften som kan gi behov for
en totalprotese i hoften (kunstig
hofteledd).
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Organisasjonskomité
Bergen Hand Group:
Yngvar Krukhaug, Terese Aglen,
Rakel Sif Gudmundsdottir, Torbjørn
Hiis Bergh, Eivind Strandenes
Norsk forening for håndterapi:
Terese Aglen, tidl. president
Norsk forening for håndkirurgi:
Hebe D. Kvernmo, leder
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Kjære kolleger og håndterapeuter!
Det er en stor glede og ære for meg å invitere til den 25. SSSH-kongressen i
Bergen 14.-16. mai 2014.
Temaene for den 25. Skandinaviske håndkirurgiske forenings kongress har blitt
valgt med omhu for å garantere et interessant og stimulerende møte.
Frakturer, seneskader, anatomi, brannskader, epidemiologi og rehabilitering er
tema som vil belyses. Programmet vil bestå av en blanding av presentasjoner på
høyt internasjonalt nivå fra inviterte gjesteforelesere, mindre workshop sesjoner
for å kunne diskutere dagligdagse kliniske problemstillinger og muntlige presentasjoner av original forskning. Videre vil det bli presentasjon av posters.
Det er en ære å ha Toshiyasu Nakamura fra Tokyo som Moberg foreleser, og som
skal snakke på DRUJ problemer. Andre inviterte forelesere er Amit Gupta (USA),
Louis Catalano (USA), Nicholas D Downing (UK), Ian Russel (UK), Sven Young
(Malawi), Fiona Peck (UK), Ton Schreuders (Nederland) og Saskia Sizoo (Nederland). Organisasjonskomiteen vil gjøre vårt ytterste for å sikre at dette møtet vil bli
vellykket og fruktbart i alt fra det vitenskapelige til det sosiale programmet. Videre
vil det være utstillere fra industrien som vil gi den nyeste informasjonen om produkter for håndkirurgi og ortopediske hjelpemiddel, samt produkter for håndterapi.
Jeg vil også gjerne ønske velkommen til denne vakre og unike nordeuropeiske
utpost av Nord-Atlanteren og Golfstrømmen. Denne geografiske plassering med
fjell på dørstokken sørger for at det regner 200 dager i året, noe som de tålmodige norske vikingene har akseptert siden det ellevte århundre. Bergen by ble
grunnlagt i 1070, fire år etter vikingtidens slutt. Mot slutten av det 13. århundre,
ble Bergen en av Hansaforbundet viktigste byer. Hovedårsaken var handel med
tørrfisk fra Nord-Norge. I dag er Bergens gammele fiskemottak, Bryggen, på
UNESCOs liste over verdens kulturarv.
Vi ser frem til å ønske deg velkommen til Bergen, der forskere og helsepersonell
fra hele Skandinavia vil komme sammen, lære av hverandre og dele erfaringer
som vil bli husket. La oss møtes og dele den!
Med vennlig hilsen
Yngvar Krukhaug
Kongress-president

The Kennedy Lecture
Lars Engebretsen fornekter seg ikkje. Professor,
æresmedlem Norsk ortopedisk forening, Ullevåls- og IOC-sjef. Kollega og inspirator, utan tvil
norges mest kjente og profilerte ortoped både i
inn- og utland. Arbeidssom og triveleg.
Terje Vagtad, redaktør

15 mars heldt han Kennedy
hovedtalen, en stor ære som til
no berre har vore tildelt ein
skandinav, svenske Ejnar
Eriksson i 1994. Andre kjente
ortopedar som har heldt denne
førelsinga er mellom anna
William Clancy Jr, Frank W. Jobe,
Richard J Hawkins og Robert
E. Leach, alle bautaer i idrettsmedisinsk forstand.

Engebretsen heldt førelesing om
temaet: ”From basic research
in ligament and cartilage to development of Oslo Sports Trauma
Research centre”.
Under er abstractet til forlesinga.
The Kennedy Lecture er ei årviss
happening stil minne om John
C. Kennedy, tidlegare president i
American orthopaedic society for

sports medicine samt redaktør
for The American Journal of
Sports Medicine, svært få ikkje
– amerikanarar er blitt tildelt æra
å få halde denne førelesninga.
John C. Kennedy er rekna som ein
av grunnleggarane av moderne
idrettsmedisin og grunnleggaren
av den kanadiske idrettsmedisinske foreninga. Han arbeidde både
i Kanada, USA og England

ABSTRACT

From basic research in ligaments
and cartilage to development of the
Oslo Sports Trauma Research Center
Lars Engebretsen, æresmedlem Nof

The Oslo Sports Trauma Research
Center (OSTRC) was established
at the Norwegian School of Sport
Sciences in May 2000 as a
research collaboration between
the Department of Orthopaedic
Surgery, Oslo University Hospital,
and the Norwegian School of
Sport Sciences based on grants
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from the Royal Norwegian Ministry of Culture, the Norwegian
Olympic and Paralympic
Committee and Confederation of
Sports and Pfizer AS. Since 2005,
the activity has been expanded
based on a grant from the Eastern
Norway Regional Health Authority and grants from FIFA (The

international football federation,
Center of excellence from 2007),
IOC (the International Olympic
Committee, Center of excellence
from 2008) and FIS (he International skiing federation). The main
objective has been to develop a
long-term research program on
sports injury prevention (including

Nytt om folk

studies on epidemiology, risk
factors, injury mechanisms, and
interventions). The program focuses in Norway mainly on three
sports (football, team handball,
and alpine skiing/ snowboarding),
as these account for more than
50% of all sports-related injuries
treated in Norwegian hospitals.
Our projects aim at the most common (e.g. ankle, hamstrings) or
the most serious (e.g. ACL, concussions) injuries seen in these
sports. Youth and children are key
target groups. In addition to injury
prevention research, the cartilage
and ligament research group has
focused on surgical and nonsurgical treatment options to prevent
future damage to an injured joint
(i.e. osteoarthritis). This innovative
group has undertaken laboratory
and animal studies on chondrocytes and stem cells, key anatomical studies on cadavers, as well
as pioneering clinical studies to
test new surgical procedures.

Thus, there is ample data on the
incidence, patterns and severity
of acute time-loss injuries across
most sports and levels of participation. Key surveillance systems

lining a framework for translation
of research into injury prevention
practice (TRIPP) have been
added to the van Mechelen model
more recently.

” The main objective has been to develop
a long-term research program on sports i
njury prevention (including studies on epidemiology, risk factors, injury mechanisms,
and interventions).”
have been established to monitor
the rate of specific injury types
or in specific sports, such as
the Norwegian National Cruciate
Ligament Register, the FIS Injury
Surveillance System and the National Football Injury Surveillance
System. These systems highlight
changes in injury patterns over
time. The second step is to map
the causes of injuries, to identify
their risk factors and mechanisms.

The first step in the sequence of
sports injury prevention research,
as outlined by van Mechelen in
1992 (see the figure below), is
to describe the magnitude of the
problem in terms of the frequency
and severity of injuries.

Risk factors are typically also
examined in cohort studies, where
the characteristics of athletes who
become injured can be compared
to athletes without injury. The
final steps in the injury prevention sequence are to introduce

Typically, a cohort study is used,
where a number of teams or
athletes are followed prospectively
for one season or longer. We have
completed a number of such
cohort studies, in the targeted
sports as well as others, including
elite athletes, recreational athletes
and in youth and children’s sport.

measures that are likely to reduce
the future risk and/or severity of
sports injuries and document
whether they are effective. From
an epidemiological standpoint it
is of course preferable to evaluate
the efficacy of preventive measures by means of a randomized
controlled trial. Further steps out-

The Oslo Sports Trauma Research
Center has developed new
research models and methods
to describe and understand the
inciting event, the mechanisms of
injury, based on video recordings
of actual injuries. Injury mechanisms among elite athletes are
often the same as in recreational
or youth sports, and our approach
takes advantage of the fact that in
elite sports, injury mechanisms are
often captured by TV-recordings.
To our knowledge, we are the only
research center in the world systematically applying video analysis
methods with novel model-based
image-matching technology (POSER method) to a range of sports
including handball, football, alpine
skiing and snowboarding. The new
technique has been developed for
human motion reconstruction from
one or more video sequences. This
provides more precise descriptions of the mechanisms of sports
injuries, e.g. for knee injuries, than
has previously been possible. This
method is now being employed
in a number of studies across
different injury types and sports,
and we recently published the
most compelling data that exist to
explain the specific biomechanical
underpinning of ACL injury in team
sports and alpine skiing.
The presentation will describe
the development of OSTRC and
highlight a few research areas.
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An officer and an

”orthopod”
Årstallet er 1982,
Richard Gere og Debra Winger spiller
hovedrollene i ”An officer and a gentleman”
(”Oficial y caballero” på spansk).
Søt romantikk i en fin blanding med
sterke militærkrefter. Kjærligheten seirer
mens Joe Cocker og Jennifer Warnes
tar oss ”Up here we belong”.

Hein Petersen, Helse Vest, Bergen

Årstallet er 2007 og forsvarets sanitet er inne i en
krise. Det er mangel på kvalifisert personell til å
dekke behovet ved forsvarets feltsykehus i Afghanistan. Sjefen for forsvarets sanitet (FSAN) går
av. Kirurger fra ullevål gjør en dugnad og dekker
behovet i felten.
Årstallet er 2010 og spesialiteten er snart i boks
- bare ett år unna. Ingen utsikter til jobb ved hus
ortopedisk avdeling. FSAN har etablert stillinger i
samarbeid med universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og ikke-universitetssykehuset-Bodø.
(Tromsø ønsker ikke samarbeid med forsvaret!)
Gratis arbeidskraft til sykehusene - forsvaret betaler
lønnen, og legene får vedlikeholde, og utvikle sine
kirurgiske og medisinske ferdigheter. En ”win-win”
situasjon. Og, kompetansen tar legene med seg ut
i felten til nytte for norske og allierte, inkludert
sivile, krigsofre.

Hvorfor ikke søke?
Hvorfor ikke søke? Sikkert en spennende jobb.
Jeg hadde jo vært noen år i forsvaret tidligere. I
tillegg mener jeg også at det er viktig å bidra ute i
verdenen for å ivareta de verdiene som vi i dag tar
som en selvfølge, og som mange tror alltid har vært
her, og alltid vil være her i gode Norge. Frihet til å
36
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ytre meninger, utfordre dogmer uten å bli steinet
eller halshugget. Slik har det ikke alltid vært. en
må ikke glemme at det er en daglig kamp for at vi
skal kunne fortsette å ha det slik. ”Det gode mot
det onde.” Norge har vært medlem av NATO siden
1949. Å nyte godt av alliansens samlede styrke
fordrer samtidig at vi bidrar når alliansen har behov.

” ... Krig er ”ugly business”. Så
lenge ikke alle er pasifister vil det
til en hver tid være væpnede konflikter rundt omkring på kloden...”
Krig er ”ugly business”. Så lenge ikke alle er pasifister vil det til en hver tid være væpnede konflikter
rundt omkring på kloden. Derfor må vi velge å gi
våre- og alliertes soldater den beste behandling når
skaden har skjedd.

IF YOU STAND FOR
NOTHING, YOU’LL FALL
FOR ANYTHING

Rapport

Slik forbinder en ofte den
skadde soldaten i krig
med en som er på vei
vekk fra fronten. Hodet
inntullet i gasbind, gjerne
et tildekket øye, armen i
trekanttørkle, og en aksillekrykke humpende av
sted, i gjørme til livet, og i
følge med likedanne.

Organisering av behandlingskjeden
En forbinder ofte den skadde soldaten i krig med en
som er på vei vekk fra fronten med hodet inntullet i
gasbind, gjerne et tildekket øye, armen i trekanttørkle, og en aksillekrykke humpende av sted, i gjørme
til livet, og i følge med likedanne. Har vi kommet
noe videre i behandlingen av sårede enn dette, eller
er det trekanttørklet som fremdeles gjelder?
Over årene har en (amerikanerne og engelskmennene især) med bakgrunn i militærkonflikter utviklet
et system med en samkjørt behandlingskjede
(eschelons). Behandlingskjeden strekker seg fra
frontlinjen med førstehjelpere som gir behandling
under ild til Eschelon 4 og 5 som er sykehus som
tilbyr definitiv kirurgi og med rehabiliteringsmuligheter. Disse ligger utenfor AO (Area of Opereations) i
Europa og kontinental USA. mellom disse endepunktene har vi i krigssonen et ”FST” (Foreward
Surgical Team) som kan være etablert i telt eller i
oppført bygning hvor det kan utføres kirurgisk nødhemostase, hindre kontaminasjon og gis blod. Dette
benevnes et Role 2 sykehus. Dette har kapasitet
til å overvåke/behandle en eller flere pasienter i en
eller flere dager. Videre bakover i ao så er det også
et ”combat support hospital”/role 3 sykehus i klasse
med regionssykehusene med spesialistkompetanse
som nevrokirurgi og karkirurgi og med CT/MR
fasiliteter, ol. Et av de viktigste elementene i denne
behandlingskjeden er transport av skadde vha helikoptre (medevac) inn til role 2 eller role 3 sykehus
og taktisk evakuering (casevac) med fly ut av ao til
role 4 og 5 sykehusene.
I Afghanistan kan en vise til gjennomsnittlige transporttider fra skadetidspunkt til mottak i sykehus
under 30 minutter (personlig meddelelse Dr. Donald
Trunky). I løpet av 24-48 timer er alvorlig skadde
tilbake i Europa eller kontinental USA under pågående avansert medisinsk behandling

Mottak av pasienter ved FST/role 2 eller role 3
sykehus foregår som traumemottak vi kjenner igjen
fra Ullevål eller St. Olav basert på atls prinsipper,
men tilpasset militære forhold. I militæret er det et
større fokus på å stoppe store ytre blødninger og
erstatte blodtap tidlig (<c>abcde). Dette ettersom
det i hovedsak er penetrerende traumer i en militær
setting, og ikke stumpe traumer som en ser sivilt.
kjernen i forsvarets traumeteam er bygget opp rundt
anestesilegen, generellkirurgen og ortopeden. Ortopeden har en sentral rolle, og ikke uten grunn. Over
halvparten av de militære som blir skadd i krig har
ekstremitetsskader så det er nok å gjøre. Prinsippene en arbeider etter i felten er ”damage controll”;
”damage controll rescusitation”, ”damage controll
surgery”, ”damage controll orthopedics”. Stoppe
blødninger, hindre kontaminasjon, gjenopprette
temperatur, og ikke utsette den skadde for ”secondhits” som avansert og tidkrevende kirurgi innebærer.

Forberedende kurs
Som medlem av FSAN overlegegruppe på 24 stk. (8
anestesi leger, 8 generellkirurger og 8 ortopeder) må
man gjennom en del obligatoriske kurs som ATLS
(Advanced Trauma & Life Support), DSTC (Definitive
Surgery in Trauma Care, og KKK (krigskirurgikurs).I
tillegg må en inneha en av spesialitetene som nevnt
ovenfor. Under KKK, som er obligatorisk for alle
generellkirurger, fokuserer en på nødhemostatiske
prosedyrer under live tissue training godt veiledet
av nasjonale kapasiteter som Dr. Johann Pillgram
Larsen, Pål Aksel Ness og Christina Gaarder for å
nevne noen kjente. Internasjonale kapasiteter er Dr.
Kenneth Bouffard (SA) og Dr. Donald Trunky (USA).

To måneder i Johannesburg
Ettersom det er lite penetrerende skader som kommer gjennom akuttmottakene ved norske sykehus
er det gjennom FSAN etablert samarbeid med
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37

An officer and an orthopod fortsatt ....
Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital
(”Jo´burg gen”). Her kan man treffe på Kenneth
Bouffard som er en levende legende innen moderne
traumatologi. Eller man kan gå til ”area 163” for å
se og lære, og delta i behandlingen av skadde som
kommer inne via dette akuttmottaket.
GSW (”Gun Shot Wound”), stab knife, er uttrykk
man hører daglig ettersom det er mye vold i SørAfrika. En kan lure på om dette er tilfellet fordi store
deler av befolkningen er arbeidsledige og marginaliserte eller om det har andre forklaringer. Hillsborough en bydel i Johannesburg hvor visstnok ikke
engang politiet bærer pistoler (redd for at disse skal
bli nappet fra dem) i stedet bærer de maskingeværer. På sykehuset er inntrykkene mange og sterke
selv for en som har vokst opp i den 3. verden:

De fire ovenstående bildene viser
et typisk GSW. Inn- og utskuddsåpningene er markert med binders.
Som ledd i utredningen tas ct
angiografi som i dette tilfellet viser
flow i a. femoralis superficialis
gjennom adduktorkanalen hvoretter
åren skifter navn til a. poplitea.
Vi ser også en fin CT rekonstruksjon
som viser de ulike fragmentene.
På røntgenbildet ser vi ørsmå metall
fragmenter som nok stammer fra
kulen. til sist ser vi samme pasient
liggende under et varmluftdekke,
og som har fått på en plasterstrekk
frem til det blir anledning for
ortopedene til å sette inn en
femurnagle eller plate.
Fotos: Dr. Frans Perris, gen. kir.
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Fanger i oransje kjeledresser med fotlenker som
kommer til behandling i mottaket under væpnet bevoktning. en ung kone som hadde fått ankelfraktur
og blitt behandlet med innelåsing av ektemannen,
og som i forløpet hadde fått gangren infestert med
spyfluelarver og som i flere dager lå i akuttmottaket før hun ble amputert. En mann tilsynelatende
uaffisert av å ha blitt stukket med kniv i magen
med omentum majus hengende ut - en liten lokal
eksisjon av omentet, så stapper man stumpen inn
igjennom bukveggen og observerer i noen dager for
å se om han blir febril. Dersom alt ser bra ut har en
spart en laparotomi. En pasient som har sittet stille
og ventet på sin tur i 6-7 timer - hva var det med
deg igjen? Stukket i ryggen med kniv sier du…

Rapport

Oversikt over leiren som i sør ligger vegg i vegg med Meymaneh by.
Hospitalet ses lokalisert med røde kors merket på taket.

Deployert til Afghanistan

Skadekategori

Etter to måneder ved ”Jo´burg gen.” hadde jeg
sett mange penetrerende skader og fått et bedre
grunnlag for å deployere til AO (Area of Operations)
Afghanistan i 2012.
Meymaneh. En by i provinsen Fariab i nordvestlige
Afghanistan og lokalisasjonen for det norskledede
role 2 sykehuset frem til tilbaketrekningen herfra
i september 2012. Ved Mero 2 (Meymaneh role
2 hospital) var det fra mai 2012 og frem til uttrekkingen ultimo september 2012 to stk traumeteam
- et amerikansk og et norsk under ledelse av norsk
SMO (Senior Medical Officer). Samarbeidet med
amerikanerne var utmerket, og ved behov supplerte
vi hverandres traumeteam. Figurene nedenfor viser
antall traumepasienter både fra ISAF (International
Security Assistance Force) og ANA (Afghan National
Army) og ANP (Afghan National Police) samt sivile
barn og voksne som ble behandlet.
Mesteparten av skadene er “Battle Injuries”. NBI (NonBattle Injury) er stort sett arbeids- og trafikkulykker. Det
som dominerer er skudd- og eksplosjonsskader.
Figurene til høyre er lånt fra Dr. Chr. Medby,
anestesioverlege St. Olav.

Antall pasienter

Skademekanismer
GSW =
IED =
RPG =
UXO	 =
NBI =

gun shot wound
improvised explosive device
rocket propelled grenade
unexploded explosive ordnance
non battle injury
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Antitrombotisk middel.
ATC-nr.: B01A F02
▼ Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»
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
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
T

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 paren-terale 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 le-verenzymer 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 nyrefunksjon 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 kne-protesekirurgi: 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). 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-, spinaleller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser.
Samtidig behandling med noen andre antiko-agulantia 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 Rotachrom anti-FXa assay 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 fore-bygging 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 ko-agulasjonstester ved forventet
terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Hemmere av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP 3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks.
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apixaban.
Aktive substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP 3A4 og P-gp forventes å øke plasmakonsentrasjonen av apixaban
i mindre grad. Ingen dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP 3A4 og/eller P-gp. Induktorer av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig administrering
med sterke CYP 3A4- og P-gp-induktorer (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, sulfin-pyrazon, 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 alkalinfosfatase 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), sårsekre-sjon, 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. kon-junktival blødning). Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale:
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: Hyper-sensitivitet (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 d. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 144,20. 20 stk.1 (blister) kr 260,90. 60 stk.1 (endose)
kr 697,80. 168 stk.1 (blister) kr 1890,80. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 203,80. 56 stk.2 (blister) kr 653,60. 100 stk.2 (endose) kr 1139,60. 168 stk.2 (blister) kr 1890,80.
Refusjon: 1B01A 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: 30.10.2013

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.
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An officer and an orthopod fortsatt ....
Case 1 Nedenfor til venstre ser vi traumemottak av

en ANP hvis hund hadde utløst en IED og han var
blitt utsatt for eksplosjonen og blitt truffet av flere
fragmenter. Det hele går rolig for seg med systematisk undersøkelse og utføring av nødvendige tiltak
fortløpende. (Fra venstre ved fotenden av pasienten
er traume-teamleder - ortoped - som holder oversikten og sørger for fremdrift, to operasjonssykepleiere
som tørker opp ½ liter blod fra thoraxhulen som
havnet på gulvet, undersøkende generellkirurg som
legger inn thoraxdren, anestesilege, tolk og intensivsykepleier.
Thoraxdrenet har kommet fint på plass. Vi ser en
stålkule fra IED´en liggende til høyre for thoraxhulen.
I lungen ser vi kontusjon, men ingen større mengder blod lenger. Blodtapet til afghaneren erstattes
av blod og plasma fra Rikshospitalets blodbank
som det var en fin logistikk på. Hvis det var behov
for blodplater måtte vi ha aktivert “walking blood
bank”, og i løpet av 15-20 minutter ville vi ha hatt
første enhet med leukocytfiltrert, typeforliket helblod
som vi kunne ha gitt.

Case 2 Nedenfor til høyre ser vi at vår allierte politi-

mann hadde blitt truffet av flere kuler i halsregionen. Bindersene indikerer penetrasjonen i hud, og
vi ser en stor bløtdelshevelse på venstre collum. På
overvåkingsavdelingen tilkom det hematemese. Det
var i tillegg pga kulenes lokalisasjon nær store kar,
øsofagus og trachea behov for utredning med CT
hals og nakke. Pasienten ble etter noen timer på
overvåkigsavdelingen transportert til det tyske role
3 sykehuset i Masar e Sharif for videre oppfølging.
Han ble derfra utskrevet uten at det ble gjordt videre
intervensjoner.

Case 2a

Case 1a

Case 1b
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Case 2b

Rapport

Livet i leiren
Under deployeringen til Meymaneh var det for medisinsk nøkkelpersonell ikke anledning til å bevege
seg utenfor murene, spesielt pga IED faren som
lurte over alt. Fra å være en rolig del av Afghanistan når norske styrker først deployerte utviklet
situasjonen seg i Fariab i gal retning med øket
talibanaktivitet og terrorisering av lokalbefolkningen.
Som et eksempel kan jeg nevne bonden og hans
familie som ble likvidert dagen etter at de hadde tatt
imot vanlig såkorn fra myndighetene i stedet for å
fortsette å produsere opium som gir store inntekter
til talibans virksomhet.
Livet i leiren var preget av jevnlige øvelser for å
holde fokuset på hva vi var der for å gjøre. I tillegg
ble det tid til nesten daglig trening, og kostholdet var
upåklagelig. Om kveldene kunne vi sitte i baren og
pimpe på alkoholfritt øl og spise sørlands chips og
pleie vennskap med amerikanere, afghanere, filippinere, indere, og svensker for å nevne noen.

Meymaneh
(Maymana) på kartet.
nødkirurgi bæres pasienten til skipets hospital hvor
laparotomi, thoracotomi og craniotomi kan utføres
av generellkirurg og ortoped. Legg merke til personlig utrustning med hjelm og ”flash-gear”. Skadene
i dette tilfellet illuderer at KNM Fridtjof Nansen er
under ildangrep. Da flyr gjenstander gjennom luften
og det kan bli brann, og en må beskytte seg selv så
godt en kan.

Ocean Shield på norsk fregatt
Med avtale om inntil 3 måneders deployering til
internasjonale operasjoner hvert år bar årets oppgave
av sted til Somalias kyst for å støtte i bekjempelsen av
pirater. NATO har iverksatt operation Ocean Shield
hvor Norge bidrar med en fregatt. Som et ledd i
dette er det om bord et traumeteam som skal kunne
gi øyeblikkelig kirurgisk hjelp til eventuelle skadde.

Case 3

Case 3 En luksert distal phalanx som illustra-

sjon på hva ortopeden drev med ombord vitner
om at ikke arbeidsbelastningen var helt stor under
deployeringen om bord på KNM (Kongelige Norske
Marine) Fridtjof Nansen nå i sommer. Til forskjell fra
sivile sykehus må en om bord i et fartøy med begrenset plass til alt-inkludert personell utføre mange
funksjoner selv: Være radiograf, portør, bioingeniør,
lagerholder og vaskehjelp. Vi holdt dog beredskapen
oppe med regelmessige øvelser av ulike scenarier
om bord. Et krigsskip er først og fremst et krigsskip.

Case 4

” ... være radiograf, portør,
bio-ingeniør, lagerholder og
vaskehjelp..”
Case 4 Her ser vi mottak av en pasient på samle-

stasjonen, som for øvrig er mannskapets spisemesse til daglig. Her får en oversikt etter en klinisk
vurdering og kan gjøre tiltak som kirurgisk luftvei,
innleggelse av thoraxdren, spjelking av brudd, og
legge iv tilganger for å nevne noe. Ved behov for
Norsk Ortopedpost • 1 - 2014
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An officer and an orthopod fortsatt ....
Burj Khalif som
er 829,8 meter
høyt over
bakken

Oiling: elg i solnedgang, men
for en ekte marinemann nærmest for porno.

Oiling

Summa summarum

Har noen av dere vært med på ”oiling” noen gang?
Det er ikke mer mystisk enn at KNM Fridtjof Nansen
får etterforsyning med drivstoff! For landkrabber kan
bildene fortone seg som elg i solnedgang, men for
en ekte marinemann er dette nærmest for porno
å regne når det skjer. Krigsskip i stø kurs side om
side i 15 knops fart, liner skytes over til hverandre,
slanger hales over, og så er ”oilingen” i gang. Etter 5
uker sammenhengende om bord på firemannslugar
- jeg understreker mannslugar, da blir det bare sånn!
Det var for øvrig godt med landkjenning i dubai etter
å ha seilt gjennom Hormus Stredet som voktes iherdig av den iranske marine. Det var litt skremmende å
tenke at under oss var det sannsynligvis u-båter klare
til å torpedere oss bare ordren ble gitt.

Summa summarum kan en vel si at ortopedjobben
i forsvaret byr på mye: Rikelige muligheter til delta
på kompetansehevende kurs- og kongresser rundt
omkring i verden. Tjenestegjøre for konge, fedreland og flaggets heder. Muligheter for å utvide ens
kulturelle og medmenneskelige horisont. Ulempen
er å ikke kunne fokusere/konsentrere seg om å bli
superspesialist innenfor et ortopedisk område da
en hele tiden veksler mellom å være på sykehus og
i forsvaret. Det er definitivt en jobb for generalisten
som vi ser avbildet
nedenfor i marinens
tjenesteantrekk. Et
antrekk som for øvrig
kunne måle seg med
leder for Norsk ortopedisk forening sitt,
inkludert kjedet, under
årets høstmøte, når
det gjaldt å tiltrekke
oppmerksomhet fra
vakre kvinner (og til de
som lurer: Det finnes
bare vakre kvinner!)

Sikte høyt...
Avslutningsvis legger jeg ved et bilde av verdens
høyeste bygning Burj Khalif (kalifens tårn) som
er 829,8 meter høyt over bakken. Et nydelig skue
og en stor bragd å oppføre. Monarken i Dubai,
Muhammad bin Rashid al Maktoum har brukt oljeinntekter og investert for fremtiden til Dubai folket
ved å satse på turisme og gjøre Dubai om til et
handels- og finanssenter. Han mener at: Som løven,
når den står opp om morgenen vet at den må løpe
fortere enn antilopen for ikke å sulte i hjel, og antilopen vet like godt at den må løpe fortere enn løven
for ikke å bli spist. Sånn tenker han om Dubai - at
de må være de beste. Kanskje vi også kan sikte litt
høyere på mange områder enn å slå oss til ro med
middelmådigheten som rår over oss her hjemme. Vi
har muligheten.
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Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du har
spørsmål vedrørende overlegegruppen i forsvarets
sanitet, eller det er noen annet du lurer på i innlegget: hein.petersen@gmail.com

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

Vossakurset 2014

Basiskurs
i frakturbehandling

10. mars var det klart
for det 43. Vossakurset. 54 spente noviser
troppet opp på Vossavangen, og et sterkt
instruktørkorps stod
klart for å formidle det
ypperste av AO-kunst.
Øyvind B. Rognstad, LIS-lege
ved ortopedisk avdeling,
Ålesund Sjukehus, Helse MR
Første dag var relativt grå, men
inne i forelesningssalen var stemningen god. De ivrigste skiløperene droppet likevel lunsjen,
og det betalte seg. For over
Hanguren er himmelen
tydeligvis alltid blå, og det ble
fortalt om pudder på toppen
av Slettafjellet selv om tåka og
regnet lå tungt over Vangen.
Økten etter lunsj ble toppet
med første praktisk øvelse;
enkle osteosynteser. Vi skulle i
løpet av uken bli godt kjent med
et bredt utvalg av osteosynteser,
fiksasjoner, skruer, ortoser og plater, alt under kyndig veiledning.
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En raffinert miks
Resten av uken gikk mer eller
mindre i ett. En raffinert miks
av forelesning, praksis, idrett,
kultur, kokkekunst, ønologi og
sosialisering. Det var tydelig
at komiteen hadde arrangert
Vossakurs før. Likevel må jeg få
trekke fram noen høydepunkter.
Tirsdag fikk vi et kulturelt innslag
med ”The Vossa Rebels”, som
bød på frisk rockabilly, brylkrem
og en kontrabassist på 10 år, og
gutta imponerte stort (de er for
øvrig videre i Norske talenter).
Tirsdag og onsdag var det skyfritt
og påskestemning på høyfjellet, og både langrennsfolket og
alpintmenigheten fikk satt jomfruelige spor i snøen. Noen ble til
og med observert i solveggen
med beina høyt.

Onsdag ble nye generasjoner
ortopeder lært opp i å bruke nese
og øyne i møte med en avkjølt
Chablis eller dyp Burgund. Og
alle drømmer nå om hus på tomt
av typen Grand cru.

Smalahove
Vossaveitsla, kursets festmiddag, gikk av stabelen torsdag.
Instruktørene trakk i dressjakkene, og elevene fant fram rene
skjorter. Mange ble introdusert
for smalahove for første gang, og
responsen var upåklagelig. Kurslederen, Kjell Matre, takket alle
involverte, inklusive industrien,
for at dette kurset hadde latt seg
gjennomføre så vellykket. Han
nevnte også at han ikke kunne
huske på flere år å ha hatt så
engasjerte, flinke og punktlige studenter, men det er
mulig at ordene falt etter at
instruktørkorpset hadde fått
et glass hver av en bedre
Rioja fra 1989 i gave fra
studentene. Kursets grand
old man, Einar Sudmann,
gav en interessant tale
om hvordan det gikk til at
Vossakurset ble nettopp
Vossakurset, en historie
som strakk seg tilbake til
9. april 1940.

Rapport

Kvelden ble avsluttet i Pianobaren, hvor kursleder Matre fikk
en velfortjent hyllest, ”Forelska i
Matre”, fritt etter Dag Ingebrigtsen.
Fredag var det tid for oppsummering og de siste forelesninger.
Og kursdeltakerne ble grillet
med eksamen. Etterpå gikk
diskusjonen om fasit kunne være
korrekt, som seg hør og bør. På
toget hjem var mange slitne, men
likevel svært tilfredse med å ha
fått ta del i et så bra kurs. Bare
så synd det ikke er lov å ta det
én gang til!

faglig & sosialt
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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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St. Olavs Hospital

Tverrfaglig samarbeid
En infeksjon etter et proteseinngrep er en
alvorlig komplikasjon, som oppleves som svært
traumatiserende for pasienten. Problemstillingene rundt diagnostikk og valg av behandling er
ofte sammensatt og komplisert.
Tina Wik, St. Olavs Hospital

Tverrfaglig møte

møte med infeksjonsmedisinere
og mikrobiologer. Seksjonsoverlege Eivind Witsø ved seksjon
for rekonstruktiv ortopedi har
vært sentral i dette arbeidet.
Hver fredag møtes protesekirurger, infeksjonsmedisinere og
mikrobiologer for å gå gjennom
alle inneliggende pasienter med
proteseinfeksjoner, andre implantatinfeksjoner og eventuelle polikliniske problemstillinger. Dette
har etablert seg som et svært
viktig møte med godt oppmøte,
som bildene viser.

Ved St. Olavs Hospital har
proteseseksjonen ved ortopedisk
avdeling re-etablert et tverrfaglig

Måten det jobbes på ligner
mye på problembasert læring,
læringsmetoden som medisin-

En del av pasientene ved St.
Olavs Hospital er operert med revisjonsproteser og har gjennomgått infeksjoner tidligere. Å kunne
ha en tverrfaglig tilnærming til
disse problemstillingene har
gjort at pasientbehandlingen har
blitt bedre. Dette gir en raskere
avklaring og man kan planlegge
forløpene for pasientene, noe
som gir kortere liggetid for en
gruppe som allerede tilbringer
mye tid i sykehus.

Ortopeder, mikrobiologer og
infeksjonsmedisinere i skjønn
forening.
Fra venstre Eivind Witsø og
Anders Sjøstrøm fra ortopedisk
avdeling. Kåre Bergh og Nicola
Kols fra mikrobiologisk avdeling.
Harald Steinum, Raisa Hannula
og Kathrine Moe fra infeksjonsmedisinsk avdeling.
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studiet i Trondheim er bygd opp
rundt. Leger ved ortopedisk
avdeling forebereder møtet og
lager en oversikt som presenteres
for de andre, man går gjennom
sykehistorien og status for hver
enkelt pasient, hvoretter diagnostikk, komorbiditet og videre
plan diskuteres. For at dette skal
gjennomføres på den halve timen
som er satt av til møtet er det viktig at forberedelsene er gode. Det
er mange fruktbare diskusjoner,
og det er ikke alltid full enighet.
Det blir også tid til mer generelle
spørsmål og gjennomgang av
retningslinjer.

Viktig læringsarena
Møtet utgjør en viktig læringsarena og har høy prioritet i både
infeksjonsmedisinsk avdeling og
på proteseseksjonen. Alle som er
på jobb denne dagen skal møte
på møtet og oppmøtet tyder på
at læringsutbyttet er stort. I tillegg
er det arbeidsbesparende fordi
antall henvendelser mellom avdelingene ellers i uka reduseres.
I det siste har vi også lokket

Diverse

mikrobiologene ut av laboratoriet,
og de møter med den som har
ansvaret for tolkning av disse
prøvene.
Et tverrfaglig infeksjonsmøte
gir en rød tråd i arbeidet med
kompliserte og sammensatte

sykdomsbilder. Dette møtepunktet har utviklet seg til å bli svært
viktig og nyttig i en hektisk hverdag. Vi anbefaler alle avdelinger
som jobber med disse problemstillingene å etablere et lignende
samarbeid.

Alle møtene forebredes med en
skriftlig oversikt og muntlig presentasjon. Notater gjøres flittig
underveis.

Fra venstre Kathrine Moe,
Kristin Liyanrachi, Jan Christian
Damås, Pascal Brugger-Synnes
og Magnar Øyre fra infeksjonsmedisinsk avdeling. Jørgen
Nordskar, Richard Henriksen,
Tina Strømdal Wik fra ortopedisk avdeling. I tillegg sitter
Johan Helle og Per Olav Østbyhaug fra ortopedisk avdeling
i bakre rekke. Helt til høyre
Eivind Witsø.
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NYHET

Skulderspacer fra Tecres
Spaceren er fabrikkherdet over 30 timer
– gir dokumenterbar og reproduserbar
antibiotikarelease av Gentamycin over tid
Preformet, armert og sterilpakket
– kortere operasjonstid, enklere å
revidere, lavere kostnad

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
© 2014 Alere. Med enerett. Alere logoen og Alere er varemerker for Alere gruppen med selskaper.

European Board of Orthopaedics and Traumatology

Stipend, kurs &
konferanser

EBOT-Exam
Europa veks stadig tettare og via Nordisk ortopedisk forening og ulike
andre både fag-, interesse- og forskningsgrupper vert vi stadig utfordra
fagleg. EBOT har i nokre år no arrangert ein såkalla EBOT-Exam, en felles
europeisk eksamen for å sikre at flest mogeleg held den same høge
standarden vårt yrke krev.
Terje Vagstad, redaktør
Denne eksamenen er samansett av to delar, ein online skriftleg del med 100 multiple choice spørsmål
som ein kan ta fleire stader i Europa 17. Juni i år.
Om ein består denne skriftlege delen vil ein bli innkalla til muntleg eksamen i Wien 4de og 5te oktober.
Tilsaman er det 80 plassar, for å bli tatt opp er det
2 muligheter. Anten er du ferdig spesialist, da er
vegen ganske strak: Du sender søknad med kopi
av pass , spesialistgodkjenning og ei anbefaling frå
avdelingssjefen din.
Om du ikkje er spesialist er det verre men du har
framleis muligheten til å ta den skriftlege delen, du
må imidlertidig laste ned to skjema frå EBOT som
fylles ut både av avdelingssjef og veiledar. I tillegg
må du vere inne i ditt siste år i spesialisering. Når
du så har fått spesialistgodkjenninga di og bestått
den skriftlege delen kan du ta muntleg eksamen.
Kvifor skal eg så utsette meg for noko slikt tenkjer
du då kanskje? Jo - at ein er ferdig spesialist vil
ikkje automatisk bety at ein har fått med seg alt ein
trenger, dette er ein gyllen mulighet til å bevise både
for deg sjølve og omgjevnadene at du faktisk har
avlagt eksamen som viser at du har kunnskapane
inne du treng for å utøve yrket ditt. I Norge har det
til no ikkje vore stilt krav om eksamen før du får
di endelege spesialistgodkjenning, mange land i
europa har dette kravet og reglar som finst i EU har
ein merkeleg tendens til å finne vegen og hit.

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

Så - om du lurer på kva du skal finne på i overlegepermisjonen din, har lese- og eventyrlyst eller berre
er nysgjerrig på kva dette er, sjekk ut websidene på
www.ebotexam.org evt. www.uems-ortho.org.
Dr. Kari Indrekvam i Helse-Vest er Norges
kontaktkvinne i UEMS (European Union of Medical
Specialists) og EBOT.
Treffes vi i Wien i oktober?

A technology from smith&nephew

VERILAST™
Oxidized Zirconium on XLPE
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DVR

®

DISTAL VOLAR RADIUS
DVR® Anatomic

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

DVR® Crosslock

Videreutvikling av DVR Anatomic med
vinkelstabile skruer distalt og proximalt
i platen.

ePack DVR® Crosslock

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

Stipend, kurs &
konferanser

Things to do 2014
Våren 2014 er det massivt med møter og kongresser, nær sagt som
vanleg. Her er en kort oversikt over noen av de viktigste.
Nordisk forenings møte Helsinki
7. - 9. mai
Presiden Ketil Jarl Holen i NOF skriver en del om
denne kongressen på side 25 i dette nummer.
Mer info under
www.confedent.fi/nof2014/

ESSKA Amsterdam
14. - 17. mai
Denne trenger vel ingen større introduksjon. Alle
idretsstraumatologisk interesserte ortopeder bør
kjenne sin besøkelsestid. Niek van Dijk, Stefano
Zaffagnini , Roland Becker og Gino Kerkhoffs står
bak programmet.
Mer info under
www.esska-congress.org

25th Scandinavian Hand Society
Meeting Bergen
14. - 16. mai

25th Scandinavian Hand Society Meeting
May 14-16 • 2014
Radisson Blu Hotel Bryggen
Bergen, Norway

Endelig et norsk arrangement! Håndgruppen i
Bergen med Yngvar Krukhaug i spissen samt Norsk
forening for håndkirurgi ved Hebe Kvernmo har satt
sammen et enormt interessant program med gode
både nasjonale og internasjonale foredragsholdere.
Mer info under
www.ortopedi.no

EFORT London 4-6 juni
4. - 6. juni
Mer info under
www.efort.org/london2014/

Sist men ikkje minst:

Sett av uke 43 til tidenes Høstmøte ! Vi treffes på Plaza !
Norsk Ortopedpost • 1 - 2014
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SYNERGY

HD3

ENDOSKOPISK VIDEOSYSTEM

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

•
•
•
•
•
•
•
•

HD kamera – 1080p
LED lyskilde
Dokumentasjonsenhet
Klarg jort for PACS/DIPS
Styres g jennom egen tablet
Mulighet for streaming av video
iPad kompatibel
Egen kirurg APP

Foreningsnytt

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

» Suitable for both MP and PIP joints: 77% of MP joints (102/133) and 40% of PIP (28/70)
joints achieved a reduction in contracture to 0-to-5 degrees of normal1
» Efficacy regardless of pre-treatment severity: Reductions in MP and PIP joint
contracture achieved regardless of pre-treatment severity with greater efficacy for
less severe contractures1,2†
» Sustained efficacy: 93% of joints (580/623) that achieved full correction required no
further medical/surgical intervention at 3 years3
» Well-tolerated: Most adverse reactions were mild-to-moderate,and
resolved within 1-2 weeks of injection4
» Patient preferred: 92% (n=587) of patients were satisfied
with their XIAPEX treatment5‡

An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture

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.

†

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 bereskap for å håndtere ev. alvorlige
lokale eller systemiske allergiske reaksjoner, inkl. anafylaksi, må være til stede. Kollagenase clostridium histolyticum
løser opp kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på disse,
muligens permanent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved injeksjon i streng som påvirker
et PIP-ledd i 5. finger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, og ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digitalfolden. 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.
Egenskaper: Klassifisering: Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet. Består av 2 kollagenaser (AUX-I og AUXII) som er representative for de 2 største kollagenaseklassene (klasse I og klasse II) som produseres av Clostridium
histolyticum. Virkningsmekanisme: Enzymatisk oppløsning av Dupuytren-strengen ved kollagenhydrolyse. De 2 kollagenaseklassene (AUX-I og AUX-II) har komplementær substratspesifisitet og kløyver interstitielt kollagen effektivt
på forskjellige steder i molekylet. Begge gir hurtig hydrolyse av gelatin (denaturert kollagen) og små kollagenpeptider.
Klasse I kløyver uløselig trippelheliks-kollagen med høyere affinitet enn klasse II-kollagenase. Klasse II har høyere affinitet for små kollagenfragmenter. Gir samlet bred hydrolytisk aktivitet mot kollagen. Absorpsjon: Etter administrering
av enkeltdose er det ikke påvist målbare mengder i plasma fra 5 minutter til 30 dager etter injeksjon. Metabolisme:
Kollagenase clostridium histolyticum er ikke substrat for enzymsystemer som metaboliserer legemidler, og ingen
aktive metabolitter forventes. Ingen studier er utført. Utskillelse: Ingen systemisk eksponering etter enkeltinjeksjon.
Ingen studier er utført.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: 13.03.2013 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)Basert på SPC godkjent av SLV: 17.01.2013
Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) kr. 9408,50 (august 2013)
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Xiapex, Auxilium

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.
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3. Stipendet er på kr 50.000
og utdeles en gang årlig.
	Stipendet kan eventuelt deles
på flere søkere.
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Heraeus Medical Gmbh’s 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 2 members from
Heraeus Medical, and 2 members from The Norwegian
Orthopedic Association.
This grant was established in 2012, with the amount of 50000 NOK.
Deadline for application is 30. September each year.
The application, no longer than 2-3 sides, should be written as a Worddocument with the following content:

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

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
d. APPLICATIONS FOR OTHER
FINANCIAL SUPPORT?
Applications with the Word-document attached, should be sent to
ALL following e-mail addresses:
antonis.kontekakis@heraeus.com
tom.stafford@heraeus.com
leder@ortopedi.no
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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Introducing the

Comprehensive Nano
Stemless Shoulder,
based on the heritage of the
T.E.S.S. Shoulder System1-5

When you need
versatility,
trust Biomet.
Offering a seamless product portfolio for the
Upper Extremity providing intra-operative
flexibility to Repair, Replace or Revise.
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Stemless Shoulder Reverse

Comprehensive Reverse
Shoulder System

Comprehensive Nano
Stemless Shoulder Anatomic

Comprehensive Total
Shoulder System
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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
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Fremre korbåndsrekonstruksjon kan gjennomføres uten blodtomhet.
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