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Redaktørens hjørne
er komen for å bli men vi må og
i framtida gjere visse justeringar i
forma for å halde på oppmøtet og
engasjementet.

Ka er så nytt sidan sist?

Terje Vagstad, redaktør

Førjulstida er ei tid for
ettertanke, nyttårsforsett,
tilbakeblikk og planlegging.
Vi har vore igjennom nok eit
turbulent år i spesialisthelsetenesta med ny regjering,
stadige innsparingar, kuttog effektiviseringskrav. Vi
har avvikla eit nytt haustmøte, tidenes beste i følge
tilbakemeldingane både frå
deltakarar, arrangørar og
industrien.
Tverrfagleg var fagleg ein stor
suksess, økonomisk ei katastrofe grunna dårleg påmelding.
Torsdagsklubben var ein kjempesuksess sosialt grunna svær
påmelding, igjen fekk vi vel ein
liten baksmell der økonomisk då
vi ikkje hadde rekna med såpass
stor respons men det tåler vi.

” Haustmøtet er blitt
eit lokomotiv det er
kjekt å reise med...”
Haustmøtet er blitt eit lokomotiv
det er kjekt å reise med, den viktigaste bidragsytaren både fagleg
og sosialt for norske ortopedar
gjennom året. Samlinga i veke 43
6
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Ny regjering er åpenbart, førebels
er ingenting nytt skjedd i vår
verden som følge av dette skiftet.
Dei høglytte valgløfta er blitt til
stille mumling. Avviklinga av
helseføretaka er utsett, for meg
verkar det litt som om ein har
gått til valg utan å ha ein plan
med ka ein skal gjere med makta
og i tillegg overvurdert handlingsrommet ein har i ei mindretalsregjering. LIS-legane er i høgsterett
dømt til å vere praksisarbeidarar
utan rett til fast stilling.
Helseminister Høie kjem garantert til å få eit hardt første år.
Spekter ved Braaten går i klinsj
med dei fleste arbeidstakarane
på sjukehusa men det har vore
merkeleg stille frå legeforeninga
ang debatten og forhandlingane som kjem om arbeids- og
åpningstider i sjukehus. Er det eit
godt teikn? Eg tviler…

Vi har fått ein verdsmester
i sjakk
Typisk norsk vert det sagt. Eit
ekstremt talent interesserer seg
tilfeldigvis for denne sporten og
blir verdas beste, heile Noreg har
hatt 40 grader i sjakkfeber og har
fulgt med. Eg var på årsavslutninga i AAFK på tur til Geiranger
med heile laget og familie, ka trur
du ein gjorde på der i spa- og
badepausane? Unge og vaksne
spelte sjakk. Utruleg. Greitt nok
at fotball er 30 % taktikk, men
likevel overraskande. Same at
åpninga av langrennssesongen
vart redusert til nærast ingen
mediedekning grunna sjakkeventyret til Carlsen.

Noko nytt er det med sjukehusa
forresten. Den nye regjeringa har
alt varsla ei ny innretting av delar
av sjukehusfinansieringa. Den
skal bli kvalitetsbasert. Førebels
skal det berre gjelde 0,5 prosent
av løyvingane til spesialisthelsetenesta, men ekspertar trur det
raskt kan bli meir, kanskje to
prosent i neste runde. Det skal
finnast internasjonale anbefalingar om å knytta meir av
finansieringa til ”kvalitet”. ”Den
som på kvaliteten passer, får
kroner i sine kasser,” oppsumerer ein fagdirektør i Helse Nord
i avisa Nordlys. Klassekampen
og Dagens medisin er dei av
riksmediane som har via mest
spalteplass til dette i det siste.

Høyrest det ikkje trygt
og godt med meir vekt
på kvalitet?
Er det slik at vi til no har nedprioritert kvaliteten for å tene pengar?
I min naïve verd er all pasientbehandling i sjukehusa «kvalitetsbasert», både legar og andre gjer
sitt aller beste for at flest mogeleg
skal få best mogeleg behandling.
I den grad noko kan gjerast for
å gjera kvaliteten enda betre,
seier vi sjølvsagt hurra for det.
Men kva skjer når finansieringa
skal koplast til kvalitetsmål? Kor
finmaska og kompliserte må slike
måleeiningar eller kvalitetsindikatorar vera for å gi korrekte svar
på kor mykje og korleis helsefagfolka sin innsats er avgjerande
for om behandlingsresultatet blir
godt, betre, best eller ikkje godt i
det heile? Kor mykje av det vi gjer
er verkeleg evidensbasert? Og
korleis i alle dagar skal ein klare
gjere dette rettferdig?
Den nye regjeringa har allereie
auka innsaststyrt finansiering til
50 % og varsla ytterlegare auke

Redaktørens hjørne

neste år. Får vi betre kvalitet av
å behandle fleire og er det automatisk slik at det då er dei som
treng det vi behandler eller dei
som vi tener penger på? Tradisjonelt på sjukehusa er det slik at vi
må ha ei sunn vekting av greitt
betalte inngrep for å finansiere
dei verkeleg tunge og ressurskrevande pasientane, korleis vil
dette biletetet verte endra med
den nye modellen?
Avsløringar av diagnosejuks har
vist kor mykje kreativ bokføring
som kan komma ut av å setja
prislapp på behandling av bestemte diagnosar. Kor mykje meir
pasientbehandling det kunne blitt
om det ikkje vart brukt krefter på
triksing og fiksing, er det sjølvsagt
ingen som veit.

”	Kor mange nye kontrollørar må tilsetjast
for å utarbeida gode
kvalitetsindikatorar
som det vil vera
forsvarleg å knytta
til finansieringa, og
for å kontrollera at
rapporteringa frå
kvart einaste sjukehus blir korrekt?”
Kor mange nye kontrollørar må
tilsetjast for å utarbeida gode
kvalitetsindikatorar som det
vil vera forsvarleg å knytta til
finansieringa, og for å kontrollera
at rapporteringa frå kvart einaste
sjukehus blir korrekt? Og kan ein
gå ut frå at økonomisk straff er
den beste metoden for å betra
kvaliteten der det trengst? Mindre
byråkrati høyrest dette ikkje ut

som – stikk I strid med det som
tidlegare har vorte skissert.

Byråkratar er livsnødvendige
Apropos byråkratar – dette
skjellsordet sjukehuslegar imellom. I systemet vi har er dei faktisk livsnødvendige med alt det vi
skal rapportere og kontrollere.
I ein kronikk I Aftenposten 22/11
skriv Eivind Telsaker, avdelingsdirektør i Kulturdepartemenetet om
utfordringane ein star ovanfor.
Det pairlause samfunn er enno
langt unna. Offentleg sektor vert
fylde med IT og teknikk men
systema innførte er så tungvinte
at ein ikkje nyttar dei. Systemarkitekten Jonas Søderstrøm
har skreve bestselgaren “Jævla
drittsystem” som beskriv korleis
IT-systema kan ødelegge kvardagen vår og korleis vi kan ta
tilbake kontrollen.
Telsaker skriv om korleis vage
omorganiseringar og psykologiske utviklingsprosessar skaper
usikkerhet om linjer, ansvar,
framgangsmåtar og mår, i tillegg
til kor mykje tid dei faktisk konsumerer. Alle som har vore med
I ulike styringsgrupper, handlingsfora etc kan vel skrive under
på dette. Primæroppgåvene våre
vert nedprioriterte. Det kreative
og produktive fagarbeidet mot
langsiktige og gode samfunnsløysingar taper.

Ein må fange mest mogleg
tidstjuvar
Telsaker nevner Boston Consulting Group i same kronikk.
Dei har utført undersøkelser I
bedrifter og konkluderer med at
jobbgleda synk trass i auka fokus
på HMS og at produktiviteten
synk på trass av auka satsing på

teknologi. Skal ein vere ein vinnar
i framtida må ein unngå å gå seg
fast i interne prosessar. Unngå å
bli ein spagettiorganisasjon som
dei kalte det. Skal ein stå godt
rusta for framtida må ein fange
mest mogleg tidstjuvar og ha
fokus på kreativitet, produksjon
og kundefokus. Seier Boston
Consulting Group. Og Eivind
Telsaker, byråkrat I Kulturdepartementet. Eg trur dei begge har
mykje rett. Osloprosessen har
vist kor uoversiktleg og ullent alt
blir I for store organisasjonar, av
ein eller annan grunn skal eit av
europas minste land ha Europas
største sjukehus, forstå det den
som kan. Likvel fortsetter farsen,
Rune Slagstad har igjen skreve
ein eminent artikkel om temaet
kalt “Byråkratisk erfaringsresistens”, google tittelen, interessant
lesnad!
Når det gjeld kvalitet: Fleire
byråkratar, meir teknikk, meir
rapportering og meir intern spagetti aukar fokuset på bagatellar

” Fleire byråkratar,
meir teknikk, meir
rapportering og
meir intern spagetti
aukar fokuset på
bagatellar”
og det er fort gjort for oss å miste
av syne det som verkeleg betyr
noko og kva kvalitet vi eigentleg
målar. Telsaker, byråkrat, meiner
vi treng mindre byråkrati og mer
treffsikkerhet. Kvalitet får vi ikkje
ved å late som om vi aldri trår feil
men ved å lære av feilstega vi tar.
Godt sagt!

Norsk Ortopedpost • 4 - 2013

7

Alle Arthrocares produkter
innen Sports Medicine og Spine
representeres nå i Norge av Alere AS
Kontakt oss
for produkter
innen RF-teknologi,
ArthroWand,
sutursystemer
og suturanker.

8

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

Norsk Ortopedpost • 2 - 2013

© 2013 Alere. Med enerett. Alere logoen og Alere er varemerker for Alere gruppen med selskaper.

Redaktørens hjørne
Redaktørens hjørne fortsatt....
... tene meir pengar kanskje
heller enn å spare meir
I vårt føretak er det som i alle
andre føretak stadig skissert nye
tiltak for å betre økonomien, siste
tida meir i retning av at ein må
tene meir pengar kanskje heller
enn å spare meir sidan det snart
ikkje er meir igjen å kutte. Mål
no: 10 % redusjon i antalet
polikliniske kontrollar. Jaha
– kontrollerer vi avdi vi synest
det er kjekt? Eller kan det vere
at pasientane vi har no stiller
stadig større krav, krav til betre
behandling, meir tid til forklaringar per konsultasjon og tettare
oppfølging og ein kanskje heller
bør planlegge å auke antalet
kontrollar med 10 %? Eg trur i
alle fall det er vesentleg enklare å
auke operasjonsmengda enn
å minske kontrollane.

Knut, du har stilt opp no over
mange år og blir heldigvis med i
2 år til som past president. Takk!
Når dere no sit og les dette
bladet er det straks jul. Alt er i
hus, juleroa har senka seg. Bruk
julefreden på dine kjære, vener
og familie. Vær saman. Lag realistiske nyttårsforsett. Som Knut
seier: Du ligg ikkje på grensa til
snarleg død om du ikkje går på
spinning, har six-pack og går
Birken. Det går fint an å kome
seg på dei vakraste toppane sjølv
med BMI over 25, det har vi vist
dere. God jul og godt nyttår til
alle !

Skal vi seie det er nok av gamle
oppgulp? Eg er veldig spent på
kva den nye regjeringa kan få til
men trur ikkje det blir dei store
endringane.

På haustmøtet fekk vi 2 nye
æresmedlemmer, vel fortjent
og gratulerer til Lasse og Elling!
Omtale står elles i bladet. Vi fekk
mange glade stipendvinnarar,
desse vil presentere seg sjølve
etterkvart. Vi fekk høyre mange
gode foredrag og symposier, det
var særdeles bra både fagleg og
sosialt. Vi har fått eit nytt styre
med mange utskiftingar og det er
på sin plass å takke dei “gamle”
for ei særdeles triveleg og lærerik
tid. Eg vil speielt rette ein stor
takk til Knut Fjeldsgaard, “Biffen”. Han har heilt forandra mitt
syn på hockey- og fotballspelarar,
makan til interessert, oppdatert,
triveleg, glad og hyggeleg mann
er det berre nokre få gonger i
livet ein treffer. Heile det ortopediske miljøet skuldar deg mykje

E2013-0252

Takk til ”Biffen”
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Leder

Etter høstmøtet...
Knut Fjeldsgaard, styreleder

Etter høstmøtet sitter man
alltid igjen med en slags
tomhetsfølelse. Fra å være
på gang kontinuerlig – så er
det bråstopp fredag kl. 15.
Så er det tid for ettertanke.
Var høstmøte bra i år er det
første vi i styret spør oss. Var
folk fornøyde? Var det god
faglig kvalitet? Var det en trivelig atmosfære? Ble vår nye
Torsdagsklubb vel tatt imot
av de yngre og de som har
passert den første voksne alderen. Var industrien fornøyd
i år med besøket?
Den første tiden etter høstmøtet
får man tilbakemeldinger jevnt og
trutt. Og for å være ærlig har det
kun vært svært hyggelige tilbakemeldinger. Også fra industrien
har tilbakemeldingene vært gode.
De var fornøyde. De unge var
tilfredse og hadde hatt det artig
på årets høstmøte. Så bra. Har
kun fått en grusom negativ tilbakemelding hvor det meste var
negativt og her var ønsket stort
om å legge høstmøtet tilbake til
hotellet oppe ved Holmenkollbakken. Vi tar kritikken – som ikke
skal gjengis her – til etterretning – og vi skal forsøke også å
legge forholdene til rette for de
som ikke var fornøyde. Selvfølge-

lig. Men summa summarum vil
jeg si nok en gang til styret, til
Kristin Solstad i KSCI og hennes
medarbeidere, Bente som nå har
ansvaret for Norsk ortopedpost
og til industrien som var med
også i år: Vel blåst. Godt arbeide.
Be proud. Takk og til et utmerket
samarbeide med personale ved
Hotell Plaza Radisson Blu.
Bergen by er en vidunderlig by.
Byfjellene ligger der til bruk i
mørke med fine stier. Fine stier å
bruke til litt filosofering og tanker
– i mørket.

” Det slår meg
ofte hvordan enkelte
undervisere har
påvirket meg.
Hvor viktig undervisningen ved
våre sykehus er.”
Viktigheten av undervisning
Det slår meg ofte hvordan
enkelte undervisere har påvirket
meg. Hvor viktig undervisningen
ved våre sykehus er. Alt i norske
sykehus i dag dreier seg om
økonomi, rapporter, effektivitet,
IKT-hysteriet, eller IKT-helvetet.
Hvor mye og hvor komplisert
egentlig skal dette gjøres? En
leges jobb er å være tilgjengelig
for å diagnostisere og behandle.
Egentlig det viktigste. Så skal han
undervise andre yrkesgrupper,
egne kolleger i spesialisering. I
tillegg forske. Og etter min mening bør legen også informere
og «undervise» befolkningen.
Eierne, eller befolkningen har
rett til å vite hva som foregår på
sykehusene.

Eneren Ole Didrik Lærum

En av de som virkelig har gjort
inntrykk på meg både som
student, og som ferdig lege er
Professor Ole Didrik Lærum. Han
var patolog på Gades institutt
på Haukeland sykehus. Som
student stoppet han alltid opp
og spurte hvordan det gikk, han
fulgte med og spurte interessert
om det jeg drev med på min
fritid. Etter flere uhøytidelige
samtaler skjønte jeg at han var
interessert på ordentlig. Altså
professoren viste interesse for det
jeg drev med? Kan det gå an å
være så hyggelig da?
I tillegg forstod jeg etter hvert
at han var en ener i sitt fag. Og
ikke nok med det – men han
var en stor humorist. Han har
skrevet en artikkel om verdens
sjeldneste sykdom – som er så
sjelden at den ikke finnes, eller
ikke er beskrevet. Podocytomet,
eller Lærums tumor fikk mye
oppmerksomhet på 70-tallet.
Og som vi alle vet – humor er
jo egentlig blodig alvor, og en
vanskelig kunst.
Dr. Lærum irriterte seg som
student over all undervisning i de
sjeldne sykdommene på bekostning av de vanligste lidelsene –

” De aller fleste
lider av vanlige
sykdommer, plager
eller skader.”
som det ikke ble undervist i. Som
professor skriver han: De aller
fleste lider av vanlige sykdommer, plager eller skader. Men de
sjeldne fikk en enorm oppmerksomhet fra underviserne – som
elsket sitt spesialområde.
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Orthopaedic Prosthetic Implantology, http://ripo.cineca.it

Moving on.

Leder
Leder fortsatt....
I det siste Tidsskriftet for Den
norske legeforening trår han til
igjen på sin presise, underfundige, lett humoristiske, men akk så
alvorlige undertone, med en liten
artikkel om sykdom, overbehandling, om sykeliggjøring av normaltilstander. Han spør om det er
blitt etablert en usunn diagnostiserings- og behandlingsiver der
vi behandler langt flere, men på
svakere grunnlag enn før. Referanser til en artikkel av dr.Philos
Torberg Foss som i 1994 skrev
en tankevekkende artikkel om
lidenskapen etter å helbrede,
eller furor sanandi. I følge Lærum
en artikkel som var langt forut for
sin tid. En konsekvens av denne
lidenskapen etter å helbrede er
om dette egentlig skyldes en sykdom hos terapeuten, eller med
dagens stykkprisfinansiering i
både det offentlige og det private
markedet, er en sykdom etter
penger og enda mer penger hos
terapeuten, og ikke en sykdom/
skade hos pasienten. Men det
er sistnevnte – altså pasienten
– som må bære alle lidelsene
forbundet med dette alvorlige
syndromet. Lærum avslutter:
”Man kan bli syk av mindre”.

Overdiagnostisering og
overbehandling
Dette ble skrevet i 1994. I dag er
et av hovedtemaene i den vestlige verden overdiagnostisering
og overbehandling. Jeg tenker
på det offentliges kjøp av private
helsetjenester uten å være sikker
på at der er en klar indikasjon på
kirurgi. Jeg tenker på maset etter
å sette på så mange diagnoser
som mulig på en pasient som
er innom sykehuset. Jeg tenker
på maset på sykehusene om å
”dipse” pasienten fram og tilbake
fra de forskjellige avdelingene
for at rett avdeling skal få sine
penger. Osv osv. Gratis fysioterapi
hvis du er operert. Hvorfor ikke

” Hvorfor ikke gratis
fysioterapi før operasjonen – da man
i mange tilfelle kan
utsette operasjoner
i mange år, eller
sågar kan man
bli frisk...”
gratis fysioterapi før operasjonen
– da man i mange tilfelle kan
utsette operasjoner i mange år,
eller sågar kan man bli frisk av
en liten cuffskade i skulderen,
eller man trengte ikke fjerne
menisken på en 60 åring med
moderat artrose og degenerativ menisk. Fysioterapi er god
behandling. Vi vil etter hvert møte
oss selv i døra tror jeg. Vi vil bli
stilt enda mer kritiske spørsmål
om indikasjonen er rett etter
hvert som befolkningen blir enda
høyere utdannet. Vi vil bli mer
og mer kikket i kortene. Og enda
viktigere at vi må ta faget vårt på
blodig alvor. Derfor har jeg heller
ikke tro på en økonomisk gulrot
for å gjøre kirurgi. Tipper de fleste
vil ubevisst senke terskelen for
kirurgi når en økonomisk gevinst
ligger der. Meg selv inkludert –
selvfølgelig. Så altså - la meg ikke
bli fristet.

Å lære om viktigheten
av sykehistorie/klinisk
undersøkelse
Undervisning er viktig. Det er
enda viktigere enn jeg trodde
ettersom jeg stadig vender
tilbake til mine undervisere, og
de som gjorde inntrykk på meg,
på en positiv måte. Noen var
arrogante, og dårlige, og de har
forblitt et dårlig bilde for alltid.
Førsteinntrykket er viktig. Vi
hadde noen fantastiske klinikere
som underviste – og som gang
på gang understreket viktigheten
av en god sykehistorie og en god
klinisk undersøkelse. Back to ba-

sic. Vi ble jo litt lei av det, for nå
begynte vi å få MR, så det var jo
bare å rekvirere – så kom svaret,
så fikk vi diagnosen. Med årene
så oppdaget man jo at svaret ikke
kom allikevel alltid. Partiell achillesseneruptur viser MR. Partiell
Bicepsseneruptur viste MR – tatt
2 timer etter skaden. Klinisk
undersøkelse foreligger ikke
alltid, og man står der med et
MR-funn som ikke sier noe. Uten
klinikk! Uten klinisk undersøkelse! Er det blitt en umulighet å
lære studentene – som nå krever
”hand outs” av forelesningene på
forhånd - å lære dem viktigheten
av sykehistorie/klinisk undersøkelse? Eller tar det 20-30 år før
de også oppdager viktigheten av
dette.
Tilbake til Professor Lærum sin
siste artikkei Tidsskriftet: Må det
virkelig gjøres noe? Og må det
gjøres med en gang? Er det ikke
egentlig lureri å sende en pasient
til privat røntgen undersøkelse
for kr 2000 på dagen, når det
ikke betyr noe om dette blir gjort
litt senere for kr 300? Friheten til
å velge ligger der jo, men er det
ofte lureri?

” Må det virkelig
gjøres noe?
Og må det gjøres
med en gang?”
Å gå som man har gått
hele livet
Opplever mange rare og artige
situasjoner på poliklinikken,
men egentlig litt tragiske synes

E2013-0252

Om sykeliggjøring av
normaltilstander
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COPAL® – produktlinjen for revisjon av protesekirurgi
Alt fra samme leverandør:
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til septiske revisjoner som dokumentert ved f.eks. MRSA/MRSE infeksjoner
COPAL® G+C – dobbel beskyttelse og sikkerhet ved ett- og totrinns
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COPAL® spacem – spesialsement for produksjon av temporære spacere
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Leder
Foreningsnytt
Leder fortsatt....
jeg. En yngre kvinne som hadde
hatt problemer med en udislosert fractur i tibiakondylen, som
hadde grodd fint, og alt så ut til
å gå bra. Litt vondt fortsatt, men
hun hadde blitt fortalt at hun
måtte lære å gå riktig av en manuell terapeut. Hun viste hvordan
hun gikk galt, og nå hvordan
hun skulle gå på rett vis. Hva
skal man si. Det nytter jo ikke si
at du kan jo forsøke å gå som
du har gjort i hele ditt liv. Nei
det er nok mye mer komplisert
når det kommer terapeuter inn
med en sykelig interesse av å
diagnostisere og en lidenskap for
å helbrede, og altså sykeliggjøre
normaltilstander. Lærum skriver
om fenomenet i siste Tidsskriftet,
men Torberg Foss skrev altså om
det i 1994.
Og gjesteskribenten Marta Breen
i samme Tidsskriftet – journalist
og forfatter skriver om noe av det
samme. Om de mange som i dag
ikke klarer å identifisere seg med
den kjernesunne, grønnsaksspisende og vanndrikkende
syltynne vellykkete personene
som stadig smilende forteller
hvor glade og vellykkete de er
og skryter hemningsløst av sin
kjekke og herlige PT. Takk til min
PT for at jeg har blitt den jeg er.
Sunn og herlig og fornøyd. Jippi.

” Man ligger ikke på
grensen til snarlig
død om man ikke
spinner, har six-pack
og går Birken...”
Det er viktig å formidle i dag at
det er mange andre egenskaper,
og mange andre former for væremåte som også kan gi et godt
liv. Man ligger ikke på grensen til
snarlig død om man ikke spinner,
har six-pack og går Birken. Det
er ikke noen nye tanker, det er
skrevet om alt dette, og nå altså
sist av Professor Lærum.

På veien ut...
Det har vært en enorm glede å få
være med i Norsk ortopedisk forening i alle disse årene. Imponert
over alle de flotte menneskene
jeg har fått lov å være en del av.
Inspirerende og spennende å
bli kjent med mange kolleger i
Norge. Via Nordisk Ortopedisk
Forening (NOF) kommer man
i kontakt med kolleger fra de
Nordiske landene. Fantastisk
spennende.

lig. Man kommer nær opp til der
beslutninger taes. I komitearbeidet kan man få direkte innflytelse
på hverdagen i norske sykehus.
En sterk spesialistkomite som
reiser rundt er et viktig ris bak
speilet for sykehusledere. Slurver
de med undervisning og opplæring av LIS så mister man sin
sykehus-status. Det har skjedd,
og noen sykehus ligger i faresonen. Hvis de ikke skjerper seg.
Det neste styret i Nof er godt representert fra Helse Midt-Norge
og endelig fra Nord-Norge. Vi
synes det er viktig at alle Helseforetakene skal være representert. Neste leder er Jon Olav
Drogset fra St.Olavs sykehus i
Trondheim. Styret de neste år
blir et sterkt styre, som kommer
til å markere seg innen norsk
ortopedi, og som kommer til
å videreføre det gode miiljøet,
og trivselen ved å sitte i styret i
Norsk ortopedisk forening. Hvis
jeg skulle gi yngre kolleger et
godt råd ville jeg si: Si ja til å ta et
verv i Norsk ortopedisk forening.
Du er garantert en trivelig tid.
Takk hjertelig for min tid i styret.
Knut Fjeldsgaard

Er det viktig å ha en forening for
norske ortopeder. Ja – selvfølge-

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

A technology from smith&nephew

VERILAST™
Oxidized Zirconium on XLPE
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When success is your
goal, trust outstanding
performance
The Trilogy IT Acetabular System gives you the
ability to select a cup with clinically proven1 Fiber Metal
Material and advanced bearing technologies that best
meet your individual patient’s needs.

Trilogy® IT Cup: Uses
Fiber Metal technology with
25 years clinical history2

Longevity® Liner: Longevity Highly
Crosslinked Polyethylene has
11 years clinical history3

Metasul® Liner: Metasul Technology
has 20 years clinical history4
BIOLOX®* delta Liner:
Introduced in Summer 2009

1 Park DK, et al., Revision of the Acetabular Component Without Cement, A Concise Follow up at Twenty
to Twenty-four years, of a previous report, J Bone Joint Surg Am., 2009, 91, 350–355
2 Data on File at Zimmer; Sales 1983 - July 2010
3 Data on File at Zimmer; Sales 1999 - July 2010
4 Data on File at Zimmer; Sales 1988 - July 2010
* BIOLOX is a trademark of CeramTec AG

06.02148.012 092010 © 2010 Zimmer GmbH

Please get in touch with your local sales
representative to learn about the availability
in your country.

Foreningsnytt

Det nye styret i Nof 2014-2016
Tradisjonen tro er det en del naturlige omskiftninger, dere kjenner en del
fra før men det er også noen nye navn. Sekretær Torgeir Vestad, LIOS-leiar
Ante Kalstad og webredaktør Ivar Rossvoll går av, i tillegg går president
Knut Fjeldsgaard av men fortsetter i styret som mentor i form av past
president i 2 år til.
Terje Vagstad, redaktør

Nye medlemmer - og nye
funksjoner
Karl-Ivar Lorentzen
Ny nestleder
45 år gammel. Født i Oslo og oppvokst på Bjølsen.
”I 1994 begynte jeg på medisinstudiet ved Universitetet i Nord-Norge (UNN) og avla embetseksamen
her. Deretter jobbet jeg ved ortopedisk avdeling på
Hammerfest sykehus før jeg returnerte til Tromsø i
2005. I Tromsø fullførte jeg resten av spesialistutdanningen i ortopedi inkludert 1 år sideutdanning
i nevrokirurgi ved Universitetssykehuset NordNorge. Jeg har etter dette tatt master i helseledelse
ved Universitetet i Nordland. Jeg jobber nå som
avdelingsleder og avdelingsoverlege for Ortopedi- og
plastikkirurgisk avdeling/UNN. Jeg har en generell
ortopedisk interesse, men har drevet mest med artroskopisk kirurgi i kne/skulder. Jeg håper med mitt
engasjement i NOF å kunne være med på å utvikle
faget vårt. I tillegg ønsker jeg å jobbe for å øke det
faglige samarbeidet mellom Nord- og Sør-Norge.”

Gunn Hulleberg
Ny sekretær
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital,
Trondheim. Oppvokst i Elverum og studerte medisin
ved Universitetet i Oslo. Idrettsadministrasjon og
ledelse (Norges idrettshøyskole), 1999. Spesialist i
ortopedisk kirurgi og idrettslege NIMF i 2003.
Andre styreverv: Medisinsk råd, NIF 1992-1994,
Norsk idrettsmedisinsk forening 1993-1998, Spesialitetskomiteen for ortopedisk kirurgi 2001-2003.

Cato Kjærvik
Ny webredaktør
Uteksaminert ved UiB i 2003. Var innom allmennpraksis før utdanning i ortopedi i Bodø og ved
St.Olav. Har nå jobbet 2 år som overlege ved kirurgisk/ortopedisk avdeling ved Nordlandssykehuset
Vesterålen.

Jon Olav Drogset
Ny leiar
Jon Olav er utførlig presentert tidlagare, går frå
nestleiar til leiar.

Knut Fjeldsgaard
Avgått leiar, no past president
Esten Konstad Haanæs
Ny leiar i LIOS
Sjå eigen presentasjon

Medlemmer som fortsetter med
uforandra arbeidsoppgåver
Annette Wikerøy
Kasserer
Terje Vagstad
Redaktør Norsk ortopedpost
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Nye æresmedlemmer
Gratulerer så masse til Elling med
ein vel fortjent utmerkelse tildelt
under haustmøtet 2013. Dette er
andre gong i historia eit æresmedlemskap vert utdelt til ein sunnmøring, førre gong var til Ellings far,
Ivar Alvik.
Terje Vagstad, redaktør

Elling fekk denne æresbevisinga primært for sitt store
engasjement som fagforeningsmann, han har vore
leiar i ortopedisk forening i 2 periodar, kanskje dei
mest turbulente åra i foreninga si historie. Han var
den avgjerande brikka som gjorde at ortopedisk kirurgi
vart eigen hovudspesialitet i Noreg gjennom mange og
lange basketak med kirurgisk forening, helsedirektoratet, departement og legeforeninga og gjekk faktisk til
valg som leiar i 1996 med nettopp dette som mål.
Elling hadde då allereie arbeidd
i departementet som byråkrat
og visste kva tråder ein måtte
trekke i, fekk helseminister
Hernes med på tankegangen
og 24. Mars 1997 vart ortopedisk kirurgi endeleg godkjent
som hovudspesialitet.
Under hans leiarperiode vart
og bladet du held her i handa
danna, dette har dere kunne
lese om tidlegare.
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Om eg skal seie noko negativt om Elling må det vere at
han nesten er altfor sosial og jovial, det er fort gjort for
han å gløyme tid og stad, han har lett for å involvere så
av og til har det vore så som så med effektiviteten og
produktiviteten men i det store og heile – ka gjer no det?
Når han så er artig å vere med og strør om seg med
udødelige sitat er det rett og slett slik at du gleder deg
til å gå på jobb sidan du veit inni deg frå du står opp
at dette blir ein triveleg dag. Han elsker polemisere og
av og til polarisere men det er alltid godt meint og med
eit glimt i auget.
Dere som har vore med i ortopedisk forening og møter
der ei tid veit at han er ein glimrande talar, til tider
glitrande. Han engasjerer.
Elling er gift med Kjellaug, operasjonssjukepleiar frå
Sunnmøre. Frisk i uttalelsane og med sjølvtillit, høyr
berre på denne bomba Elling fekk servert for nokon
år sidan:” Elling, eg har tenkt på framtida. Ka skjer
når ein av oss døyr? Jau! Då skal eg flytte ut herfrå og
i leilighet”…

Elling Alvik
” Elling er ingen vitenskapsmann sjølv om
han leser mykje og held seg oppdatert.
Han er handverkar, Kirurg med stor K.
Innovativ, nysgjerrig og nyskapande.”

Elling er ingen vitenskapsmann sjølv om han leser
mykje og held seg oppdatert. Han er handverkar, Kirurg med stor K. Innovativ, nysgjerrig og nyskapande.
Vil gjerne vere førstemann til å ta i bruk nye teknikkar
men ingen av oss trur han har vore førstemann på
så mykje som han påstår. For dei av oss som har fått
gleda av å arbeide saman med han vil eg uttrykke
ei stor takk. Elling er ein person som alltid har tid til
å diskutere, ein du kan kome til og løyse problem
saman med. Ein som let deg sleppe til og legg til
rette for at akkurat du skal utvikle deg vidare. Han er
hjartevarm, omsorgsfull og triveleg. Reservepappa,
kompis og læremeister i eitt. Han står ikkje i vegen
for deg men vil at du skal nå lengst mogeleg. Helst bli
18

enda betre enn seg sjølve. Ein kollega alle ynskjer seg
og slik vi alle burde tilstrebe bli.

Han er no 68 år og pensjonist ( folketrygdsmessig)
og arbeider saman med John Slørdahl på det private
sjukehuset Medi3 i Ålesund. Desse 2 saman driv den
største ortopediske dagkirurgieininga i alle fall i Helse
Midt og støvsuger både sunnmøre og store delar av
landet elles for pasientar i god sunnmørsk ånd. Takk til
dei for det – utan hadde vi drukna!
Kjære Elling, diplomet ditt er vel fortjent. Du veit likevel
at dette ikkje hadde gått utan støtte heimanfrå . Heng
det opp så Kjellaug får sjå det – nyt det og husk at nye
æresmedlemmer held tale på tirsdagen på haustmøtet
– no har du nesten eitt år å forberede deg på så då
gler eg meg allereie!!

Foreningsnytt

Gratulerer til Lasse som fikk sin
fortjente diplom som æresmedlem
under Generalforsamlingen på
høstmøte 2013.
Knut Fjeldsgaard, styreleder

Han er en vitenskapsmann til fingerspissene. Vi som
har jobbet med ham har i alle fall lært å spørre ofte:
Kvifor? Eller: Er dette dokumentert da? Men selv
vitenskapsmannen Lasse Engesæther har måttet
krype litt til korset og innsett at ikke alt vi gjør i vårt
fag er dokumentert. I tillegg har han også akseptert
at pasientens opplevelse av å få en protese er litt
viktig. Han er nå blitt veldig opptatt av PROM-data.
(Patient Related Outcome Measure) hos hoftebrudd
pasientene.
Han sier jo selv at han er en ærlig mann, men ærlige
mennesker skifter ofte meninger, og det gjør ikke
Lasse for ofte. Men i dette tilfelle valgte han altså å

når det gjelder oppbyggingen av barneortopedien
på Vestlandet. Han har vært leder for Leddregisteret
i 3 perioder.
Noe av det som har imponert meg mest som har
jobbet på samme avdelingen er måten han har
faset ut seg selv og overlatt den barneortopediske
seksjonen til neste generasjon på en forbilledlig
måte. Han har i flere år delt sin kunnskap med de
som skulle overta. Han har aldri holdt kunnskapen
for seg selv, og gjort dette til noe mystisk – slik vi
kan se av og til. Etter hvert kunne han trekke seg
tilbake og kunnskapen og kvaliteten på seksjonen
er opprettholdt på samme nivå. Forbilledlig gjort og
forteller mye.
Lasse er og en gjennomstrukturert person. Til tider
irriterende strukturert og ordentlig. Sykler selvfølgelig hver dag, og da menes hver dag. Med den
samme gule hjelmen og den samme gule jakka som
han fikk i - 94. Til samme tidspunkt kommer han,
slik at de av oss som kjører bil hver dag parkerer
med en litt dårlig samvittighet. Lasse vet ikke hvor
heisen på Haukeland er, han tar kun trappene.
Selvfølgelig.

Han er en mann som alltid
har satt pasienten i sentrum.
Når forskning og undervisning
i tillegg er så sentralt for ham
– så har han jo hele livet gjort
det som skal gjøres på et sy” Lasse er og en gjennomstrukturert
kehus. Han er en god mann
person. Til tider irriterende strukturert
å arbeide sammen med. Han
har vært en god læremester
og ordentlig. Sykler selvfølgelig
for oss yngre. Ja han har vel
hver dag, og da menes hver dag. ”
vært et lite forbilde i perioder.
Han er vanskelig å diskutere
med, men han har alltid et
glimt i øye, og tåler at andre er uenige. Og han har
følge etter det man alltid har gjort i korsbåndregistealltid et smil på lur.
ret – å samle inn data fra de opererte pasientene.

Lars B. Engesæter

Hans vitenskap er sentrert rundt tre hovedtemaer:
Kirurgisk patofysiologi, barneortopedi og registerstudier innen protesekirurgi.
Han er svært opptatt av undervisning, og har gjort
dette forbilledlig i 40 år både ved UiO og i UiB. Noe
hans «beste foreleser pris» 3 ganger forteller. 100
publikasjoner i internasjonale og nasjonale tidsskrifter gjør ham til en velkjent mann innen internasjonal
ortopedi.

Velfortjent diplom til en god og velmenende ortoped.
Diplomen kan han henge opp på Hytta si så kona
Olaug også kan være stolt. For i følge Lasse så er
det Olaug som har styring på alt, og da må hun og
ha en aksje i denne diplomen.
Gratulerer til deg Lasse – og hils til Olaug.

Han var en av hovedpersonene da Leddregisteret
ble bygget opp, og har vært en svært sentral person
Norsk Ortopedpost • 4 - 2013
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Referat

Generalforsamlingen i
Norsk ortopedisk forening (Nof)
24. oktober 2013 kl 15.00 - 17.00 Hotell Plaza, OSLO
Torgeir Vestad, referent

Tilstede
Styret i Nof, samt omkring 90 deltagere i salen ved
møtets oppstart.

Saksliste
Sak 1.
Generalforsamlingen (GF) åpnes av leder Knut
Fjeldsgaard. Generalforsamlingen mintes medlemmer av foreningen som gikk bort siste år. Disse er
Hauge Magnor Foss, Sverre Husby, Øystein Aasen
og Eldbjørn Ronglan.

Sak 2.
Anders Walløe velges som møtedirigent.

Sak 3. Innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes. Møtedirigent
poengterte at alle rapporter er vedlagt innkalling
til generalforsamlingen som finnes i Norsk ortopedpost (Nop) nr. 3. Alle rapportører ble oppfordret til å
vise til dette, og kun muntlig ta opp spesielt viktige
saker eller tilføyelser til de avlagt skriftlige rapporter.

Sak 4. Utdeling av stipend
Charnley stipendet ble utdelt av Thormod Dønnås
og Anders Sunndal og tildelt Wender Figved ved
Bærum sykehus med kroner 100.000,-. Vinnerprosjektet har tittel; «Unipolar eller bipolar hemiprotese ved dislokerte lårhalsbrudd? En prospektiv
randomisert RSA-studie av slitasje i acetabulum
etter 2 og 4 år.”
Smith & Nephew stipendet ble utdelt av Johan
Dahlstrøm og tildelt Terje Osmund Ugland ved
Sørlandet sykehus HF Kristiansand, samt Endre
Søreide ved Oslo universitetssykehus med kroner
50.000,- hver. Uglands prosjekt har tittel; “Kirurgisk
behandling av dislokerte lårhalsbrudd hos pasienter
mellom 70 og 85 år. En prospektiv randomisert
20
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studie som sammenlikner lateral tilgang med fremre
muskelsparende tilgang”. Søreides prosjekt har
tittel; “In vitro development of a ligament and in vivo
analysis of the bone-soft tissue interface”
Heareus medical stipendet ble utdelt av Bernt A.
Bye og tildelt Ivar Magne Austevoll ved Haukeland
Universitetssykehus ryggseksjonen KiH/HUS, med
kroner 50.000,- . Austevolls prosjekt har tittel;
“Degenerative lumbar spondylolisthesis: Is only
decompression good enough? A prospective randomized clinical multicenter trial”
Leder av Nof informerte om at offentliggjøring og
utdeling av de to Nof stipender er flyttet til Nofs
”torsdagsklubb” under årets høstmøte.
Under Nofs ”torsdagsklubb” ble Nof stipend til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller videre- og etterutdanning utdelt av Nofs
forskningsutvalg ved Knut Fjeldsgaard og tildelt
Trine Ludvigsen ved Voss sjukehus for sitt prosjekt;
”Ein prospektiv randomisert studie for samanlikning
av operativ behandling av ekstraartikulære distale
radiusfrakturer med volar låseplate eller Hoffman II
ekstern fiksasjon”, med kroner 40.000,-.
Videre ble under samme tilstelning Nof stipend
for leger under utdanning til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller
utdanning utdelt av Nofs forskningsutvalg ved Knut
Fjeldsgaard og tildelt Benedikt Arni Jonsson ved
Haukeland universitetssykehus for sitt prosjekt;
”Sementert Marathon/Corail versus Pinnacle/Corail.
Randomisert, prospektiv, sammenliknende studie
av polyetylenslitasje, migrasjon og periprostetisk
beintetthet med RSA (radiostereometrisk analyse)
og DXA (dual-energy x-ray absorptiometry)” med
kroner 40.000,-.

Sak 5. Årsberetning fra styret
Leder Knut Fjeldsgaard avla styrets rapport. Fjeldsgaard informerte kort om forholdet mellom Norsk
kirurgisk forening og Norsk ortopedisk forening.
Samarbeidet rundt det økonomiske oppgjør etter
festmiddagen for Norsk kirurgisk forening for 2 år

siden har fungert dårlig, og Nof har fremdeles ikke
fått utbetalt oppgjør fra Norsk kirurgisk forening.

Sak 6. Rapport fra NOP-redaktøren
Redaktør Terje Vagstad viste til Norsk ortopedpost
(Nop).

Sak 7. Rapport fra Nofs webredaktør.

et ønske i befolkningen. Røise mente videre at det
er viktig å publisere kun gode data som ikke kan
misforstås/tolkes feil.
Havelin avsluttet med å si at registeret trenger
mere tid for å forberede en evt. sykehusvis
offentliggjøring.

Redaktør Ivar Rossvoll viste til Norsk ortopedpost
(Nop).

Sak 11. Rapport fra
Nasjonalt korsbåndregister

Sak 8. Rapport fra Kvalitetsutvalget.

Rapport fremlagt av Lars Engebretsen. Engebretsen
viste til Nopen. Alle ortopeder ble takket for god
oppfølging og innsending av data.

Rapport ble ikke fremlagt.

Sak 9. Rapport fra spesialitetskomiteen.
Leder Anders Walløe avla rapport. Walløe viste til
fullstendig rapport i Nop-en. Walløe informerte om
at helsedirektoratet har overtatt ansvar for godkjenning av nye spesialister. Spesialitetskomiteen blir
kun kontaktet i saker der det foreligger uklarheter.
Walløe informerte videre om arbeidet med nye
ordninger for utdanning av medisinske spesialister.
Det er foreslått en forkortet utdanning. Walløe har
ikke blitt innkalt til møter og har skriftlig sendt brev
om at ortopedisk forening sine syn i denne sak ikke
er hørt. Av forslag som videre vurderes er innføring
av at det kun skal være utdanningsstillinger ved de
største sykehusene . Kurskravene til spesialiteten
i ortopedi er endret og kravene har blitt godkjent
av helsedirektoratet. Det er nå krav til ATLS kurs
og fotkurs. Det blir eget ortopedisk PPP kurs. Det
arbeides videre med ordning for resertifisering av
ortopeder.

Sak 12. Rapport fra
Nasjonalt hoftebruddregister

Fra salen stilte Lars Engebretsen seg svært kritisk til
en ordning med utdanningsstillinger kun på større
sykehus.

Sak 16. Rapport fra UEMS

Sak 10. Rapport fra Nasjonalt register for
leddproteser

Sak 17. Rapport fra seniorpolitisk utvalg

Leif Ivar Havelin viste til Nop.
Arbeidet med innføring av elektronisk rapportering
fortsetter. Havelin oppfordret til bruk av riktige koder
for bedre registrering av behandling. Riksrevisjonen benyttet i 2012 data fra registeret til å se på
effektivitetsforskjeller mellom sykehus. Rapport vil
komme ila 2013.
Havelin ba om støtte for arbeidet til å unngå publisering av sykehusvise registerdata da han er redd
for at dette vil ødelegge registerets kvalitet. Fra salen
kom det flere kommentarer til dette. Lars Engebretsen foreslo en ny debatt under neste års Høstmøte
med tanke på å komme frem til gode forslag på hva
som skal offentliggjøres og hvordan. Jonas Fevang
var kritisk til offentliggjøring av sykehusvise data.
Olav Røise refererte til Sverige hvor dataene er
åpne. Han mente åpenhet er viktig og at dette er

Lars B. Engesæter viste til Nop.

Sak 13. Rapport fra
Nasjonalt barnehofteregister
Leder Ola Wiig avla rapport. Deltagelse og innsending av data er dårlig og alle medlemmer oppfordres
til å rapportere inn alle aktuelle pasienter. Nå skal
også enkelte operasjoner hos voksne registreres.

Sak 14. Rapport fra ACTA
Jan Erik Madsen viste til Nop.

Sak 15. Rapport fra
Bone & Joint Decade-arbeidet i Norge
Rapport ikke fremlagt .

Rapport ikke fremlagt.

Ketil Holen viste til Nop. Holen foreslo å nedlegge
utvalget. Fra salen kom det ikke motforestillinger
mot dette. Styret fikk Generalforsamlingens støtte til
å avgjøre dette senere.

Sak 18. Rapport fra
Faggruppe for ortopedisk traumatologi
Olav Røise avla rapport. Han fortalte at det under
årets Høstmøte var dannet ny forening for bruddbehandling. Denne forening ønsker på sikt å bli
egen fagundergruppe av Nof.

Sak 19. Rapport fra Norsk Artroskopiforening
Rapport er vedlagt Nop.

Sak 20. Rapport fra
Norsk Barneortopedisk forening
Rapport er vedlagt Nop.
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møte og gruppens forslag får generalforsamlingens
tilslutning. Retningslinjene vil bli fortløpende oppdatert. Det fremkommer ingen negative innvendinger eller motforestillinger fra salen.

Sak 21. Rapport fra Norsk
Fot- og Ankelkirurgisk forening

Hebe informerte også om arbeidet med å lage et
egen register for radiusbrudd. Registeret er planlagt
lagt til Universitetssykehuset i Nord Norge - Tromsø.
Fra salen kommer det kritiske bemerkninger til valg
av lokalisasjon. Lars Engebretsen mener registeret
bør legges til Bergen sammen med leddregisteret
og korsbåndregisteret da dette miljøet har stor kompetanse til å drifte registre. Lars Birger Engesæter
savner en oversiktlig enhetlig politikk rundt oppretting og drift av registre.

Rapport er vedlagt Nop.

Sak 22. Rapport fra
Norsk forening for håndkirurgi
Hebe Kvernmo avla rapport. Kvernmo inviterte alle
til skandinavisk møte for håndkirurgi i Bergen i mai
2014.

Sak 23. Rapport fra
Norsk forening for skulder- og albuekirurgi
Rapport er vedlagt Nop.

Sak 24. Rapport fra
Norsk forening for hofte- og knekirurgi
Det ble vist til Nop. Stephan Røhrl fortalte at foreningen har fått flere medlemmer og informerte om
endringer i styret. Underforeningen har fått egen
logo.

Sak 25. Rapport fra
faggruppe for osteoporose og benhelse
Rapport er vedlagt Nop.

Sak 26. Rapport fra
Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS)
Leder Ante Kaalstad viste til Nop, og informerte
om at ny leder er valgt. Ny leder er Esten Konstad
Haanæs.

Sak 27. Rapport fra Nofs forskningsutvalg

Sak 30. Regnskap pr. 31.12.2012
Regnskap og balanse for 2012 ble lagt fram av
kasserer Annette Wikerøy. Norsk ortopedisk forening
har en stabil økonomi. Regnskapet ble godkjent
uten kommentarer av generalforsamlingen.

Sak 31. Budsjett-forslag 2014
Budsjettforslag ble lagt fram av kasserer. Norsk
ortopedisk forening har fått ny samarbeidspartner i
arbeidet med produksjon av Nop og Høstmøtebok.
Det endelige økonomiske resultat av dette er ennå
ikke klart. Under årets Høstmøte har det vært færre
utstillere og færre industrisymposium. Dette medfører at en må øke deltageravgiften til Høstmøtet
neste år for å unngå underskudd.
Budsjettforslag ble godkjent uten kommentarer av
generalforsamlingen.

Knut Fjeldsgaard viste til Nop.

Sak 32. Valg

Sak 28. Saker forelagt av styret

Hebe Kvernmo, Ketil Holen og Knut Fjeldsgaard
(som leder av Nof) har vært årets valgkomite.

Ingen saker er forelagt av styret.

Sak 29. Saker forelagt av foreningens
medlemmer
A: Det er innkommet søknad fra Norsk forening for
reumakirurgi om å bli opptatt som faggruppe under
Nof. Det er ingen motforestillinger mot dette fra generalforsamlingen. Norsk forening for reumakirurgi
blir opptatt som faggruppe under Nof.
B: Behandlingsretningslinjer for distale radiusfrakturer. Hebe Kvernmo redegjorde for arbeidet
med å lage behandlingsretningslinjer for radiusfrakturer. Konsensusgruppens forslag til retningslinjer har vært lagt frem tidligere under årets Høst22

Generalforsamlingen oppfordret Kvernmo til å
arbeide videre med temaet og legge frem et konkret
forslag til neste års Generalforsamling
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Styret i Nof
Som ny leder av styret i Nof velges Jon Olav Drogset.
Karl-Ivar Lorentzen velges som ny nestleder.
Annette Wikerøy gjenvelges som kasserer.
Terje Vagstad gjenvelges som redaktør for Nop-en.
Cato Kjærvik velges som ny webredaktør.
Gunn Hulleberg velges som ny sekretær.
Greger Lønne velges som ny vararepresentant
til styret i Nof.
Under generalforsamlingen for leger i ortopedisk
utdannelse (LIOS) er Esten Konstad Haanæs valgt
som ny leder av LIOS. Leder av LIOS er automatisk
medlem i styret i Nof.

Ander Walløe går av som leder av spesialitetskomiteen. Øistein Lian har sagt ja til å overta som
ny leder. Jon Dal velges som ny vararepresentant til
spesialitetskomiteen.

Sak 33. Forslag til tema for
Nof-symposiet 2014
Marianne Westberg forslo (på vegne av nasjonal
interessegruppe for ortopedisk infeksjoner) at neste
års Nof-symposium skal omhandle ortopediske
infeksjoner. Styret i Nof vil bestemme tema på neste
styremøte i januar måned. Frem til da er det åpent
for at andre medlemmer kan fremme andre forslag
om tema for neste Nof-symposium.

Sak 34. Eventuelt
Oppnevnelse av æresmedlem.
Styret har mottatt flere forslag på æresmedlem og
utvalgte blant disse forslagene Lars Birger Engesæter og Elling Alvik. Begge utnevnes til nye æresmedlemmer av generalforsamlingen. Alvik og Engesæter ble overrakt diplom av leder Knut Fjeldsgaard.
Knut Fjeldsgaard takket det avgående styre og overrakte gave på vegne av Nof.
Jon Olav Drogset takket for tillit som nyvalgt leder og
overrakte avtroppende leder gave på vegne av Nof.

Sak 35. Tid og sted for
Nof Generalforsamling 2014
Neste Generalforsamling blir holdt torsdag 23.
oktober 2014.
Torgeir Vestad, referent
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Høstmøtet 2013

Høstmøtet – hvor går vi?
Jeg tror de aller fleste
av oss er enige i at vi
gjorde rett den gang
vi trakk oss fra høstmøtesamarbeide med
Norsk Kirurgisk Forening. Den gang det ble
arrangert på Holmenkollen hotell. Økonomien for Norsk ortopedisk
forening sammenlignet
med slik det var er
som natt og dag. Det
var ikke noe økonomi
i høstmøte for Norsk
ortopedisk forening på
Holmenkollen. Det var
ingen stipend fra Norsk
ortopedisk forening av
en viss størrelse. Det
var ingen subsidiering
av våre faggrupper.
Knut Fjeldsgaard, styreleder

Det vil alltid være uenighet de
første gangene man arrangerer
høstmøte for seg selv. Det var
forandringer som mange reagerte
på. Høstmøtene er på Radisson
Blu Hotell Plaza i Oslo og man
har en høstmøteavgift for hele
høstmøte, og muligheter for å
delta på enkelte dager.
Når man ser seg tilbake og spør
om det var rett tror vi i styret – og

vi er egentlig ganske sikker på
det, at svaret blir et ja. Det var
riktig. Vi har nå full kontroll over
vårt eget høstmøte. Vi har en god
dialog med Leverandørforeningen
en gang årlig hvor vi gjør våre
avtaler for høstmøtet. Dialogen
er bra, og vi blir alltid enige. Og
slik må det være når man har
et såpass tett samarbeide med
Leverandørforeningen, og man
gjensidig er såpass nær tilknyttet
hverandre.

Tverrfaglig
Vi har et høstmøte som varer
i 3 dager. Onsdag, torsdag og
fredag. Vi har de siste årene hatt
tverrfaglig møte på tirsdagene.
Dette er et møte som stort sett er
blitt drevet fram av legene som
har stort sett sittet alene i komiteen. Vi har hatt en underskuddsgaranti fra Legeforeningen. Når
Legeforeningen garanterer for et
underskudd vil de også sette krav
til kursavgiftene – og da blir det
slik at andre enn leger betaler en
dobbel pris enn legene. Og det er
jo forståelig egentlig. Ingen forening vil garantere for medlemmer
i andre foreninger. Men det
fører også til at deltagelsen blir
deretter.
Årets Tverrfaglige møte om
fedmeepidemien var meget godt,
med Presidenten i Legeforeningen Hege Gjessing som innleder.
Deltagelsen var laber til tross
for et spennende program. Jeg
tror dessverre et tverrfaglig møte
på tirsdagen er vanskelig å få til
framover. Det er dyrt med leie, og
det blir forskjellige priser hvis vi
skal ha underskuddsgaranti, og
da blir deltagelsen såpass usikker – at det egentlig ikke er rom
for dette. Dessverre. For hverda-

gen på en ortopedisk avdeling er
preget mer og mer av tverrfaglig samarbeide. Det ortopedisk
kirurgiske inngrepet er viktig,
selvfølgelig, men vi må innse viktigheten av et tverrfaglig arbeide.
Muligheten som vi har diskutert i
styret er et tverrfaglig symposium
i løpet av de tre dagene.
Må innrømme at vi hadde en
tanke om en Ortopediuke, i tråd
med svenskenes ”Ortopediveckan”. En uke med ortopedi,
hvor fysioterapeuter, sykepleiere
og alle som jobber med ortopedi
er tilstede. Men det er vanskelig
å få til i Norge.
Stort sett rundt om i landet
er det nå aksept for å trekke
ned aktiviteten på avdelingen i
høstmøteuken. Og slik må det
være. Det faglige innholdet er
bra. Det skal være en lav terskel
for å legge fram frie foredrag, og
Høstmøtet skal være en arena
hvor man legger fram sine første
vitenskapelige data. Høstmøtet
skal være en arena hvor eldre
kolleger og yngre kolleger kan
treffes. Atmosfæren skal være
god og trygg, og det skal være en
inkluderende kultur.

Samarbeid
Samarbeidet i år med nevrokirurgene ble godt mottatt. Vi
hadde et år med felles høstmøte,
men det ble med det ene året.
Nå har nevrokirurgene sitt møte
i nærheten, men ryggkirurgene
har felles forelesninger, og felles
annonse i norsk ortopedpost, og
samarbeidet er tett og bra.
Samarbeidet med traumeseminaret som fortsatt holdes på
Holmenkollen kan bli bedre. Det
er lite ortopedi, og det er ikke så
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mange ortopeder som møter opp
der. OUS med Ullevål sykehus er
vel i en særklasse når det gjelder
multitraume behandling i landet
vårt, og de dominerer disse møtene. Og rett og rimelig er vel det,
men jeg tror ortopedene burde
være sterkere innvolvert.

Torsdagsklubben
Det var i år første gang vi arrangerte Torsdagsklubben. Den noe
stive, og litt høytidelige høstmøtemiddagen ble arrangert for siste
gang i 2012. Vemodig? Ja litt.
Tenker tilbake på underholdningen med Jan Eggum, Halvdan
Sivertsen osv. Gode minner. Men
vi skal vel ikke gå så mange
årene tilbake til tiden da legene

feiret seg selv i smoking, eller
kanskje det som enda finere
var. Tidene endrer seg, og det er
mange flere leger, og de yngre
vil ha det annerledes. Årets arrangement var gratis, det var litt
fingermat, og litt musikk. Det var
en gedigen suksess. Det fortsetter slik neste år. Alle tilbakemeldingene har vært veldig gode.

”Transparency”
Samarbeidet med industrien er
godt. Men vi merker at ”transparency” holdningen dominerer,
og godt er vel det. Det skal være
ryddige forhold, og det skal være
faglig godt innhold, og eventuelt
bespisning må være i relasjon til
et faglig innhold. Slik ble det ikke

i år for Orthomedic middagen, og
denne ble derfor avlyst. Neste år
vil vise om den kommer tilbake.
Vi merker også at økonomien er
stram ute i verden. Industrien vi
samarbeider med har ofte utenlandske eiere, og de vurderer
nøye hva de bruker pengene til.
Vi hadde færre utstillere i år.

Mangfold
Det som har skjedd på Høstmøtet
siste årene er at flere og flere
ikke-ortopeder har deltatt. De
ortopediske avdelingene sender
med fysioterapeuter og sykepleiere som jobber med ortopedi.
Dette er bra. Vi må jobbe videre
med tverrfaglige gode sam-arbeidsrutiner. Vi kommer ikke

Inntrykk

fra høstmøtet
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utenom at dette blir viktigere
og viktigere. Vi skal ønske alle
velkommen som vil delta på
våre møter.

Stadig mer åpenhet
Så hvor går veien videre når det
gjelder arrangementet vårt i uke
43. Det har endret seg litt hvert
år. Middagen og underholdningen har forandret seg. Faggruppene som har symposier øker.
Deltagerne øker. Jeg er overbevist om at Høstmøte i uke 43
har begynt å finne formen sin.
Jeg tror framtiden vil vise at informasjonen utad via forskjellige
medier vil øke. Det vil bli et krav
fra befolkningen å vite om forsk-

ningen som gjøres. Politikere vil
vite resultatene fra forskningen,
de vil vite hva som kommer fram
i alle våre registere. Selvfølgelig
vil de vite det. Det er jo de som
betaler for forskningen. Jeg tror
foreningene innen de forskjellige fagene blir nødt til å forholde
seg til media, og blir nødt til å
kommunisere mer utad. Åpenhet om forskningen, og spesielt
registerforskningen vil kreve mye
kløkt og kunnskap innen faghet
kommunikasjon og informasjon.

Takk for nå

Dette vil bli en enorm utfordring
i framtiden. Vi må alle forberede
oss på hvordan vi vil kommunisere med omverdenen. Utfordrende og spennende.

Takk til dere alle for at jeg fikk lov
til å være med på dette.

Det har vært en enorm stor glede
å ha vært en del av styrene i
Norsk ortopedisk forening gjennom disse årene. Enorme forandringer har skjedd fra de første
møtene jeg deltok på på Holmenkollen. Vi er en stor forening med
mange flinke kolleger, og kanskje
det aller viktigste – veldig mange
trivelige, dyktige, morsomme og
herlige kolleger.
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ÅRETS NYHET!

TORSDAGSKLUBBEN

Det var i år første gang vi
arrangerte Torsdagsklubben.
Det ble en gedigen suksess!
Her sees et knippe fornøyde
deltagere.
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Nofs høstmøtesymposium

Nye nasjonale retningslinjer
for tromboseprofylakse
i ortopedisk kirurgi?
Medikamentell tromboseprofylakse praktiseres ulikt i Norge. På Høstmøtet
i 2009 ble følgende industrisymposium arrangert: ”Hvorfor følger ikke
norske ortopeder internasjonale guidelines? Tromboseprofylakse etter
ortopedisk kirurgi”. Møtet konkluderte med et ønske om nasjonal veiledning for tromboseprofylakse i norsk ortopedi. En gruppe ble derfor satt
ned. Denne gruppen bestod av Ola Dahl, Andreas Dietze, Vidar Punsvik og
Lasse Engesæter. Anbefalingene som denne gruppen utarbeidet, kom av
ulike grunner ikke videre i det organisatoriske systemet.
Lasse Engesæter, æresmedlem
ÅI 2012 startet en annen gruppe (bestående av
Lars-Petter Granan, Olav Asserson, Per Morten
Sandset, Per Olav Vandvik og Jon Olav Drogset),
arbeidet med å omarbeide ”Antithrombotic Therapy
and the Prevention of Thrombosis, 9th Edition:
American College of Chest Physician Evidencebased Guidlines” til norske forhold. På grunn av
juridiske vansker ble det en del forsinkelser, men
11.11.13 ble anbefalingene lagt ut på nettet:
http://www.magicapp.org/guideline/1 eller
http://www.blodfortynnende.no.

2009-ortopedigruppa. Per Olav Vandvik presenterte
den norske tilpasning av ACCP (American College
of Chest Physicians) sine retningslinjer. Møtet ble
avsluttet med en engasjert diskusjon, men ikke
overraskende uten en entydig konklusjon.
De involverte ble derfor bedt av Norsk ortopedisk
forening sitt styre om å møte for å samarbeide forslagene. Dette ble gjort i et møte i Bergen 27.11.13
hvor representanter fra begge gruppene (Lars-Petter
Grana, Olav Asserson, Ola Dahl og Lasse Engesæter) ble enige om å gå for den veiledningen som
er gitt i http://www.magicapp.org/guideline/1, men
med ønsker å supplere denne veiledningen innen
enkelte områder ved neste oppgradering.

Målet for høstmøtesymposiet var å samkjøre disse
to gruppenes forslag, slik at ortopedene kunne få en
veileder for tromboseprofylakse.
Lasse Engesæter ønsket velkommen. Deretter ga
Ola Dahl en oversikt over patofysiologien ved tromboemboli i ortopedisk kirurgi. Så presenterte Lasse
Engesæter data fra Hoftebrudd- og Hofteproteseregisteret og Knut Fjeldsgaard data fra Korsbåndsregisteret om hvilken medikamentell tromboseprofylakse som har vært brukt i Norge fra 2005.
Deretter var det et innlegg av Hartvig Munthe Kaas
om leverandørforeningens funksjon. Så la Andreas
Dietze frem retningslinjer for tromboseprofylakse fra
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Leger i ortopedisk speialisering, LIOS

Nytt styre i LIOS
3 år er gått siden LIOS ble startet opp, først som et forsøk etter initiativ
ved Norsk ortopedisk forening (NOF) og daværende leder past president
Ketil Holen. Leger i spesialisering i ortopedi skulle få sin egen forening i
moderorganisasjonen. Svenskene har sin epiphysen, så vi kunne vel ikke
være dårligere.
Esten Haanæs, styreleder, LIOS
Året etter ble prosjektet vedtatt videreført på NOFs
årsmøte ved høstmøtet. Styret ble valgt for 2 år, Ante
Kalstad fra Levanger/St. Olavs Hospital har ledet
gruppa i dens oppstart, Rakel Sif Gudmundsdottir,
Haukeland, har vært nestleder, Tor Even Bøe fra
Kysthospitalet i Hagavik/Haraldsplass har vært kasserer, og Esten Konstad Haanæs UNN Harstad/St.
Olavs Hospital har vært sekretær/nettredaktør.
Styret har også en representant som er LIS-representant i spesialitetskomiteen. Navid Beigi Førde/
Haukeland ble avløst av Tiril Melby fra Levanger
midt i perioden. Vararepresentant har vært Nils
Kristian Valle fra Molde/St. Olavs.
Vi innser at det er flere som ikke kjenner til LIOS
ennå. Det håper vi å gjøre noe med. Det er ønskelig
å gradvis utvide virksomheten i foreninga, og vi ønsker å bli et forum for leger i spesialisering i ortopedi
for faglig diskusjon og også andre tema som angår
spesialsieringa. Til nå har vi vært med på å få høstmøtet godkjent som valgfritt kurs med 10 timer.
Vi har kommet med tilsagn ved høring om nye
regler for spesialisering. Møtevirksomheten har vært
årsmøter ved høstmøtet og styremøter ved EFORT,
samordnet med NOF sine møter. Leder i LIOS har
talerett i NOFs styremøter.
Vi har en hjemmeside www.lios.no, og siden finnes
også som lenke under interessegrupper på NOF
sine sider www.ortopedi.no. Vi har mål om å få
oppdatert denne jevnlig.

Nytt styre
Vi har nå fått et nytt styre med en god geografisk
spredning. Flere fra det gamle styret er nå helt
eller nesten ferdige med spesialiseringen. Styrerepresentantene ønsker å være tilgjengelige for våre
ortopediske assistentlegekolleger, og vi tar gjerne
imot innspill om saker dere er opptatt av.

Styret for LIOS de neste 2 årene er:
Camilla Bjørdal, St. Olavs Hospital
Sekretær og PR (propaganda)
Sambuar og 3 barn, 39 år. Frå Volda på Sunnmøre.
Studerte i Kiel, Tyskland og ferdig med turnus
(AHUS/Drøbak) i 2004. Starta som ass.lege ved
Ålesund sjukehus i 2005 - først kirurgisk avdeling
i 5 mnd. før overgang til ortopedi. Har jobba i Ålesund fram til sommaren 2013, for så å dra i gruppe
1-teneste ved St. Olavs Hosptial, barneortopedisk
seksjon. Ser stor verdi i å ha ei eiga LIS forening
innanfor fagfletet og gler meg til å vere med å få
LIOS enda meir markert dei komande to år.

Trude Gundersen Lehmann, Haukeland
Kasserer
Jobber som LIS på Haukeland universitetssykehus,
36 år. Er for tiden på traumeseksjonen, men har
hovedinteresse innenfor barneortopedi. Fullførte
PhD arbeid i januar med tema epifysiolyse i hoften.
Er glad for å kunne bidra i LIOS og ser frem til å
jobbe med de utfordringer som er aktuelle. Har 2
barn som opptar det meste av fritiden, men prøver å
få inn noen treningsøkter hver uke. Er definitivt den
som er best egnet til å passe på pengene i LIOS,
etter OL-sølv i Taekwon-do.

Tiril Melby, Sykehuset Levanger
Spesialitetskomitémedlem
Fra Orkdal i Sør-Trøndelag. Studerte i Tromsø, og
hadde turnustjenste i Haugesund og Nærbø. Den i
styret som er mest bereist i ortopediske avdelinger
og vet mest om hva som foregår rundt omkring.
Har vel den viktigste jobben av oss i styret når hun
besøker de ulike utdanningsstedene og ser til at
ting går ordentlig for seg. Og liker ellers å være
på tur – ute.
... fortsettes neste side
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Nytt styre i LIOS fortsatt....
Esten Konstad Haanæs, St. Olavs Hospital
Leder
Fra Sør-Trøndelag. Studerte i Tromsø, turnustjeneste
i Harstad og Kvæfjord. Ble med i LIOS da jeg var
eneste lege i spsiialisering i ortopedi ved UNN Harstad, og tenkte dette kunne være inspirerende for en
som jobbet på et mindre sted. Så lyset i ortopedien
som student i Gravdal i Lofoten da jeg assisterte på
hofteproteser mens vi lyttet til Bob Marley, og operatøren sang med med tysk aksent. Er i videreutdanning ved St. Olavs Hospital. Tidligere aktiv med
friidrett, nå forebyggende trening mot overvekt og
sukkersyke, og turer med småbarnsfamilien.

Kjartan Koi, NLSH Bodø
Nestleder, hjemmesideansvarlig
Fra Svalbard og Nittedal. Studiested: Universitetet
i Oslo, University of New South Wales (Australia).
Turnustjeneste: Nordlandssykehuset Lofoten og
Flakstad Legekontor, Nordland. Forsvarstjeneste,
VAB-lege: Skvadron- og Skipslege Kystvakten, KV
Svalbard. Arbeidssted: Ortopedisk Avd., Nordlandssykehuset Bodø. Interesseområder: traumatologi,
protesekirurgi

Peder Thoen, Drammen
Vararepresentant
Fra Kolsås i Akershus. Studiested: BA, St. Olaf
College (Minnesota, USA) og MBBS, University of
Queensland (Brisbane, Australia). Turnustjeneste:
Sykehuset Innlandet, Lillehammer og Lom Helsestasjon, Oppland. Tidligere arbeidsted: LIS ortopedisk/kirurgisk avdeling Sykehuset Innlandet,
Lillehammer. Arbeidsted: Ortopedisk avdeling
Vestre Viken HF, Drammen. Interesser: Hofte- og
knekirurgi (protese/artroskopi).

Reglene for spesialisering har
vært i utvikling gjennom de siste
årene. Utdanningsløpene mellom
ortopedi og kirurgi ble skilt for
mange år siden. Jeg vet at noen
sykehus likevel, så sent som i
2010, har trodd at de har generellkirurgiske utdanningskandidater
i B-grenstilling i ortopedi. Implementering av endringer tar tid.
Esten Haanæs, styreleder, LIOS

Turnustjenesten er lagt om, og nå har Helsedirektoratet fremmet et forslag om at leger i Norge skal
få autorisasjon ved oppnådd can. med. grad; før de
starter i begynnerstillingene. Videre er det aktuelt å
standardisere 6-årige utdanningsløp for spesialisering. Det som er foreslått, er at begynnerstillingene
skal utgjøre første år, deretter 2 år felles løp med
kirurgien og til slutt et 3-årig løp med ren ortopedisk
tjeneste. Og operasjonslista står for fall; den skal
erstattes med at veileder går god for at kandidaten
har oppnådd tilstrekkelige teoretiske og praktiske
ferdigheter, og avdelingssjefen skal gå god for ens
etiske skikkethet til å jobbe som spesialist i ortopedi.

” Når det er to personer
i et rom, og de er enige
om noe, er minst én
av dem ikke ortoped...”
Det er forskjell på lege og lege og ortoped og ortoped. Av mange ortopedvitser kan nevnes «når det
er to personer i et rom, og de er enige om noe, er
minst én av dem ikke ortoped».

E2013-0252

Minste felles multiplum
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I utdanningen av ortopeder har operasjonslistene
vært et slags minste felles multiplum. De beskriver
et minstemål av hva vi må igjennom av inngrep for å
oppnå en generell kompetanse som er god nok. Det
er foreslått endringer av listene. Det diskuteres hvorvidt tendens til sentralisering og økende subspesialisering skal reflekteres i hva som er obligatoriske

Foreningsnytt

Den obligatoriske operasjonlista for spesialisering
i ortopedisk kirurgi, en saga blott?

PARADIGMESKIFTE

i utdanning av spesialister i ortopedi?
inngrep; om en skal ha en mindre generell og felles
plattform og på et tidligere stadium i utdanningen
konsentrere seg om et spesialfelt.
Dette er noe som angår oss som nå er i spesialisering, og i noen grad kan ha betydning for hva vi
kan forvente av ferdigheter av spesialistkolleger i
framtida. Operasjonslista har vært et standardisert
og ganske objektivt mål i utdanningen. Styret i leger
i ortopedisk spesialisering hadde en debatt om
endring av operasjonlista i forkant av årets høstmøte. Hovedinnstillinga vår er at operasjonlista bør
sikre erfaring med inngrep som er nødvendig for en
generell ortopedisk vaktkompetanse. Vi vil gjerne
høre andres meninger om temaet.
Det er nå vedtatt en ny operasjonsliste som vil være
obligatorisk fra 2017, og gjeldende fra 1.1.2014.
I mellomtida er det mulighet for godkjenning etter
gammel liste.

Tilgang på gruppe I-tjeneste
Andre ting som opptar styret i LIOS, er at tilgangen på Gruppe I-tjeneste skal være god nok for at
kandidater fra mindre sykehus skal få fullført sin
spesialisering uten unødig forsinkelse.

tjeneste ved en avdeling med betydelig forskningsvirksomhet?
Leger i ortopedisk spesialisering ønsker å takke
Anders Walløe for hans mangeårige solide arbeid for
leger i spesialisering i ortopedi.

Bruk hjemmesiden – og send mail
Se hjemmesiden for leger i ortopedisk spesialisering www.lios.no for mer om spesialiseringsregler
i ortopedi.
Styret er også takknemlig for direkte henvendelser
per mail. Kontaktinformasjon foreligger på hjemmesida.
Spesialitetskomiteen har også et eget område på
NOF sin hjemmeside www.ortopedi.no

”	Kan et kurs i forskningsmetodikk
være et holdbart substitutt for
tjeneste ved en avdeling med
betydelig forskningsvirksomhet?”

Det er siden 2011 stilt krav til tjeneste ved 2 ulike
sykehus. Gruppe II-sykehus er ansett som egnede
startsteder for spesialisering av spesialitetskomiteens leder, Anders Walløe.
Nå er det foreslått at gradering av utdanningssteder
i gruppe I- og gruppe II-sykehus skal opphøre. Et
6-ukers kurs i forskningsmetodikk er foreslått som
et alternativ til dagens gruppe I-tjeneste, noe spesialitetskomiteen ser på med skepsis. Kan et kurs i
forskningsmetodikk være et holdbart substitutt for
Norsk Ortopedpost • 4 - 2013
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Rapport - NOFAF symposium

Syndesmotic Injuries
Årets høstmøtesymposium i regi av Norsk Fotog Ankelkirurgisk Forening (NOFAF) fokuserte i
år på syndesmoseskader. Symposiet var det største høstmøtesymposium som noen gang har blitt
arrangert i regi av NOFAF, og det var samlet et
spennende internasjonalt fakultet med Professor
Hans Zwipp fra Dresden i spissen.
Are Haukåen Stødle, Seksjon for fot- og ankel kirurgi, OUS

Ankelskader er noen av de vanligste skadene en ortoped møter
i hverdagen, og vurderingen av
syndesmoseskader kan være
svært vanskelig og utfordrende.
At dette er et tema som engasjerer ortopeder gjenspeilet seg i et
stort oppmøte under symposiet.
Wouter van Zuuren fra Nederland
la frem deler av arbeidet til Annechien Beumer og gikk grundig
gjennom anatomi, biomekanikk
og røntgen diagnostikk. Han kon-
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kluderte med at det ikke er noen
optimal radiologisk parameter
for å påvise syndesmoseskader,
normale røntgenbilder utelukker ikke syndemoseskade og at
Lauge-Hansen klassifikasjonen
er den klassifikasjonen som er til
størst hjelp for å avdekke syndesmoseskade.

Akutte skader
Professor Zwipp fortsatte så med
diagnostikk og behandling av

akutte syndesmoseskader. Det
ble anbefalt at ”hook-test” skulle
gjøres med drag dorso-lateralt
og ikke direkte lateralt for å øke
sensitiviteten av testen. Ved reposisjon av syndesmosen ble det
anbefalt å bruke reposisjonstang
som settes fra ”tip to tip” (mediale til laterale malleol), dette
skal i et materiale ha redusert
postoperativ feilstilling fra 18 til
2 %. Intraoperativt 3D gjennomlysning eller post operativ
CT av syndesmosen ble anbefalt
spesielt etter Lauge-Hansen
pronasjon-utadrotasjonsfrakturer.
Zwipp poengterte også at ved
Maisonneuve frakturer bør man
bruke 2 syndesmoseskruer for å
unngå forkortning av fibula.

Hvordan skal
så syndesmosen
fikseres?
Det pågår for tiden 3 randomiserte kontrollerte studier
(Canada, Norge og Finland) som

Foreningsnytt

sammenligner syndesmoseskrue
med suture-button. Foreløpige
resultater fra den finske og norske studien ble lagt frem av
henholdsvis Olli Savola fra Oulu
Universitetssykehus og Mette
Andersen fra Bærum Sykehus.
Hovedforskjellen mellom den finske og norske studien er at i den

” Hovedforskjellen
mellom den finske og
norske studien er at
i den finske bruker
man en trikortikal
syndesmoseskrue
og i den norske en
kvadrikortikal skrue.”
finske bruker man en trikortikal
syndesmoseskrue og i den norske en kvadrikortikal skrue. I den
finske studien har man ved 1 års
oppfølgning ikke klart å vise noen
signifikant forskjell mellom de to
gruppene. Vårt norske alibi under
symposiet var som sagt Mette
Andersen som la frem resultatene fra sin studie utgående fra
Bærum Sykehus og Ullevål Sykehus. Her kunne hun vise bedre
kliniske resultater i suture-button
gruppen etter 1 år.
Vi ser frem til de endelige resultatene av disse studiene i nær
fremtid.

Vurdering av stabilitet
Leder for traumeseksjonen
ved Oulu universitetssykehus,

Harri Pakarinen, snakket så om
vurdering av stabilitet i ankelgaffelen. Han konkluderte med at
preoperativ vurdering basert
på standard røntgenbilder og
biomekaniske kriterier er, alene,
inadekvate til å stille diagnosen
syndesmoseruptur, samt at
sensitiviteten til ”hook-test” og
utadrotasjonstest under gjennomlysning er for dårlig til å
avdekke syndesmoseinstabilitet
peroperativt.

Kroniske skader
Zwipp avsluttet med en gjennomgang av kroniske syndesmoseskader og hvordan man kan
forhindre disse, blant annet ved
å unngå forkortning og feilstilling av fibula, tip-to-tip reposisjonstang og post operativ CT ev
intraoperativ 3D gjennomlysning
spesielt ved Lauge-Hansen pronasjonsfrakturer og pronasjon/
utadrotasjonsfrakturer. Han gikk
deretter gjennom behandlingen
av kroniske syndesmoseskader
og operasjonsmetoden han selv
og dr. Grass har utviklet hvor
halve peroneus longus brukes til
å rekonstruere syndesmosen.

Professor Zwipp (over) avsluttet med en gjennomgang av
kroniske syndesmoseskader
og hvordan man kan forhindre
disse.

Jakup Midjord

Pasientkasuistikk
Symposiet ble avrundet med en
svært interessant diskusjon rundt
en pasientkasuistikk presentert
av leder i NOFAF, Jákup Midjord.
Tusen takk for et interessant og
vel gjennomført symposium med
spennende foredragsholdere!
Vi ser frem til neste års symposium hvor tema skal være
amputasjoner.

Side 36: Fakultet og foredragsholdere.
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Antitrombotisk middel.
ATC-nr.: B01A F02
C Eliquis «Bristol-Myers Squibb. Pfizer»
T 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 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 under 18 år: Ingen data
tilgjengelig. Eldre: Forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Ingen dosejustering nødvendig. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF:
Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). 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. Klinisk signifikant aktiv blødning.
Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand med signifikant risiko for alvorlige blødninger slik som gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert
heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under
forholdene av endring i terapibehandling til eller fra apixaban eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige
blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apixaban ikke krever rutinemessig
monitorering av eksponering, kan 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. 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. Api-xaban bør seponeres minst 24 timer
før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område
og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot
behovet for operasjonen. Apixaban bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apixaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apixaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når
nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av
innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apixaban. Risikoen
kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller
svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apixaban samtidig
med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden)
mellom siste dose av apixaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apixaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet.
Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Forsiktighet utvises ved
samtidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Nedsatt leverfunksjon: Apixaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller
B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før
behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for
lapp-laktasemangel eller 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. Nyre/urinveier: Hematuri (inkl. respektive laboratorieparametre). Øvrige: Blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom
på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000):
Gastrointestinale: Blødning fra endetarmen og fra tannkjøttet. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Luftveier: Blod i spytt eller ved hoste. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye:
Okulær blødning (inkl. konjunktival blødning). Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): 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: Hypersensitivitet (inkl. hudutslett, anafylaktisk reaksjon og allergisk ødem). Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning.
Nevrologiske: Hjerneblødning, annen intrakraniell eller intraspinal blødning (inkl. subdural hematom, subaraknoidal blødning og spinalblødning). Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige:
Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning.
Luftveier: Blødning i luftveiene (inkl. pulmonær alveolær blødning, laryngeal blødning og faryngeal blødning). Overdosering/Forgiftning: Intet antidot. Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør
vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av rekombinant faktor VIIa vurderes. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02.
Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 164,50. 20 stk.1 (blister) kr 301,40. 60 stk.1 (endose) kr 790,00. 168 stk.1 (blister) kr 2149,10. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 219,30. 56
stk.2 (blister) kr 739,70. 100 stk.2 (blister) kr 1293,40. 168 stk.2 (blister) kr 2149,10.
Refusjon: 1 B01A F02_1 Apixaban - 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 Apixaban - 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: 27.06.2013

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.
E2013-0251
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Foreningsnytt

Dette var altså lokketeksten for tverrfagleg
til haustmøtet 2013, trass i intensiv reklamering
og gjentekne oppfordringar til medlemmane
om å melde seg på enda vi til slutt med særdeles
få påmeldte – 15 stk.
Terje Vagstad, redaktør

og Eivind Witsø frå St.Olavs
hadde gode innlegg.

Kurskomiteen med Drogset
i spissen hadde sørga for eit
svært godt fagleg program med
nasjonale kapasitetar som gjekk
igjennom dei fleste aspekt ved
fedmebølgen. Styret deltok på
symposiet og for underteikna var
dette er særdeles nyttig møte og
vi er takksame for at ein valde
køyre igjennom programmet trass
i mager påmelding.

Ka gjer ein så med
fedmebølga?

President i Legeforeninga, Hege Gjessing,
åpna symposiet på ein
fortreffeleg måte og
viste engasjement for
temaet og berømma
ortopedane for å sette
dette på dagsorden.
Professor Midthjell
frå NTNU viste oss så
data frå HUNT-undersøkelsane
og ein fekk eit klart inntrykk av
både kor stort problemet er no og
kva utfordingar vi står ovanfor i
framtida. Bård Kulseng frå NTNU
belyste dei indremedisinske problemstillingane før Hilde Apold
viste oss data frå proteseregisteret samt hennar eige arbeid
ikring overvekt og artose og auka
behov for leddproteser.

Overvekt og operasjonar
Neste sesjon tok føre seg problem i forbindelse med operasjonar på overvektige kor Prosfessor
Gisvold frå anestesiavdelinga
NTNU, operasjonssjukepleiar
Lise Rastum frå Haraldsplass,
avdelingssjef og gastrokirurg
Rune Sandbu frå Senter for
sykelig overvekt i Helse Sør-Øst

I siste delen av symposiet fekk vi
ein gjennomgang på kva effekt
forskjellige tiltak har. Kosthald
ved Mette Svendsen, OUS,
kirurgisk behandling ved Rune
Sandbu og kva effekt vektnedgang verkeleg har på folkehelsa
ved Sverre Mæhlum, sjeflege

Tverrfaglig i tynn tråd
All honnør til Jon Olav Drogset
og teamet bak dette tverrfaglege
symposiet, dette var svært interessant for alle (dei få) deltakarane og eg skulle ynskje fleire
hadde delteke. Tverrfagleg vidare
heng i ein tynn tråd men kanskje
vi heller skal halde det som eit
symposium ein av dei faste 3
dagane?

Engasjerte forelesere om utfordringer ved fedmebølgen på
tverrfaglig høstmøtet 2013:
Hege Gjessing, president i
Legeforeninga (t.v.); Eivind
Witsø, St.Olavs (midten) og
Rune Sandbu, Senter for sykelig
overvekt, Helse Sør-Øst (t.h.).

Hjelp24. Folk er forskjellige og
responderer ulikt på dei ulike
behandlingsstrategiane men det
som i alle fall er sikkert er at per-

”	Kanskje vi ikkje bør
sette inn proteser
eller operere folk
med BMI over 35?”
manent vektnedgang er vankeleg
å få til. Komplikasjonane er store
ved kirurgi på sjukeleg overvektige og vi må bli flinkare både til å
henvise vidare til indremedisinsk
rådgjeving og utgreiing for dei
tyngste pasientane våre. Kanskje
vi ikkje bør sette inn proteser
eller operere folk med BMI over
35? Særleg dei med tilleggssjukdomar?

Sven Erik Gisvold, professor
anestesi, St.Olavs (t.h) og
Jon Olav Drogset, kursleder,
St.Olavs (t.v.).
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Smith & Nephew as

Høstmøtet 2013 sett fra
en leverandørs ståsted
Jeg har blitt bedt om å skrive noen ord om årets Høstmøte sett fra en
leverandørs ståsted og vil starte med å gratulere Norsk Ortopedisk Forening og dens medlemmer med et vel gjennomført høstmøte 2013.
Det har visstnok aldri vært så mange deltagere som i år.
Svein Ingar Fossdal, Smith & Nephew as
Når det gjelder oss utstillere var det imidlertid et
frafall på ca. 20 % i år og det viser at firmaene er
nødt til å prioritere hva de bruker ressursene på.
Årsakene til frafallet kan være mange men alle de
multinasjonale er nødvendigvis påvirket av den
globale anstrengte finansielle situasjon. Det er også
slik at store anbud hvor det er “vinn eller forsvinn”
påvirker vår økonomi dramatisk både i form av
endring i omsetning og i form av pressende marginer. Det gjelder også Smith & Nephew og vi hadde
redusert vår stand noe i år og heller gitt plass til en
flott BMW, noe som så ut til å være populært. Bilen
var altså ikke premie for utlodning under vår “Get
together”...
For oss virket det som om deltagerne på årets Høstmøte hadde forstått at man får ta vare på de
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utstillerne man har og som tross alt er en forutsetning for gjennomføring av Høstmøtet i den form det
har i dag. Vi i Smith & Nephew opplevde i allefall
godt besøk ved vår vanlige stand innerst i Olympiasalen. Det virket også som styret i ortopedisk forening passet på å oppmuntre deltagerne til å besøke
utstillerne. Takker herved for dette.

” ... store anbud hvor det er
“vinn eller forsvinn” påvirker vår
økonomi dramatisk både i form
av endring i omsetning og i form
av pressende marginer.”

Foreningsnytt

” ... en viktig arena for oss
når det gjelder å få vist
våre produkter.”
Det var også positivt å se at Helse Sør-Øst hadde
egen stand i år og at Erik Borge fra Sykehuspartner
tok seg tid til å besøke leverandørene for å orientere
seg i forkant av de anbud som snart skal lyses ut
innen det ortopediske felt.
Vi bruker mye ressurser på Høstmøtet, både i form
av direkte kostnader og i form av personell som reiser inn fra hele landet og bruker en kort uke i Oslo.
Vi gjør det dog med glede. Det er en viktig arena for
oss både når det gjelder å få vist våre produkter, å
få diskutert med eksisterende kunder om problemstillinger rundt produkter de bruker, å bli kjent med
nye kirurger samt å bli enda bedre kjent med de vi
kjenner fra før.

Forsknigsstipend
Smith & Nephews forsknigsstipend ble i år tildelt
Terje Osmund Ugland, Sørlandet Sykehus Kristiansand for studien “Kirurgisk behandling av dislokerte
lårhalsbrudd hos pasienter mellom 70 og 85 år. En
prospektiv randomisert studie som sammenlikner
lateral tilgang med fremre muskelsparende tilgang”
og til Endre Søreide, Oslo Universitetssykehus, Ullevål for studien “In vitro development of a ligament
and in vivo analysis of the bone-soft tissue Interface”. Gratulerer til begge og lykke til med den videre
gjennomføring av prosjektet. Jeg vil også benytte
anledningen til å minne om Smith & Nephews
artroskopistipend som deles ut på Norsk Artroskopiforenings vintermøte 2014 (med et lite forbehold om
at vi får det godkjent av vår egen “etiske komité”.)

Get together
Vi var spent på oppslutning på vår tradisjonelle “Get
together” onsdag ettermiddag i og med at dette i år
var et arrangement som stod alene denne kvelden
samt at foreningen hadde et lignende arrangement
dagen etter. Vi hadde imidlertid minst like bra besøk
som vanlig og for første gang var det stille i rommet
under min presentasjon. Det takker jeg herved for!
Torsdagsklubben må også kunne sies å være en
suksess med ca. 300 deltagere. Det blir mindre
høytidelig enn de tradisjonelle middagene og man
får snakket med flere enn om man sitter ved samme
bord hele kvelden.
Vi takker alle som viste interesse for oss leverandører og tok seg tid til et besøk. Vi sees igjen
neste år!
Med vennlig hilsen
Svein Ingar Fossdal, Business Unit Manager,
Advanced Surgical Devices
Smith & Nephew as
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Introducing Signature Personalised
Patient Care* with the Oxford Partial Knee

Proven meets Innovation
The most widely used and clinically proven1 partial knee system in the world,
combined with an industry leading image-based approach to personalised
patient care offers surgeons tools for preoperative planning and creation of
patient-specific positioning guides designed to increase OR efficiency.
Signature System Partial and Total Knee Applications.
For mer informasjon kontakt Biomet Norge AS på tlf: 24 12 43 43.

biomet.no
©2013 Biomet®. All trademarks herein are the property of
Biomet, Inc. or its subsidiaries unless otherwise indicated.
*A collaborative partnership with Materialise N.V.
1. Price, A. and Svard, U. A Second Decade Lifetable Survival Analysis of the Oxford
Unicompartmental Knee Arthroplasty. Clinical Orthopaedics and Related Research.
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Foreningsnytt
Orthomedic

Fra en leverandørs ståsted
I praktfullt høstvær var det duket for det syvende høstmøte siden ortopedisk forening bestemte seg for å arrangere høstmøtet alene. Det ble et
godt besøkt møte med mellom 450–500 deltagere hver dag, hvorav 120
av disse var utstillere.
Thor Arne Valle & Espen Follå, Orthomedic AS
Det var et stort faglig program
med over 20 symposier og 150
frie foredrag. Møtet startet tirsdag
med et tverrfaglig symposium
om fedmebølgen ledet av den
påtroppende formannen i Norsk
Ortopedisk Forening Jon Olav
Drogset.

” Årets NOF symposium behandlet de
nye retningslinjer for
tromboseprofylakse
i ortopedisk kirurgi
og bød på friske
diskusjoner.”
Årets NOF symposium behandlet
de nye retningslinjer for tromboseprofylakse i ortopedisk kirurgi
og bød på friske diskusjoner. Det
ble også gitt en orientering om
leverandørforeningens funksjon.

Crossfire
LIS symposiet behandlet distal
radius fraktur: plate vs ekstern
fiksasjon og pinning. Vi fikk
en frisk «crossfire» mellom
tungvekterne Yngvar Krukhaug
og Torstein Husby. Bataljen ble
avgjort ved applaus og vinneren
ble Torstein Husby.
Industrien hadde også en rekke
godt besøkte symposier. Ortomedic hadde sitt Arthrex sym-

posium ledet av Thomas Harlem
med gjesteforeleser Romain
Letartre fra Lille i Frankrike. I
tillegg hadde de fleste spesialitetene sine symposier.

Livlige diskusjoner
Leverandørutstilling var som tidligere år, dog med noe færre deltagende firma. Det var godt med
besøk og god stemning. Både i
pausene og under lunsjene gikk
diskusjonene livlig.
Under generalforsamlingen på
torsdag var det, tradisjonen
tro, duket for stipendutdeling.
Disse utdelingene er alltid imøtesett med stor spenning. Årets
Charnley Stipend gikk til Wender
Figved fra Vestre Viken, Bærum
sykehus, mens årets Smith &
Nephew stipend gikk til Stein
Ugland fra Sørlandet Sykehus,
Kristiansand. Begge stipendiene
tildelt for studier innen FCF.
Ortomedic vil også benytte
anledningen til å gratulere Elling
Alvik og Lars B. Engesæther
som nye æresmedlemmer i NOF.
Dette var vel fortjent!

Torsdagssuksess
Nytt av året var torsdagsklubben
som erstattet den tradisjonelle
høstmøtemiddagen. Vårt inntrykk
var at dette konseptet var en
suksess. Her ble det servert
kanapéer og drikke i tillegg til
Steffen Horn Kvartett som under-

holdt. Det ble også delt ut to NOF
stipender á kroner 50 000 og tre
reisestipend á kroner 15 000.
Her var avtroppende formann
Knut Fjeldsgaard auksjonarius.
Noe han løste med bravur. Det
store antallet deltagere gjorde sitt
til at maten forsvant som dugg for
solen og gjorde at etternølerne
kom til tomt matfat.

” Gledelig med
årets møte var også
det store antall
operasjonsykepleier
og annet helsepersonell som besøkte utstillingene.”
Vi i Ortomedic vil benytte anledningen til å takke styret i NOF
med avtroppende formann Knut
Fjeldsgaard i spissen for vel gjennomført jobb i forbindelse med
årets høstmøte.
Takk også til KSCI og Kristin
Solstad som er et godt bindeledd
mellom industrien og «ortopedistene». Gledelig med årets møte
var også det store antall operasjonsykepleier og annet helsepersonell som besøkte utstillingene.
Da er det bare for oss å ønske
velkommen til et nytt høstmøte i
uke 43 i 2014.
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Høstmøte

25th Scandinavian Hand Society Meeting
May 14-16 • 2014

©Bergen Reiselivslag/Robin Strand - visitBergen.com

Radisson Blu Hotel Bryggen
Bergen, Norway

Kongress-president
Yngvar Krukhaug

Arrangør
Scandinavian Society for Surgery
of the Hand, i samarbeid med
Norsk forening for håndkirurgi,
Norsk forening for håndterapi og
organisasjonskomitéen

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

Vitenskapelig komité
Norsk forening for håndkirurgi,
Norsk forening for håndterapi og
den lokale organisasjonskomitéen

Kongress-sekretariat
KS Conference & Incentive,
Kristin Solstad E-mail:

kristin@ksci.no

Registrering
www.ksci.no

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

VELKOMMEN TIL NFHKKs
VÅRDAGER I TRONDHEIM
3. OG 4. APRIL 2014
Norsk forening for Hofte- og Knekirurgi arrangerer for første
gang Vårdager for foreningens medlemmer og for andre
ortopeder med interesse for Hofte og Knekirugi.
Seminaret holdes i Trondheim 3. og 4. april. Mer informasjon
om påmelding vil komme på Nofs hjemmeside.

Hold av dagene allerede nå.
Minner om at de som vil melde seg inn i foreningen kan
sende mail til tarjei.egeberg@stolav.no.
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Arcoxia MSD

Antiflogistikum.
ATC-nr.: M01A H05
TABLETTER 30 mg, 60 mg, 90 mg og 120 mg: Hver tablett inneh.: Etorikoksib 30 mg, resp.
60 mg, 90 mg og 120 mg, laktosemonohydrat 1 mg, resp. 3 mg, 4 mg og 5 mg, hjelpestoffer.
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, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse i sammenheng med bruk av NSAIDs og noen selektive COX-2-hemmere. De fleste tilfellene oppstår i løpet av den første behandlingsmåneden. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner (som
anafylakse og angioødem) er rapportert. Økende risiko for hudreaksjoner hos pasienter med
tidligere legemiddelallergi. Preparatet skal seponeres ved første tegn på utslett, mukosale
lesjoner eller andre tegn på overfølsomhet. Etorikoksib kan maskere feber og andre tegn på
inflammasjon eller infeksjon. Pasienter med sjeldne, arvelige 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 ACEhemmer 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: Se Kontraindikasjoner. Etorikoksib
anbefales ikke til kvinner som planlegger å bli gravide. Behandling må avsluttes ved graviditet.
Overgang i placenta: 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. Overgang i morsmelk: Ukjent. Kvinner som bruker
etorikoksib skal ikke amme. 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 EKGforandringer, 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 (blod-urea-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. Behandling: 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: 07.05.2013
Arcoxia, TABLETTER:
Styrke
30 mg
60 mg
90 mg
120 mg

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

Varenr
114440
011207
011216
011271
011282
011326
011348

Pris
kr 210,00
kr 256,10
kr 812,80
kr 287,80
kr 915,80
kr 101,60
kr 175,70

Refusjon
§
§
§
§
§
§

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. Kun til pasienter med risiko
for å utvikle gastriske sår og/eller duodenalsår assosiert med bruk av ikke steroide antiinflammatoriske legemidler

RASK
LANGVARIG
EFFEKT 1,2
Arcoxia har følgende indikasjoner:
•
•
•
•
•

- mot smerte

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

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.

På blå resept fra
15. september 2012*
* Se felleskatalogteksten for refusjonsberettiget bruk og vilkår

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

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
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 comparatorcontrolled dose-ranging study. Clin Ther 2004;26:667-679.

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, N-3002 Drammen, Telefon 32 20 73 00, Faks 32 20 73 10, www.msd.no
Copyright © 2013 Merck Sharp & Dohme Corp., et datterselskap av Merck & Co., Inc. All rights reserved. MUSC-1061055-0005 (jan-2013)

Blir du med?
Ønsker du å bli medlem av
Norsk ortopedisk forening (NOF) ?
Kontakt legefoeningen 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
Kjetil J. Holen
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Fag
Ny webredaktør

Internett er kommet
for å bli!
Ivar Rossvoll har lagt ned en stor innsats som
webredaktør i flere år. Han har fått ortopedi.no
over på ny plattform sammen med legeforeningens sider, og har holdt sidene kontinuerlig oppdaterte. Tusen takk for vel utført jobb.
Cato Kjærvik, webredaktør
Nå fortsetter jobben med å vedlikeholde og utvikle sidene. Hvilket
innhold vil medlemmene ha?
Hvordan kan sidene være enda
mer nyttige for medlemmene?
Dette er spørsmål man må bruke
tiden fremover på å besvare. Et
klart mål må være at nettsidene
inneholder nyttig og lett tilgjengelig informasjon om hva som rører
seg i det ortopediske miljøet.

Ellers må man få profilert interessegruppene, aktuelle kurs og
interessante kolleger.
Alt er mulig og begrensningene
er få. Håper vi får mange innspill
fra medlemmer som kan hjelpe
på veien med godt innhold til
sidene.

Cato Kjærvik
webredaktør
Uteksaminert ved UiB i
2003. Var innom allmennpraksis før utdanning i
ortopedi i Bodø og ved
St.Olav. Har nå jobbet 2 år
som overlege ved kirurgisk/
ortopedisk avdeling ved
Nordlandssykehuset
Vesterålen. Her drives
en generell ortopedisk
praksis med protesekirurgi,
artroskopier i skulder, kne
og ankel samt traumatologi.
I tillegg til klinisk arbeid
brukes nå mye tid på planlegging av nytt sykehus som
skal være innflytningsklart
på nyåret. Da skal vi ta i
bruk Norges mest moderne
lokalsykehus!

” Norges mest
moderne
lokalsykehus!”

OXINIUM™ + XLPE = VERILAST™
Oxidized Zirconium

Oxidized Zirconium on XLPE

proprietary ceramicised metal

Smith & Nephew Technology

A technology from smith&nephew

VERILAST™
Oxidized Zirconium on XLPE
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Også i år var leder i Norsk ortopedisk
forening og leder i Nordisk Ortopedisk
Forening invitert til årsmøtet i den
Kinesiske ortopediske foreningen (COA),
hvor en dag er avsatt til møtevirksomhet
rundt World Orthopaedic Alliance (WOA),
en ny organisasjon som jobber for å
fremme ortopedien i utviklingsland.

COA-WOA
2013

Ketil Holen, Nordisk Ortopedisk Forening
Med rundt 20000 deltagere er dette en stor kongress, og ledere fra nesten 70 land og organisasjoner var invitert som gjester. Som i fjor ble vi meget
godt mottatt i Kina, kongressen var på samme plass
som året før, like i nærheten av OL-anleggene fra
2008. Vi var begge invitert som foredragsholdere
i såkalte internasjonale sesjoner (engelskspråklig) denne gangen, Knut som moderator/faculty
og foredragsholder i en Sports Trauma sesjon, og
undertegnede som faculty og foredragsholder i en

COA-POSNA sesjon. Det var meget spennende,
spesielt siden de fleste tilhørerne ikke snakket
engelsk. Alle slides var oversatt til kinesisk, og
ble presentert parallelt med våre engelske slides,
bortsett fra da undertegnede og Stuart Weinstein fra
Iowa City skulle holde våre presentasjoner, da kom
alt på kinesisk. En smule stress oppstod, men alt
løste seg raskt og greit. Som moderator måtte Knut
tøyle en svært energisk med-moderator Freddie Fu,
noe han klarte med glans.

... i
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KINA

Rapport

Nytt tidsskrift
I år som i fjor gjorde svenskene seg bemerket, både
som moderatorer og foredragsholdere. Li FällanderTsai og Christer Rolf, begge professorer i ortopedi
ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm er sentrale
personer her. Christer Rolf har jobbet i Hong Kong i
flere år og med svensk hjelp har vi begge fått utvidet
vårt kontaktnett i Asia, noe som kanskje kan utvikle
seg til nærmere samarbeidsforhold over tid. Under
WOA-sesjonen ble det også diskutert andre måter
å vurdere kvalitet på publikasjoner enn tidsskrifters
”impact factor”, dette arbeidet er interessant og vil
bli kontinuert. Et nytt tidsskrift ble også lansert under WOA-møtet, Journal of Orthopaedic Translation.
Under møtet og påfølgende Presidental Dinner, ble
prof. Lars Lidgren og prof. Stuart Weinstein utnevnt
til æresmedlemmer av COA for sitt arbeid i etableringen av WOA. Prof. Lidgren er også æresmedlem i
Nordisk Ortopedisk Forening fra Aarhus 2009.

Avbrekk til Birds nest
På grunn av egne foredrag ble det liten tid til
sightseeing denne gangen, men vi rakk å besøke
OL-anleggene. Spesielt imponerende var ”Birds
Nest” – eller ”Fugleredet” som de også kaller selve
OL-stadion. Stålkonstruksjonene som har gitt stadionanlegget tilnavnet og sitt karakteristiske utseende,
er bygd utenpå en allerede gigantisk stadion, og gir
derfor hele anlegget enorme dimensjoner. Og med
en spesiell rød belysning i mørket er det nesten så
man må si at det hele fremstår som vakkert.

Spennende og stort
Det som skjer i Asia og spesielt i Kina innen ortopedien er spennende og stort, og vi sitter begge
igjen med en følelse av at dette møtet er det viktig
å være med på, kraften i dette møtet er meget stor,
og ”kraften” representerer ikke bare Kina, men hele
Asia. Og denne ”kraften” ser gjerne til Europa, og
kanskje spesielt til Skandinavia, i forhold til det å
utvikle et ortopedisk helsetilbud av høyere kvalitet
også i utviklingsland. Bl.a. derfor bør vi delta på
COA-WOA også i framtiden.

Li Fällander-Tsai, professorer i ortopedi ved
Karolinska Sjukhuset i Stockholm og Ketil Holen,
Nordisk Ortopedisk Forening i en pause under
kongressen i Kina.
Norsk Ortopedpost • 4 - 2013
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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

Stipend, kurs &
konferanser

Til alle medlemmer i Norsk ortopedisk forening

Nordisk kongress i Helsinki
På vegne av Nordisk Ortopedisk
Forening vil jeg minne alle
medlemmer i Nof om vår felles
nordiske kongress, den 57.
NOF Congress, som arrangeres
i Helsinki 7-9. Mai 2014.
Ketil Holen, president Nordisk Ortopedisk Forening
De siste årene har denne nordiske kongressen
opplevd økt interesse og deltagelse, dette har nok
sammenheng med et godt faglig innhold på kongressen. Denne gangen har våre finske venner med
Petri Virolainen og Ilkka Kiviranta i spissen, laget et
bredt og spennende faglig program.

Fremdeles tid til å sende abstracts
Enhver kongress er avhengig av deltagelse, og jeg
håper at mange fra Norge vil bidra til å gjøre kongressen vellykket. Fristen for å sende inn abstract til
kongressen er 15.01.2014, så her er det enda god
tid til å forberede/ferdigstille abstracts.

Mer informasjon om kongressen i Helsinki finner
du nå på hjemmesiden både til Norsk ortopedisk
forening og til Nordic Orthopaedic Federation. Og
Finnair har svært billige flybilletter, så her lønner det
seg nok å være tidlig ute med bestillingen.
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CoraiL

®

Usementert hofteprotese

97%

Overlevelse etter 15 år.
5456 pasienter.
Kilde: nasjonalt register for
Leddproteser 1987 - 2004,
publisert 2005.

«Corail (hA belagt) stamme er
den mest brukte og har færrest
revisjoner med endepunkt alle
stammerevisjoner»

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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Alere AS har et stort utvalg
av produkter innen ortopedi
fra anerkjente leverandører
Revisjonsproteser:
Profemur R
– todelt revisjons
stamme med
Modular Neck

Profemur LR
– kileformet
revisjonsstamme
med Modular
Neck

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
© 2013 Alere. Med enerett. Alere logoen og Alere er varemerker for Alere gruppen med selskaper.

TTHR
– todelt
revisjons
stamme med
distal sperring

Stipend, kurs &
konferanser

Vi ønsker alle
våre lesere en
riktig god jul &
et godt nytt år!
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LCS

®

Kneprotese

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 2014
Smith & Nephew Artroskopistipendium er også i år på kr 40 000,-. Søknadsfrist 5. januar 2014.
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 2014

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.

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.

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.

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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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.
‡

Xiapex, Auxilium
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.
Muskel-skjelettsystemet: 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)

1. Hurst LC, Badalamente MA, Hentz VR et al. N Engl J Med. 2009;361(10):968–979. 2. Gilpin D, Coleman S, Hall S et al. J Hand Surg Am. 2010;35(12):2027–2038.
3. Peimer CA, Blazar P, Coleman S et al. J Hand Surg. 2013 Jan;38(1):12-22. 4. XIAPEX Summary of Product Characteristics. March 2011.
5. Witthaut J, Jones G, Skrepnik N et al. J Hand Surg. 2013;38 (1):2-11.
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Stipend, kurs &
konferanser

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:
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
sven.caspersson@heraeus.com
leder@ortopedi.no
sekretar@ortopedi.no
The board of The Norwegian Orthopedic Association (Nof) will
suggest Nof-members to the evaluation committee.
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EFORT Travelling Fellowship

Göran Bauer’s Grant

Beregnet på ortopeder under
utdanning, eller like etter avsluttet utdanning. Et vertsland
arrangerer en ukes kurs innen
forskjellige fagfelter innen ortopedi. Kurset kan være lokalisert
ett sted eller arrangert som en
rundreise. Det offisielle språket
er engelsk. Vertslandet betaler
opphold og forpleining, og standarden skal være nøktern.
Hjemlandets ortopediske forening betaler reisen til kandidaten.
Norsk ortopedisk forening
tildeles plasser etter avtale
med EFORT.

Göran Bauer’s grant, the return
of 1.000.000 DKK, approximately
70.000 DKK, is annually given to
members of the Nordic Orthopedic Federation. The purpose of
the grant is to support study
tours to orthopaedic institutions
as part of a scientific project, and
to sponsor scientific meetings. In
both instances the work should
be aiming at a publication in Acta
Orthopaedica.

Med bakgrunn i dette utdanningsfondet vil jeg minne om
Continental Course i London
- Nottingham. Dette er et godt
kurs spesielt for ortopeder
under utdannelse. Det vil bli
arrangert i begynnelsen av juni.
Søknad om deltakelse skal til
styret i NOF.

The application should be
e-mailed to: bj.moma@gmail.com
Deadline: March 31st 2014
The application, in English, must
include the following headings:
• introduction
• research plan or work plan
• outline of the budget
• a short CV
The grant application must be
sent electronically, attached as a
Word file, and it must not exceed
10.000 characters (including
spaces), preferably less, applications longer than 10.000
characters will be truncated.
Please name the file with your
own name.

Aase Bye og
Trygve J. B. Hoffs fond
Stipendet skal brukes til utvikling
av fagområdet ortopedisk kirurgi.
Fondet er ment som en takk for
behandling Aase Bye fikk.
Fra fondet utdeles kr. 55.000
årlig. I styret sitter nå Olav
Reikerås og Lars Engebretsen
samt en representant fra
Universitetet i Oslo. Stipendet
utlyses i Norsk Lysningstidene,
Aftenposten og ved oppslag på
universitetene.
Søknadsfrist: 1. februar hvert år.
Eget søknadsskjema kan en få
hos: Unifor Boks 1131 Blindern
0317 Oslo Tlf. 22 85 94 07
NOF Fellowship
Please go to NOF homepage
www.norf.org/?NOF_Fellowship
for further information.
Deadline: March 31st 2014
The successful candidate(s) will
be announced at NOF Congress
Tallinn 2012.

The successful candidate(s) will
be announced on the NOF and
DOS (Danish Orthopedic Society)
homepages.

E2013-0252

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

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.

Comprehensive Nano
Stemless Shoulder Reverse

Comprehensive Reverse
Shoulder System

Comprehensive Nano
Stemless Shoulder Anatomic

Comprehensive Total
Shoulder System

Repair • Replace • Revise
1. Huguet D, et al. T.E.S.S. Group. Results of a New Stemless Shoulder Prosthesis:
Radiologic Proof of
Maintained Fixation and Stability after a Minimum of Three Years’ Follow-Up.
JSES. 19: 847-52. 2010.
2. Kadum B, et al. Results of the Total Evolutive Shoulder System (T.E.S.S.): A
Single-Centre Study of 56 Consecutive Patients. Arch Orthop Trauma Surg. 131:
1623-9. 2011.
3. Geurts GF, et al. Placement of the Stemless Humeral Component in the Total
Evolutive Shoulder System (T.E.S.S.). Tech Hand Up Extrem Surg. 14: 214-7. 2010.
4. Razmjou H, et al. Impact of Prosthetic Design on Clinical and Radiological Outcomes of Total Shoulder Arthroplasty: A Prospective Study. JSES. 1-9. 2012.
5. Castricini R, et al. Shoulder Hemiarthroplasty for Fractures of the Proximal
Humerus. Musculoskelet Surg. 95: S49-S54. 2011.

biomet.no
©2013 Biomet. All pictures, products, names and trademarks
herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries.
®

One Surgeon. One Patient.
®

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

Tre funksjoner i ett instrument

DYONICS BONECUTTER
ELECTROBLADE™

DYONICS BONECUTTER ELECTROBLADE er det første shaverbladet som både kan kutte
bløtdeler, koagulere blodkar og frese bein. Det er designet for å kunne gjennomføre en
artroskopisk acromionreseksjon eller en rotatorcuff prosedyre uten å skifte instrument.
Fremre korbåndsrekonstruksjon kan gjennomføres uten blodtomhet.
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Nye Vakåsvei 64 - 1395 Hvalstad
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