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terje vagstad, redaktør

Jada. 9.september,20 grader ute, 
valgkveld i Norge, strålande vær 
og deadlinespøkelset som einaste 
selskap i heimen. kva skjer? 

sidan sist nummer har polarise-
ringa i det politiske Noreg vore 
eit stadig tilbakevendande tema, 
partia kastar rundt seg med 
valløfter og ein må bruke mykje 
tid på å sortere inntrykk og ikkje 
minst halde dei ulike partia frå 
kvarandre. Eg trur eg har teke 
alle undersøkelsar og valgomatar 
som ein kan ta i førekant av valet, 
beroligande nok fekk eg ikkje 
samsvar på partival på nokon av 
dei. Etterkvart skjønte eg at eg 
måtte vekte synspunkta mine, 
prioritere som det så vakkert 
heiter, altså finne ut kva som var 
det viktigaste for meg. Undrande 
fann eg ut at kanskje det og her 
hadde vore på sin plass med 
ein prioriteringsvegleiar, kanskje 
vi faktisk i helsevesenet har eit 
verktøy av nytte vi kunne vidare-
ført til resten av samfunnet? 

som vanleg når det gjeld avgjers-
ler tok eg dei i siste liten, nærast 
tomt vallokale møtte meg, om 
lag slik det er i butikkane seint 
lillejulafta. om valet mitt vart 
noko rettare av å vente så lenge 
er eg usikker på, eg synes den 

eldre karen som stemte tidleg 
for å unngå å la seg påverke av 
valløfter har eit poeng.

Noko av det mest spennande å 
følge er framtida for Helsenorge. 
Av ulike medier har vi fått ulike 
syn på kvifor ting er så galne på 
sjukehusa, samstundes kan vi 
høyre om kor bra andre synes 
det er. sannsynlegvis har begge 
leirar litt rett …. Men, for min 
del verkar det heilt merkeleg å 
svartmale heilt, rundt ikring på 
sjukehus, både privat og  
offentleg vert det heile tida ar-
beidd godt med pasientbehand-
ling, stadig fleire går inn og ut 
dørane men eg er veldig usikker 
på om den totale helsegevinsten 
av alle desse ekstra behandla 
pasientane er så stor. 

I	fleire	nyhetsoppslag	gjennom	
sommaren har vi fått høyre om 
overforbruk av kirurgi, Brox et 
al gjekk hardt ut mot skulder-
kirurgar og acromionreseksjonar 
og kan vel vel ha eit poeng 
medan vi som opererer ein del av 
desse synest dette er særdeles 
meiningsfull kirurgi av den enkle 
grunn at folk blir raskt bra og 
kjem seg i arbeid igjen, det er lite 
komplikasjonar og kontrollane 
på poliklinikken er nesten som 
ei signingsferd å rekne. At mykje 
av dette vert gjort privat kan ein 
ikkje bruke imot dei privatprakti-

serande ortopedane, dei arbeider 
stort sett via offentlege innkjøps-
avtaler. Det har jo og i løpet av 
dei siste åra vorte meir og meir 
klart at og i føretaksmodellen  
som sjukehusa vert dreve etter 
er det innteninga som er det 
viktigaste, ikkje helbredelse. Vi 
driv altså på same måte som dei 
private, berre dårlegare.

Alt var visst betre før. Vi har vore 
stolte av vårt helsevesen avdi det 
var til for folket, alle hadde lik rett 
til behandling. Profesjonane var 
sterke og valga skulle vere fagleg 
forankra. Med føretaksmodellen 
forandra dette seg vesentleg. 
New Public Management ga oss 
prissetting av tenester, kon-
kurranseutsetting og anbuds-
konflikter. For å administrere 
dette, i tillegg til alle krav til anna 
rapportering, har byråkratiseringa 
eksplodert. Nokon må ganske 
enkelt rapportere, kvalitetskon-
trollere og administrere denne 
suppa. Vi er vorte produsentar 
og leverandørar av tenester og 
vert målte meir gjennom det 
ein kaller effektivitet, altså antal 
pasientar behandla per dag 
enn kva vi har gjort med dei. 
styring etter produksjonsmål og 
økonomiske incentiv har gitt oss 
kreativ koding og seleksjon ut 
ifrå kva pasientar som løner seg 
best, ikkje kva som nødvendigvis 
er best for pasientane. sjukehusa 
må ha kodeekspertar og fleire 
kontrollørar. Circulos vitiosus 
kalte ein dette når eg studerte.

Hovudinnvendingane tilhenga-
rane av marknadsstyrt tenking 
bruker er at sjukehusa ikkje er 
fabrikkar og pasientar ikkje ein 
ordrereserve. Direkte sitat frå 
Helsetenesteaksjonen sin leiar, 
for øvrig ein fagmann eg har stor 
sans for, professor Torgeir Bruun 
Wyller. Det er imidlertidig i mine 

redaktørens hjørne

” Noko av det mest 
spennande å følge er 
framtida for Helse-
norge. Av ulike medier 
har vi fått ulike syn på 
kvifor ting er så galne 
på sjukehusa…. .”
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auge ikkje slik at den største 
trusselen mot det offentlege 
helsevesen er det private helse-
vesen. Vi supplerer kvarandre. 
Utan dei private hadde vi hatt 
køer vi aldri i verden kunne teke 
unna. Den største trusselen er 
det faktum at sjukehusa våre al-
lereie vert styrt og dreve innanfrå 
etter maknadens og næringslivets 
begrep og prinsipp for ledelse 
og lønsemd. Etikkprofesssor Jan 
Helge solbakk har skreve ein 
kronikk i Aftenposten ang dette 
26/7-13 med tittelen ”Dikt og 
løgn i helsepolitikken” som eg 
anbefaler dere å lese.

kva så ved eit eventuelt regje-
ringsskifte. Blir sjukehusnorge 
revolusjonert? Neppe. Vi har laga 
oss så mange system for rap-
portering og kontrollering at eg 
ikkje trur vi raskt kan kome ut av 
dette. Eg er einig med professor 
og fastlege steinar Westin at det 
vidare er snakk om to vegar for 
helsetenesta: ei meir eller mindre 
”varifisert” helseteneste, meir 
eller mindre marked, meir eller 
mindre kontroll og byråkrati. Det 
er ikkje sikkert ei blå regjering vil 
gje mindre kjøp, salg og anbud, 
har ein dette må byråkratiet 
kontrollere det. og kven skal 
kontrollere oss?

La oss skifte litt tema. Eg går 
utifrå at dere alle har hatt ei god 
tid i sommar, ferie og samvær 
med folk dere er glad i, tanking 
av energi. Det ser i alle fall slik ut 
i forhold til haustmøtet. Ny rekord 
i antal abstracts, godt tverrfagleg 
program og eit haustmøte som 
ser utruleg lovande ut. Veke 43 
er blitt lavaktivitetsveke dei fleste 
stader og eg håpar flest mogeleg 
har anledning å kome. Program-
met finn dere på ortopedi.no i 
tillegg til at hausmøteboka ligg 
vedlagt. Vi har brukt ettersom-

maren godt slik at alt skal bli best 
mogeleg, det ligg i alle fall til rette 
for ei underhaldande og lærerik 

tid på Plaza. Vi gleder oss!
Før eit haustmøte er det vanleg å 
oppsummere litt kva vi har gjort 
det siste året. kort oppsummert: 
masse….Ankel/fotforeninga har 
blitt ein stadig viktigare leveran-
dør av stoff til ortopedposten, 
Håndkirurgisk forening likeså.  
Vi har eventyrlystne ortopedar 
som stadig leverer reisebrev frå 
både sentrale strok og utpostar 
slik det skal vere. Heile landet 
har vore representert med inn-
legg, som vanleg eit hjartesukk 
og ei oppmoding til våre kolleger  
i nord. Ein epost eller twitter- 
melding brukar ubetydeleg 
lengre tid frå Hammerfest til 
Ålesund enn frå oslo… bruk 
muligheten. For det nye året 
ynskjer vi ei spalte med ”nytt om 
namn”, her ber vi om at nyanset-
telsar, nye doktor-grader, ting å 
legge merke til blir publisert. Til 
alle dere som får til noe slikt, mail 
meg! Bokanmeldelsar ynskjer vi, 
tips om ”things to do” eller ”pla-
ces to be”, igjen: ta kontakt!

I	yrkesval	er	vi	heldige.	Aneste-
silege og kollega rune Heggedal 
i Volda skriv: ” Eg har ei avtale 
med samfunnet. som lege har eg 
ansvar for samvitsfullt å gje kvar 
enkelt pasient god helsehjelp. Eg 
skal vere godt budd med gode 
kunnskaper og praktisk dugleik 

men og med reell vilje til å sjå 
heile det sårbare mennesket 
framfor meg, med respekt for  
integritet og eigenverd. Eg 
skal vere vaken og ansvarleg i 
yrkesutøvinga men og kjenne 
grensene for eigen kompetanse 
og lære av eigne feil. ”

om vi gjer dette får vi noko 
tilbake. Æra det er å utøve vårt 
yrke, tilliten vi får når vi har gjort 
oss fortjent til den. Eit spanande 
og artig men forferdelig travelt 
yrkesliv. Dere har kvar og ein 
gjort dere fortjent til det men 
takk alle som har gitt dere hjelp 
på vegen, særleg dine kollegaer 
som tek deg med, viser deg ting 
og lærer deg opp. Det er mykje 
lettare å bli flink om ein får støtte 
og oppmuntring. sørg for at du 
sjølv blir ein som inkluderer 
andre og bringer faget framover, 
ikkje nødvendigvis fordi du gjer 
det sjølve men fordi du stiller opp 
og hjelper andre som vil det. Visk 
ut grensene mellom legeskikta, 
fysioterapeuter, sjukepleiarar og 
alle som jobber saman. skap 
gode team så får du ein god 
arbeidsplass.

kvifor nemner eg så noko så 
åpenbart? Når ein kollega som 
over mange år har gjort ein 
enorm innsats med å forbedre 
læringssituasjonen slutter, starter 
ein å tenke kva det er som har 
gjort denne så stor. Eg synes 
det ovannemnte oppsummerer 
tankane vi har om Anders Walløe 
godt. Han har har over mange 
år gjort eit uvurderlig arbeid med 
arbeidssituasjonen for lislegane 
i form av si stilling både som 
overlege og leiar for spesialist-
komiteen og sjølv om han vil få 
velfortjent hyllest på haustmøtet 
synest eg han fortjener nokre ord 
her og. kort og godt ein stor takk 
for enorm innsats Anders!

” Vi har eventyrlystne 
ortopedar som stadig 
leverer reisebrev frå 
både sentrale strok  
og utpostar slik det 
skal vere…. .”
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kirurgisk historie handlar i stor 
grad om evna til å omstille seg. 
Før inhalasjonsanestesien si 
tid vart ein kirurg målt utifrå 
hastigheten han kunne utføre 
eit inngrep på. skotske robert 
Liston, kirurgiprofessor på  
University College of London,  
var frå om lag 1830-1840 vidt 
anerkjent som kanskje verdens 
beste kirurg grunna si ekstreme 
evne til å operere raskt, amputa- 
sjonar var hoveddelen av 
arbeidet hans og han tiltrakk 
seg besøkande kirurgar frå heile 
verda for å lære av mesteren. 
Gjennomsnittstida han brukte på 
store amputa-sjonar var under  
3 minutt.

I	sin	travelhet	fjerna	han	av	og	
til meir enn planlagt. Ved eitt 
tilfelle gjorde han ein orchiectomi 
samstundes med ein femur-
amputasjon, til stor ergrelse for 
pasienten. Det var farleg å vere 
tilskuar eller kanskje aller helst 
medoperatør då han av og til 
skada folk som kom for nær 
operasjonsbordet, ikkje med 
vilje men dog. Ein av crusampu-
tasjonane hans resulterte i tre 
personars bortgang: Listons 
personlege assistent døydde etter 
vel ei veke av ein heidundrande 
infeksjon etter at han mista fleire 
fingrar i operasjonen, pasienten 
av sepsis nokre dagar postope-
rativt. Ein kjent besøkande kirurg 
døydde av skrekk etter at Liston 
i sin iver hadde stukke kniven 
gjennom frakken hans, Denne 
kirurgen kjente godt til Listons ry, 
var sikker på at han hadde truffe 
eit vitalt organ, fekk panikk og 
fall død om. Dette er så vidt meg 
bekjent den einaste operasjo-
nen historisk sett med 300% 
mortalitet…

Farten Liston opererte i mista 
heilt betydningen når eteraneste-
si vart vanleg, dette på høgda av 
hans eigen karriere. Han sjølve 
nekta å bruke denne nye aneste-
sien, deklamerte offentleg at det-

te ikkje gav nokon fordel så lenge 
kirurgen var kjapp. Når ikkje han 
omfamna denne nye teknologien 
som gjorde operasjonar sikrare, 
overlevelsen aukande og det at 
ein kunne gjere meir ekstensive 
operasjonar gjorde det til at han 
raskt vart oppfatta som obskur og 
gløymt. Han hadde ikkje evna til 
omstilling. ”The fastest knife in 
the West” vart overflødig.

Nye ting og metodar møter oss 
heile tida. Alt var ikkje betre før, 
vi må omstille oss heile tida. 
Denne tankegangen er heldigvis 
stort sett vidt utbredt. Vi klarer 
adaptasjonsprosessane… ”First 
you get good, then you get fast” 
er heldigvis blitt hovudmantraet.

Nummeret her er naturleg nok 
sterkt prega av det føreståande 
hausmøtet med eit utal årsrap-
portar.	I	tilleg	prøver	vi	nokre	
reklameinnslag, både for hand- 
kirurgi, fot/ankelsymposiet og 
ikkje minst til dei av dere som 
kunne tenke seg å vere med i 
styret i ortopedisk forening.  
sjå rapport frå ”kongen av  
sunnmørsalpane”, slogen.  
Er du eit utprega ja-menneske, 
helst utan evne til å seie nei, 
sosial, reinsleg, kjekk og grei eller 
kjenner nokon som passer til 
beskrivelsen så gje valkomiteen 
ved ketil Jarl Holen beskjed.  
Du er velkomen!

såh… vi sjåast seinast veke 43. 
og det blir bra!

Ps! Høgresida vann. om det 
betyr noko vil vise seg…

redaktørens hjørne fortsatt....
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Nytt helse-Norge etter valget?
knut fjeldsgaard, styreleder

valget er over når høstmøtet 
vårt endelig starter. vi vet 
sannsynligvis hvem som er 
helseminister også. og vi 
aner kanskje hvilke forand-
ringer som vil komme. og 
hvilke som skal sitte ved 
kongens bord. kanskje har 
vi allerede fått en pekepinn 
på hvor lenge de vil sitte der. 
kanskje.

Før slike valg er det ikke måte på 
hva som skal endres på, og hvor 
bra alt skal bli. Er det så dårlig 
da? Lærerne har et poeng når 
de forteller politikerne at de må 
slutte å si hvor dårlige de er. og 
hvor mye bedre de vil gjøre den 
norske skolen. Det gjør noe med 
statusen deres, men aller mest 
gjør det noe med yrkesstoltheten 
deres, og følelsen av hvordan de 
utøver yrket sitt når de hver dag 
leser i avisen hvor dårlige de er.

Det er blitt litt sånn med det nor-
ske helsevesen også. Man kan 
liksom tillate seg å si hva man vil 
om offentlig ansatte i helseve-
senet. Vanskelig å si i mot – for 
selvfølgelig vil det alltid være en 
historie som fortelles hvor alt gikk 
galt. Altså så tier man, og da er 
man jo enig. Men det fine er jo 
at de fleste tilbakemeldinger er 

gode. og det opplever de fleste 
av oss. En venn av meg beklaget 
seg over at han ikke kom til en 
lege med en relativ bagatell på 
en legevakt. Det var ventetid 
på ca 4 timer. Han gikk privat 
– betalte 1200 kr og fikk sine 
medisiner. konsultasjonen varte 
i 7 minutter. Han beklaget seg 
altså over at et offentlig helseve-
sen ikke stod parat for ham før 
det var gått 4 timer ! Dette var jo 
også en kø.

I	aftenposten	8.	august	i	år	sier	
Bent Høie at han vil vurdere 
høyere helseegenandeler – og 
at vi ikke kommer utenom en 
tøffere prioritering i kampen mot 
helsekøene. og dette kan godt 
bli vår nye helseminister. Han 
varsler full gjennomgang (under-
forstått: i det norske helsevesen 
er det mange kjeltringer), hvilke 
pasienter som skal prioriteres, og 
hvor mye den enkelte skal betale. 
Høie – vår mulig nye helseminis-
ter nevner de som har skjem-
mende åreknuter og de som 
snorker uten at det er helsefarlig, 
som eksempler på pasienter som 
må regne med økte egenandeler. 
Bortsett fra disse eksemplene 
vil ikke Høie og Høyre svare på 
hvilke pasienter som må regne 
med økte egenandeler. Høie 
svarer at man må be leger og 
andre eksperter om råd. Høie 
mener det er galt om politikere 
som ikke-medisinere skal defi-
nere dette alene!!! Høyres mulige 
helseminister synes det er viktig 
å vurdere gradering av de enkelte 
pasienter. 

Dette	blir	spennende:	Ikke	
helsefarlige sykdommer/plager 
skal vurderes opp mot hverandre 
og gi en gradering når det gjelder 
betaling og prioritering. Lurer på 
om han vet hvilket vepsebol og 

hvilket type nytt byråkrati dette 
ender opp i. Mye åreknuter, eller 
lite åreknuter. Hvem skal si at det 
er/er ikke skjemmende? Menisk 
hos en 60 – åring som gir plager. 
Helsefarlig? Artrose i tillegg? 
Hvordan gradere dette?  
Er det ankemuligheter? Hvem 
skal vurdere dette da Høie? 

I	Aftenposten	09	august	forteller	
Erna solberg (H) om sin presti-
sjereform av helsevesenet, men 
hun aner ikke hva det skal koste. 
Fra 1. januar 2016 skal pasienter 
få mulighet til å velge privat sy-
kehus på det offentliges regning. 
Hører jeg riktig? Privat sykehus 
for det offentliges regning? Hvor 
privat er dette da? Er ikke dette 
bare å gi noen et sugerør rett ned 
i en uutømmelig sekk med pen-
ger. Erna solberg og Høyre har 
ikke et anslag en gang å komme 
med når det gjelder prislappen. 
Der hvor det er lang kø skal det 
brukes penger. Min venn synes 4 
timer var lenge å vente. som jeg 
har spurt om så mange ganger 
før: Er det ønskelig å redusere 
køene ved tilstander man bør/
skal forsøke konservativ behand-
ling først? og hva er lang kø.

For svært mange ressurssterke 
personer er en helsekø ikke så 
interessant. Man vet jo at innen 
vårt fag – ortopedien – venter 
man jo egentlig i årevis på å 
utvikle en plage som ender i en 
operasjon. En artrose utvikles 
over mange år, og til slutt blir 
man kanskje operert.  

” Hører jeg riktig?  
Privat sykehus for 
det offentliges  
regning.”

LederSynergyhd3
endosKopisK videosystem

arthrex Synergy hd3 system  
En revolusjon innen endoskopisk visualisering – 3 i 1 design• LED lyskilde
• HD kamera – 1080p
• Dokumentasjonsenhet, med et brukergrensesnitt som aldri  

har vært presentert tidligere
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Regaining Quality of Life.

Modularity without a Morse Taper...

MP® - A better solution

• Fully Proven – LINK® MP testing 
data conclusion: “[...] the structural 
characteristics of the LINK® MP™ Hip 
Stem are such that it offers the prospect 
of in vivo longevity.” ²

• Clear Indication – “To our knowledge, 
there is no other modular, cementless, 
distally fi xed implant for which in the 
face of defi cient proximal support of the 
prosthesis is advocated by the manu-
facturer.” ¹

• Strength – Location of locking me-
chanism, not a morse taper design “[...] 
strongly suggest a structural benefi t of 
the extreme length of the distal neck 
sleeve.” ²©
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The MP® Reconstruction Prosthesis. Our modular hip revision system compares to morse taper 
systems having the following benefi ts:
Safety – The modular connection of the MP® is located much more proximal, where there is less strain on 
the connection, avoiding potential fatigue fractures associated with mid-stem morse taper connection designs.
Versatility – In-situ correction of post-op dislocations and leg length discrepancies without having to break the 
cold-weld of a morse taper which is known to have an adverse effect on the tapers ability to prevent disassociation.

Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de · Germany · Distributed in Norway by 
LINK NORWAY AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · Phone 22 72 16 80 · fi rmapost@linknorway.no

¹ Kwong LM, Miller JA, Lubinus P: A Modular Distal Fixation Option for Proximal Bone  
 Loss in Revision Total Hip Arthroplasty. J Arthroplasty Vol. 18 No. 3 Suppl. 1 2003
² Postak PD, Greenwald AS: The Infl uence of Modularity on the Endurance Performance  
 of the LINK® MP™ Hip Stem. Orthopaedic Research Laboratories, Cleveland, OH, 2001
Note: Depicted expansion bolts not cleared for sale in the U.S.A.
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og da er jo disse månedene å fort-
sette å vente helt uinteressante. 
 
Det man bør søke, og som selv-
følgelig flere og flere gjør, er kvali-
tet. Man vil bli operert av en som 
ofte opererer inn proteser, og ved 
et sykehus man har tillit til, og 
hvor man får god oppfølging og 
god informasjon. om det heter 
Volvat eller Haugesund sykehus 
er ikke så viktig. Det er kvalitet 
man går for. og kvalitet handler 
og om tillit, om god under- 
søkelse, god informasjon og god 
oppfølging. kvalitet krever tid. Da 
blir ofte konkurransen litt feil da 
de offentlige institusjoner også 
skal ha ansvar for utdanning og 
undervisning. Jeg tror alle har 
godt av konkurranse, og jeg tror 
vel heller ikke det er noe dårlig 
forhold mellom kollegaer fra det 
offentlige og det ”private”. 

Helsetjenesteaksjonen (HTA) 
har vært mye i media. Den er 
tverrfaglig, partipolitisk nøytral og 
helt uavhengig. Den koordineres 
av leger, sykepleiere og andre 
helsearbeidere sammen med 
pasienter og pårørende. 

HTA vil ta faget tilbake, og vil at 
det tradisjonelle verdigrunnlaget 
for de som jobber innen helse 
må gjenreises. Det er politikere 
som må definere rammene, og 
byråkratiet mellom fagfolkene 
og ledelse/administrasjon må 
reduseres betraktelig. Tilliten må 
gjenreises. og man ønsker å få 
med brukerne. Det er de vi er til 
for, og ingen andre. 

Når det går så langt at pasien-
ter/pårørende og andre ser at 
byråkratiet tar overhånd har det 
gått langt. Når utenforstående ser 
at det er galt at leger bruker 40% 
av arbeidstiden på ikke pasient 
kontakt, så er det noe galt. Når 
leger bruker mer og mer tid på 
sekretærarbeide – og andre uten-
forstående påpeker dette, ja – da 
er det noe galt. For de fleste av 

oss er klar over at generell støtte 
i befolkningen vil sjelden leger få. 
Men denne gangen aner jeg en 
støtte i befolkningen. og her går 
man ikke i front for egen lønn, 
 eller eget arbeidsmiljø. Dette 
er for å få mer tid til det vi skal 
bruke tid til, nemlig diagnostise-
re,	og	behandle.	Ikke	rapportere,	

og gjøre sekretærarbeide. HTA 
fortjener all respekt og støtte. 
Det har slått meg at man ofte 
viser til den finske skolen når 
skolepolitikk diskuteres. En 
av suksessfaktorene der er at 
fagfolkene får drive faget uten 
særlig innblanding når rammene 
er gitt. slik kan det gjøres i Norge 
og. Gi rammene, og så kan 
politikere/administrasjon holde 
seg på lenger avstand enn de 
gjør	nå.	I	norsk	helsevesen	finnes	
så mange fagfolk som er genuint 
interessert i faget sitt.

spekter-sjef Anne kari Bratten 
har sagt opp tariffavtalen med 
Legeforeningen. Nå kommer 
kampen om sykehusenes  
åpningstid og om legenes  
arbeidstid. De fleste leger har  
arbeidstid hele døgnet under 
vakt. Alle norske sykehus er åpne 
hele døgnet. Men her er det 
første steget fra spekter som vil 
ha legene til å bli turnusarbeidere 
i stedet for dagarbeidere med 
vakt. Det er et dårlig utgangs-
punkt for dialog når man starter 
med å si: ”Legene har vist liten 
vilje til å gå inn i noen diskusjon 
om arbeidstid og sykehusenes 
åpningstid”. Et av de første 
budene for å kunne oppnå en 
dialog med en motstander er å 
starte med vennlighet og vise 
respekt for andres meninger og 

holdninger. skal du få noen til 
å endre mening bør man starte 
dialogen med respekt, aner- 
kjennelse og invitasjon til å finne 
en løsning. 

Men her inviterer spekter-sjefen 
til å kåre en vinner og en taper. 
Her skal spekter vinne og Lege-
foreningen tape, og miste sitt 
ansikt. og slikt blir det aldri noe 
godt ut av. og her vil Legeforen- 
ingen få null støtte i befolkningen 
– trur eg. Hvorfor skal ikke jeg få 
time på poliklinikken kl 18.00,  
så slipper jeg å gå fra jobben 
min. Jeg handler jo mat kl 21.00. 
Vi som leger har mange gode 
grunner å slå i bordet med at 
dette er en dårlig løsning. Men 
her tror jeg Legeforeningen skal 
være forberedt på et skittent spill 
som jeg og tror vil foregå mye  
i media. 

Helseminister Jonas Gahr støre 
har gitt klar beskjed om å åpne 
sykehusene fra kl 17 til 21. og 
dette krever endringer i legenes 
arbeidstidsavtaler. Tariffavtalen 
løper ut 30 april 2014. Legenes 
normalarbeidstid er 07-17 på 
hverdager, og utover dette er 
det vakter. sykehusbyggene 
må utnyttes bedre sier støre og 
arbeidsmiljølovens bestemmelser 
om normal arbeidsdag er mellom 
06 -21. Dette må gjelde legene 
og.	I	følge	Bratten	er	kravet	fra	
spekter solid forankret hos syke-
huslederne over hele landet. så 
spørs det da når legenes avtaler 
sies opp – og det skal forhand-
les nye avtaler om alle legenes 
avtaler har vært like kloke opp 
gjennom årene. 

Leder fortsatt....

” Nå kommer kampen 
om sykehusenes 
åpningstid og om  
legenes arbeidstid...”
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data conclusion: “[...] the structural 
characteristics of the LINK® MP™ Hip 
Stem are such that it offers the prospect 
of in vivo longevity.” ²

• Clear Indication – “To our knowledge, 
there is no other modular, cementless, 
distally fi xed implant for which in the 
face of defi cient proximal support of the 
prosthesis is advocated by the manu-
facturer.” ¹

• Strength – Location of locking me-
chanism, not a morse taper design “[...] 
strongly suggest a structural benefi t of 
the extreme length of the distal neck 
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The MP® Reconstruction Prosthesis. Our modular hip revision system compares to morse taper 
systems having the following benefi ts:
Safety – The modular connection of the MP® is located much more proximal, where there is less strain on 
the connection, avoiding potential fatigue fractures associated with mid-stem morse taper connection designs.
Versatility – In-situ correction of post-op dislocations and leg length discrepancies without having to break the 
cold-weld of a morse taper which is known to have an adverse effect on the tapers ability to prevent disassociation.
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Støtter dine behov i revisjonskirurgi
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COPAL® – produktlinjen for revisjon av protesekirurgi

Alt fra samme leverandør:

  COPAL® G+V – spesiell sement med gentamicin og vancomycin for bruk 
til septiske revisjoner som dokumentert ved f.eks. MRSA/MRSE infeksjoner

  COPAL® G+C – dobbel beskyttelse og sikkerhet ved ett- og totrinns 
 revisjoner

  COPAL® spacem – spesialsement for produksjon av temporære spacere
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Leder fortsatt....

Noen av hennes argumenter er at vakthavende 
leges prioriteringer mellom ulike pasienter er for tøff 
over for mange timer. 

For mange pasienter er det bedre å komme til 
undersøkelse om kvelden, hun nevner barn i 
psykiatrien som bør være på skolen. Vanskelig å 
argumentere imot dette. Hun sier og at det er opp til 
den enkelte lege i dag å ha ekstra poliklinikk. Etter 
hennes mening kan man ikke basere sykehusdrift 
på frivillighet.
 
Gode argumenter imot dette må etterlyses. Høsten 
går raskt, og vinteren med, og så må vi bare forbe-
rede oss på et skikkelig skittent slag. Vår president 
Hege Gjessing imponerer i sitt arbeide, og det blir 
spennende i månedene framover. Hun har stor tillitt 
blant legene for jobben hun gjør.

Åpenhet er viktig. Åpenhet om resultater fra de 
enkelte sykehusene er et hett tema. Hvordan skal 
vi åpent legge fram sykehusvise resultater fra de 
mange registrene vi nå har. Jeg tror helt sikkert 
kravet vil komme fra offentligheten og politikerne. 
Problemet her er ikke åpenheten når det gjelder  
resultatene, men problemet vil være hvordan vi 
kommuniserer med omverdenen om resultatene. 
Her må åpenhet, ærlighet og en edruelig kom-
munikasjon være til stede fra starten. Vi må være 
forberedt på kritiske spørsmål fra journalister/etater/
pasienter om resultater som legges fram. Med ærlig-
het og åpenhet vil dette bli et lite problem. For de 
som tror så mye informasjon som ligger i registrene 
ikke skal legges fram for eierne – befolkningen – så 
må de tro om igjen. Før eller siden kommer det, og 
vi må være forberedt. Åpenhet ønsker vi også om 
det andre etater foretar seg. Vi blir betalt av offent-
ligheten, og de vil vite hva vi foretar oss. selvfølgelig. 

Høstmøtet skal være en arena hvor landets ortope-
der møtes for å ha det trivelig. En arena hvor terske-
len for å legge fram sine abstracts/frie foredrag skal 
være lav. En arena hvor unge og eldre ortopeder 
skal møtes under trivelige forhold. Her skal over-
leger	og	LIS	møtes	i	en	trivelig	atmosfære.	Her skal 
være høyt under taket, latteren skal sitte løst, og sam-
tidig skal de alvorlige og seriøse faglige diskusjonene 
være like hyppige. Uken er 43 – og slik vil det alltid 
være. stedet er Hotell Plaza i oslo – og slik vil det 
nok bli i mange år framover. Tilbakemeldingene er 
gode. Lett å komme til fra andre steder av landet. 

Vi har endret Høstmøtemiddagen fra i år. Den klas-
siske - litt stive, men for svært mange veldig hygge-
lige middagen erstattes i år av en ledigere og mer 
uformell sammenkomst. Dette gjør vi fordi antallet 
deltagere på middagen ble redusert år for år. Vi 
fikk heller ikke med de yngre kollegene. Vi forsøker 
altså i år et nytt konsept, det blir mingling, det blir 
”ståbord”, det blir fingermat. Vi skal også i år dele 
ut våre stipendier 2 stipendier á kr 50 000. Vi deler 
ut æresmedlemsskap hvis det kommer inn forslag 
på det. også lett underholdning skal vi ha.

I	tillegg	skal	vi	ha	en	utlodning	av	tre	reisestipend	
på kr 15000. kriteriene er at man skal være tilstede 
på	denne	kvelden.	Man	skal	være	LIS.	Og	man	skal	
bruke det til enten å reise til EForT i London eller 
til NoF (Nordisk ortopedisk Forening) sitt møte i 
Helsinki. Det siste kravet er at man må skrive et kort 
reisebrev i Norsk ortopedpost.

Til alle gode kolleger vil jeg ønske velkommen til vårt 
årlige høstmøte

knut Fjeldsgaard
Leder i Norsk ortopedisk forening 

VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE

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

XLPE VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE
Smith & Nephew Technology

+ =

Støtter dine behov i revisjonskirurgi

Heraeus Medical Nordic AB · Box 437 · 191 24 Sollentuna · Sverige · www.heraeus-medical.com

COPAL® – produktlinjen for revisjon av protesekirurgi

Alt fra samme leverandør:

  COPAL® G+V – spesiell sement med gentamicin og vancomycin for bruk 
til septiske revisjoner som dokumentert ved f.eks. MRSA/MRSE infeksjoner

  COPAL® G+C – dobbel beskyttelse og sikkerhet ved ett- og totrinns 
 revisjoner

  COPAL® spacem – spesialsement for produksjon av temporære spacere

NYHET

COPAL® G+V

Revisjonssement med gentamicin 
og

 v
an

co
m

yc
in

46082_AZ_COPAL_Norsk_Ortopedepost_170x240_NO.indd   1 26.02.13   09:35
2835 NOP 170x240 3 2013.indd   15 19.09.13   11.56



Norsk Ortopedpost   •   3  -  201316

Norsk ortopedisk forening

styremøte - Øye/slogen 
29-31. August 2013

terje vagstad, redaktør

siste styremøtet før haustmøtet er eit inten-
sivt planleggingsmøte som styret har bestemt 
skal ikkje berre vere arbeid men og ein sosial 
happening. i år vart det lagt til vakre sunn-
møre som møtte dei ankomne med ein lett 
dis torsdagsmorgonen. vi tok den oppligato-
riske sightseeingrunda som av ulike grunnar 
gjekk like mykje innom gamle fotballstadion 
som skikkelege turistattraksjonar og avslutta 
morgonen med kaffe og svele på fjellstua, 
utsiktspunktet over byparken. 

Været klarna opp og vi fekk ein flott båttur over 
storfjorden og inn i Hjørundfjorden kor sunn-
mørsalpane viste seg med skyer kring toppane. 
På veg innover stoppa vi i den veglause grenda 
Trandal kor vi spiste lunch på Christian gård, ein 
historisk stad med vikingflair og til presidentens 

store fornøyelse var kvinna som dreiv staden både 
frå Vålerenga og ihuga både fotball og ishockey-
fan. Ettermiddagen og kvelden gjekk med til  
styremøte før vi etter ein god middag gjekk til 
sengs med store forventningar til morgondagen.

kl. 09 neste morgon tok vi i meg, flott shortsvær 
og lettskya. oppstigninga frå Øye er bratt, ca 3 km 
gådistanse på 1564 høgdemeter. Dette kjennest 
i låra på veg opp og knea på veg ned men ein 
får raskt belønning med ei fantastisk utsikt. Ein 
ser stadig meir av sunnmørsalpane og etter 3 
sosiale timar med prating og moro fekk vi endeleg 
belønninga når vi klyvde dei siste 20 meterane til 
toppen. Ei åpenbaring! Du står på kanten av ein 
egg og ser rett ned på båten i havna nestan 1600 
meter nede!

Toppen vart grundig dokumentert i diverse fotose-
anser før nedstigninga begynte. Denne er tung for 
både lår og kne men gjekk greitt for alle,  
 

” sunnmørsværet kom tilbake  
søndag og vi forlot Øye i vind  
og regn, fornøgde med planlegg-
inga og gjennomføringa og klare 
for eit nytt haustmøte!”
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foreningsnytt

Slogen sett frå Skårasalen
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So small.  
You wouldn’t believe it’s   
for large bone needs.
Zimmer® Universal Power System

www.zimmer.com

Precision. 
The Zimmer Universal Power 
System is designed for precision 
and reliability when drilling, 
reaming, and sawing.

Light Weight. 
Due to its light weight and 
balance, the hand piece  
is designed to reduce fatigue 
during surgery.

Power. 
The innovative, long lasting 
lithium battery technology 
delivers the power you  
demand – on demand. 

Modularity. 
Flexible options allow  
you to create a customized system 
for the procedures  
you perform.
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Disclaimer
This documentation is intended exclusively for physicians and is not intended for laypersons.
Information on the products and procedures contained in this document is of a general nature and does not represent and does not 
constitute medical advice or recommendations. Because this information does not purport to constitute any diagnostic or therapeutic 
statement with regard to any individual medical case, each patient must be examined and advised individually, and this document does 
not replace the need for such examination and/or advice in whole or in part. Please refer to the package inserts for important product 
information, including, but not limited to, contraindications, warnings, precautions, and adverse effects.

2835 NOP 170x240 3 2013.indd   18 19.09.13   11.57



Norsk Ortopedpost   •   3  -  2013 19

Foreningsnytt

19

So small.  
You wouldn’t believe it’s   
for large bone needs.
Zimmer® Universal Power System

www.zimmer.com

Precision. 
The Zimmer Universal Power 
System is designed for precision 
and reliability when drilling, 
reaming, and sawing.

Light Weight. 
Due to its light weight and 
balance, the hand piece  
is designed to reduce fatigue 
during surgery.

Power. 
The innovative, long lasting 
lithium battery technology 
delivers the power you  
demand – on demand. 

Modularity. 
Flexible options allow  
you to create a customized system 
for the procedures  
you perform.
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belønninga kom i form av lokalt slogenøl i hotellhagen på vakre 
Hotell Union Øye i etterkant, bading i kaiser Wilhelms badekar og  
ny båttur til knut si venninne i Trandal.

sunnmørsværet kom tilbake søndag og vi forlot Øye i vind og regn, 
fornøgde med planlegginga og gjennomføringa og klare for eit nytt 
haustmøte!

som et apropos. Livet er sårbart. Mens vi kosa oss med utsikta på 
fjellstua låg den unge jenta Anja drept og skjult i et buskas 100 m 
unna oss. 
 
kvelden før hadde ho forsvunne på joggetur frå Fagerlia og medan 
vi var på Øye vart det sett i gang storstilt leiteaksjon på akslafjellet 
som strekker seg fra bysentrum mot høgskulen i Ålesund. Bilen 
hennar stod parkert 10 meter frå husveggen min og vi kunne sitte 
på Øye og følge med utanfrå på leiteaksjonen medan dei heime var 
midt oppe i det totale kaos. 

Nokre dagar etter at vi kom heim fann dei ho så død og heldigvis 
berre et par dagar etter det mordaren. Tilfeldig offer på tilfeldig stad. 
Vi får vere takknemlige for det vi har og opplevelsane vi får dele.

” Vi får vere takk- 
nemlige for det  
vi har og opplevel-
sane vi får dele.”

styremøte fortsatt....
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terje vagstad, redaktør

underteikna var ein av mange begeistra artro-
skopisk aktive kirurgar som fekk anledning 
til å delta på ortomedic sitt kne/skuldersym-
posium første septemberveka i Bergen no i 
haust. rundt 80 deltakarar fekk oppleve eit 
glimrande kurs med deltakelse frå nokon av 
verdas beste artroskopørar. 

Bergen møtte oss med uvant godt og varmt vær 
torsdagen og ein fann og fort tonen i møtesalen. 
Temaet for dagen var kne og fakultetet med prof. 
Engebretsen og overlege Hole i spissen hadde sett 
saman eit instruktivt og spanande program som 
gav oss ein up to date gjennomgang av store delar 
av artroskopisk knekirurgi. Ein satsa på solide 
nasjonale skikkelsar supplert med rob La Prade 
fra steadmanklinikken i Vail, Colorado. La Prade 
og Engebretsen har i mange år hatt eit fruktbart 
samarbeid og gav oss gode og instruktive foreles-
ningar og diskusjonar. Fra Bergen stilte overlegane 
Fjeldsgaard, Harlem og kjellsen opp, fra AHUs 
Årøen og fra Martina Hansens Heir. Forelesningene 
og diskusjonene varte til kl 17, deretter rakk flere av 
oss stolzekleiven og Fløien før sosial samkomst på 
kvelden. Fredagen var satt av til skulderforedrag og 
diskusjoner, her var dagens spesielle gjest stephen 

Burkhart fra san Antonio, Texas. Mange av dere 
har nok fått noen aha-opplevelser ved å lese hans 
glimrende bok om skulderkirurgi, ”a cowboys guide 
to advanced shoulderarthroscopy”, noe så sjeldent 
som en lærebok ein berre kan lese og nyte.

Dagen begynte med en gjennomgang av Bankart-
skader ved Liavåg fra Arendal sykehus før nemnte 
Burkhart snakka om beintap ved instabiliteter. Unge 
Methlie fra Bergen holdt eit flott foredrag om artro-
skopisk reparasjon av glenoidfrakturer før  
C.P. schrøder gav oss ein gjennomgang av sLAP-
skader.

Ein kort kaffepause før ein intensiv avslutning av da-
gen . suksessivt snakka Burkhart om biceps/sLAP, 
massive cuffrupturer og hva man skal gjøre dersom 
denne ikkje let seg reparere sat tips og triks ved 
subscapularisskader, Lundgreen hadde et glimren-
de foredrag og hva som affiserer tilheling av cuffen, 
Hole diskuterte single eller double row-fiksasjon. 
segadal avslutta så med å snakke om subcoracoid 
impingement. 

som dere ser av ovanståande var programmet utru-
leg bra. Gjennomføringa var og glimrande og all ære 
til både fakultetet og Arthrex for eit glimrande  
gjennomført møte!!

Bergen 5. og 6. september 2013

Arthrex kne- og  
skuldersymposium

Fra v. Kirsten Lundgren (Lovisenberg Diakonale sykehus), Stephen 
Burkhart (San Antonio Orthopedic group), Trygve Methlie (Haukeland 
Sykehus), Sigurd Liavåg (Arendal Sykehus), Randi Hole (chairwoman,  
Haukeland Sykehus, Jone Segadal(Kysthospitalet Hagevik), Cecilie P. 
Schrøder (Lovisenberg Diakonale Sykehus)

Fakultetet på skulder.

Fra v. Stig Heir (Martina Hansen Hospital), Asbjørn Årøen (Ahus), Asle Kjellsen  
(Haukeland), Thomas Harlem (Haraldsplass), Robert LaPrade (The Steadman Clinic), 
Knut Fjeldsgaard (Haukeland), Lars Engebretsen, chairman kne (OUS, Ullevål).

Fakultetet på kne.
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Fra v. Kirsten Lundgren (Lovisenberg Diakonale sykehus), Stephen 
Burkhart (San Antonio Orthopedic group), Trygve Methlie (Haukeland 
Sykehus), Sigurd Liavåg (Arendal Sykehus), Randi Hole (chairwoman,  
Haukeland Sykehus, Jone Segadal(Kysthospitalet Hagevik), Cecilie P. 
Schrøder (Lovisenberg Diakonale Sykehus)

Lydhør forsamling.

Stig Heir (Martina Hansens 
Hospital) til venstre og Nils 
Andersson (Haraldsplass 
Diakonale Hospital).

” som dere ser av ovanståande  
var programmet utruleg bra.  
Gjennomføringa var og glimrande 
og all ære til både fakultetet og 
Arthrex for eit glimrande  
gjennomført møte!”

Stephen S. Burkhart (San Antonio Ortophedic group). Andre gang han 
kommer til Norge. Alle gode ting er 3! Fantastisk gode forelesninger.

Randi Hole (Haukeland) an-
svarlig for skulder programmet.
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Tidligere overlege ved ortopedisk avdeling Haukeland  
Universitetssykehus, Per Helland, fyller 80 år 11. nov. 2013.

ortopediens petter  
smart fyller 80 år

Leiv m. Hove, Professor dr. med, seksjonsoverlege

ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
 
selv om det allerede er gått 13 år siden 
per gikk av for aldersgrensen, så «lever han 
videre» ved ortopedisk avdeling Hus ved at 
mange av hans oppfinnelser fortsatt er i bruk.

Hans	kanskje	beste	oppfinnelse	var	hans	EX-FI-RE,	
Ekstern Fiksasjon og reposisjon, en unilateral ekstern 
fiksatør til bruk ved reposisjon og fiksasjon av brudd i 
lange rørknokler. Han forteller selv at han fikk ideen til 
denne da han i 1980, som lege ved sentralsykehuset 
i Vest Agder, arbeidet med en femurfraktur. reposi-
sjonen var vanskelig å få til siden den da tilgjengelige 
fiksatøren hadde en litt for «enkel» fiksasjonsmetode: 
en skrue låste både lengdekorreksjon og vinkel-
korreksjon. Hvis man ville korrigere vinkelfeilstilling, 
mistet man lengdekorreksjon, og omvendt. Av dette 
fikk han ideen til en fiksatør hvor lengde og vinkel-
korreksjon i brudd og ostetomier kunne foretas uav-
hengig av hverandre. korreksjon i ett plan skulle ikke 
forstyrre stilling eller reposisjon i det andre planet. 
Videre måtte disse korreksjonene kunne utføres med 
tilstrekkelig kraft, det vil i praksis si skruefunksjoner. 
Disse måtte ha selvlåsende funksjon, slik at krefter 
som påvirket disse mekanismene ikke førte til stil-
lingsendring.1

Etter utprøving av prototyper fikk han produsert en 
liten serie fiksatører ved raufoss fabrikker. Han fikk 
konstruksjonen sin til å fungere etter hensikten ved at 
senter for vinkelkorreksjon i begge plan ble lagt så tett 
som mulig opp til sentrum av knokkelen som skulle 
korrigeres.2-4

reposisjonsenheten var relativt komplisert rent meka-
nisk, så det ble også designet en enklere fiksasjons-
enhet som senere kunne settes på, for få frigjort de 
dyrere reposisjonsenhetene.

Fiksatøren ble patentert, og etter den nødvendige 
pilotfasen, ble det satt i gang produksjon og salg av 
fiksatøren. Produksjonen foregikk nå ved Mikro-

mekanikk i Bergen. Fiksatøren ble solgt til en rekke 
sykehus i Norge og utlandet. særlig i Japan slo  
den godt an, og Per deltok hyppig på møter og  
work-shops i Østen.

Per var også involvert i forlengelsesoperasjoner på 
de lange rørknoklene. Han konstruerte en ”sperre-
margnagle” som forlenget seg ved rotasjonsbeveglser 
mellom ytre, proksimale og indre, distale rør. Han 
fabrikkerte selv disse margnaglene og anvendte dem 
på 10-15 femurforlengelser med godt resultat.5 

En fransk gruppe kolleger hadde imidlertid utviklet 
en selvforlengende magnagle etter samme prinsipp 
og patentert denne. Da Per ble informert om dette, 
avsluttet han arbeidet med sin egen oppfinnelse.

Per designet og konstruerte egenhendig en smart 
liten borebukse til percutane osteotomier på femur. 
Han laget bare noen få eksemplarer for bruk på 
egen avdeling. Hos oss er den fortsatt i bruk. En av 
borebuksene tok han imidlertid med seg til Japan 
og ga den til en god kollega der borte. Dette førte 
til en publikasjon fra Japan hvor de i detalj beskrev 
teknikken med percutan multidrilling osteotomi ved 
forlengelser og korreksjone av deformiteter, basert på 
eget materiale med Pers borebukse.6

selv fikk jeg være med Per på 1990-tallet med 
utviklingen av en dynamisk fiksatør for distale radi-
usbrudd. Det var allerede på markedet flere typer 
fiksatører som tillot bevegelse i håndleddet under til-
helingsfasen av bruddet. Disse fiksatørene var utstyrt 
med hengselledd eller buet skinne som skulle illudere 
bevegelsen i håndleddet. Det var imidlertid vanskelig 
å applisere fiksatørene slik at fiksatørens bevegelses-
akse falt sammen med håndleddets. resultatene ved 
bruk av disse fiksatørene viste derfor ofte sekundær 
dislokasjon av frakturene.

strekkbehandling av brudd har vært i bruk ved 
mange	forskjellige	frakturtyper.	Ideen	til	Dynawrist	var	
å applisere en form for traksjon på bruddstedet på 
distale radius. Ved en slik strekkbehandling kunne en 
tenkes å oppnå reposisjon og retensjon av frakturen, 
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samt en viss bevegelighet i håndleddet i begge plan, 
uten å måtte ta hensyn til leddets bevegelseakser.
Utviklingen gikk gjennom mange konstruksjoner og 
prototyper. Felles for disse var at de perkutane skru-
ene gjennom radiusskaftet og 2. metacarp, ble påført 
en distraksjonskraft ved hjelp av en fjær innesluttet i 
et teleskopisk rør plassert nær huden, og en motvir-
kende kraft, altså en komprimerende kraft, 3-4 cm 
lenger fra huden. krefter og avstand («kraft ganger 
arm») ble avstemt slik at ønsket distraksjonskraft 
ble oppnådd i fikserte knokler, og dermed i bruddet. 
Distraksjonskraften i bruddet blir tilnærmet lik kraften 
i fjæren 3-4 cm fra huden, og disse til sammen lik 
kraften nærmest huden. Ved å la de to fjærene ikke 
gå helt parallelt (litt ”Bokløv-stil”), fikk man lagt inn et 
ytterligere reponerende moment i fiksatøren. 

Utprøving av prinsippet ble utført på preparater og 
etter hvert på utvalgte pasienter. Flere modifikasjoner 
av fiksatøren ble gjort underveis i samarbeid med 
ingeniører ved Prototech As, en underavdeling av 
Christian Michelsen research i Bergen.7 

Prototech har også stått for produksjonen av de vel 
100 fiksatørene som er solgt til et tyvetalls norske 
sykehus. Applikasjon av fiksatøren var utrolig enkelt 
etter «click-systemet». Timingen for å lansere en ny 
fiksatør var imidlertid ikke optimal, i det den sam-
menfalt med lansering av de mange nye volare, vin-
kelstabile platene som de siste årene har strømmet ut 
på markedet. Fiksatøren brukes imidlertid fortsatt på 
enkelte eldre pasienter ved Haukeland Universitets-
sykehus.8-9

Per Helland brukte den første tiden som pensjonist 
på å samle sine data og publikasjoner med tanke på 
en medisinsk doktorgrad. Han ble opptatt i doktor-
gradsprogrammet ved UiB, men kom etter hvert til at 
livet i den sørlandske skjærgården med hyttebygging 
og snekke var mer trivelig enn å sitte innelåst foran 
dataskjermen med tall, kurver og konstruksjons-
tegninger.

kolleger og venner ved ortopedisk avdeling ønsker til 
lykke med åremålsdagen.
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Høstmøte

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

25th Scandinavian Hand Society Meeting

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 presenta-
sjoner 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 (Neder-
land). 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 produk-
ter 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 tålmo-
dige 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

May 14-16 • 2014 

Radisson Blu Hotel Bryggen
Bergen, Norway
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ance <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 alvor-
lig 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 gastroin-
testinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagus-
varicer, 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. Forsik-
tighetsregler: 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 tilstrek-
kelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apixaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av be-
handling 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 komp-
likasjoner 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 vur-
dere 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. Kon-
traindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller 
B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før 
behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i ko-
agulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for 
lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Hemmere av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP 
3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling 
i AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apixaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP 3A4 og 
P-gp forventes å øke plasmakonsentrasjonen av apixaban i mindre grad. Ingen dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP 3A4 og/
eller P-gp. Induktorer av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP 3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert 
plasmakonsentrasjon av apixaban. Ingen dosejustering er nødvendig, men sterke induktorer av både CYP 3A4 og P-gp bør koadministreres med forsiktighet. Antikoagulantia, 
plateaggregasjonshemmere og NSAIDs: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. 
Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blod-
plateaggregering 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 trombo-
lytiske 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: Admin-
istrering 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 op-
phøre 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 blod-
plater). 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 blødn-
ing (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: Intraab-
dominal 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 blødn-
ingsrisiko. 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 sys-
temisk 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

Eliquis annonse NOP februar 2013.indd   2 05.09.2013   09:45:28

sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2

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

•	 Bedre	effekt	sammenlignet	med	enoxaparin	40	mg	en	gang	daglig1,2

•	 Ingen økt blødningsrisiko sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2

•	 Praktisk peroral administrasjon3

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

nedsatt	nyrefunksjon

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

*		I	fastsettelsen	av	administrasjonstidspunktet	i	dette	tidsrommet,	kan	leger	vurdere	de	eventuelle	fordelene	ved	tidligere							
			antikoagulasjon	for	VTE-profylakse,	samt	risikoen	for	postkirurgisk	blødning.

†	Det	er	begrenset	klinisk	erfaring	med	eldre	pasienter	som	har	fått	ELIQUIS®	sammen	med	acetylsalisylsyre.	Denne		 	
			kombinasjonen	bør	benyttes	med	forsiktighet	på	grunn	av	en	potensielt	høyere		blødningsrisiko.

Referanser:	1.	Lassen	MR	et	al.	N	Engl	J	Med	2010;	363:2487-2498.	2.	Lassen	MR	et	al.	
Lancet	2010;375:807-815.	3.	ELIQUIS®	(apixaban)	Preparatomtale	2013.
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb. Pfizer»    Antitrombotisk middel.    ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apixaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose 51,43 mg, resp. 102,86 mg. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandiok-
sid (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). Doser-
ing: 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-behan-
dling 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 kreatininclear-
ance <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 alvor-
lig 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 gastroin-
testinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagus-
varicer, 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. Forsik-
tighetsregler: 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 tilstrek-
kelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apixaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av be-
handling 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 komp-
likasjoner 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 vur-
dere 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. Kon-
traindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller 
B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før 
behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i ko-
agulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for 
lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Hemmere av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP 
3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling 
i AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apixaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP 3A4 og 
P-gp forventes å øke plasmakonsentrasjonen av apixaban i mindre grad. Ingen dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP 3A4 og/
eller P-gp. Induktorer av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP 3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert 
plasmakonsentrasjon av apixaban. Ingen dosejustering er nødvendig, men sterke induktorer av både CYP 3A4 og P-gp bør koadministreres med forsiktighet. Antikoagulantia, 
plateaggregasjonshemmere og NSAIDs: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. 
Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blod-
plateaggregering 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 trombo-
lytiske 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: Admin-
istrering 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 op-
phøre 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 blod-
plater). 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 blødn-
ing (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: Intraab-
dominal 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 blødn-
ingsrisiko. 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 sys-
temisk 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
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sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2

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

•	 Bedre	effekt	sammenlignet	med	enoxaparin	40	mg	en	gang	daglig1,2

•	 Ingen økt blødningsrisiko sammenlignet med enoxaparin 40 mg en gang daglig1,2

•	 Praktisk peroral administrasjon3

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

nedsatt	nyrefunksjon

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

*		I	fastsettelsen	av	administrasjonstidspunktet	i	dette	tidsrommet,	kan	leger	vurdere	de	eventuelle	fordelene	ved	tidligere							
			antikoagulasjon	for	VTE-profylakse,	samt	risikoen	for	postkirurgisk	blødning.

†	Det	er	begrenset	klinisk	erfaring	med	eldre	pasienter	som	har	fått	ELIQUIS®	sammen	med	acetylsalisylsyre.	Denne		 	
			kombinasjonen	bør	benyttes	med	forsiktighet	på	grunn	av	en	potensielt	høyere		blødningsrisiko.

Referanser:	1.	Lassen	MR	et	al.	N	Engl	J	Med	2010;	363:2487-2498.	2.	Lassen	MR	et	al.	
Lancet	2010;375:807-815.	3.	ELIQUIS®	(apixaban)	Preparatomtale	2013.
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knut fjeldsgaard, styreleder

i postkassa dukket igjen 
metodeboka til ortopedisk 
avdeling ous, ullevål opp 
for en anmeldelse/ 
presentasjon.

Jeg har fått denne metode-
boka tidligere, og er like 
imponert i dag når jeg blar 
gjennom boka.

Dette er tredje oppdaterte utgave. 
redaktør er Geir stray Andreas-
sen. Han har hatt med seg en 
solid redaksjonskomite:  
Elisabeth Ellingsen Husebye, 
Kaare	Midtgaard;	Torben	Ianssen,	
Thale Asp, Tore Fjalestad.

Fine og illustrerende tegninger 
utført av Thale Asp, Anders 
hammer, stefan Huhnstock, kari 
Hårklau Ulltang og Per Wirén.

Med tanke på hva man har vært 
gjennom av forandringer/byråkra-
tisering og mindre og mindre tid 
til refleksjoner og fagutvikling ved 
oUs er det svært imponerende å 
sitte med denne boken. Boken er 
fremkommet som et dugnadspro-
sjekt - gjort på fritiden. Den faglige 
fanen – som det står i forordet – 
skal holdes høyt. 

Industrien	takkes	–	og	de	trår	
til som vanlig på en fin måte og 
hjelper til. 

Litt synd er det etter min mening at 
en metodebok innen vårt fag må ha 
økonomisk støtte av industrien for å 
bli finansiert. En metodebok burde 
bli skrevet helt uten industristøtte. 
Men igjen viser det det paradok-
sale innen norske sykehus – med 
administrasjon som taler høyt om 
”transaprency”, og skviser indus-
trien i anbudsrundene. 

Men når det gjelder noen type 
økonomisk støtte er det greit å se 
gjennom fingrene. Man sparer litt 
her og litt der.

Til ledelsen ved oUs vil jeg si at 
dette ikke er greit. En metode-
bok skal støttes økonomisk av 
sykehuset og skrives uten støtte 
av industrien. Etter min mening 
er dette ledelsens fordømmede 
plikt å støtte opp om og finansi-
ere. Et hardt ”dask” på lanken til 
ledelsen ved oUs. 

så vil jeg også berømme indus-
trien for støtten. Men husk alltid at 
sett utenfra vil det alltid ligge noe 
usikkerhet når industrien gir pen-
ger til en metodebok. Vi må passe 
oss enormt framover når det 
gjelder forhold som ikke er helt 
åpne. Jeg vil ikke mistenke noen, 
men man må se det fra helt andre 
sine øyne i dag. En journalist som 
spør hvorfor leverandører av utstyr 
skal finansiere en metodebok 
som anbefaler deres egne plater/
skruer/stag osv osv. og hvorfor 
finansierer ikke sykehuset selv sin 
egen metodebok? Dette må 
man kunne svare klart og tydelig 
på, og gi et svar som er troverdig. 

Når det gjelder ”transparency” 
må alt i dag tåle førstesideoppslag 
i media. 

Boken er god. Den er oversikt-
lig. Den har et oversiktlig og godt 
innholdsregister, og godt stikkord-
register	bakerst	i	boka.	I	tillegg	et	
par blanke sider til egennotater 
– håper jeg. smart tenkt. 

Inndelingen	er	pedagogisk	veldig	
bra da den starter med generelle 
forhold som inneholder mye prak-
tisk informasjon lokalt for Ullevål 
sykehus, og en del generelle 
praktiske og faglige omtaler. som 
klassifisering av bløtdelsskader, 
VAC-behandling av sår, rutiner 
ved bruk av biograft, belastnings-
forhold ved fracturer, rutiner ved 
tromboemboliske tilstander. Veldig 
bra første del – som vil være 
til nytte for svært mange, selv 
om noen er rutiner ved Ullevål 
sykehus.

Generelt om infeksjoner og tumo-
res er neste kapittel.  
Generelle retningslinjer, med korte 
underkapitler korte og presise 
anbefalinger om diagnostikk, ut-
redning og oppfølging/behandling. 

For ortopedisk avdeling oslo Universitetssykehus, Ullevål.

metodebok
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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.

Introducing Signature Personalised  
Patient Care* with the Oxford Partial Knee

*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. 
Published Online 13 August 2010.

©2013 Biomet®. All trademarks herein are the property of 
Biomet, Inc. or its subsidiaries unless otherwise indicated. 
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One Surgeon. One Patient.SM
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En rekke ”take home messages” 
finnes i hvert kapittel.
Deretter inndeles kapitlene til 
hånd og håndledd, overekstremi-
tet, bekken, underekstremitet, fot 
og ankel, rygg og nakke og barn. 
Under barnedelen har man og et 
kapittel om barnemishandling og 
hva man skal se etter, og rutiner. 
Bra at dette og blir gjort  
såpass viktig. 

kanskje kunne det vært en egen 
seksjon som omhandler skopisk 
behandling av skader/frakturer. 
Men under de forskjellige kapit-
lene synes jeg dog det står  
bra omtalt. 

Dette er en god bok jeg vil 
anbefale andre ortopediske 
avdelinger som ikke har en slik 
bok. Garantert et enormt arbeide 
første gang, og forhåpentligvis litt 
mindre arbeide ved oppdatering. 
Her er under noen av kapitlene 
referanser som er blitt brukt. 

Jeg tror jo at en slik metodebok 
for hånden ofte kunne raskt 
avslutte enkelte diskusjoner på 
våre morgenmøter, men ikke alle. 
For slike diskusjoner tar aldri 
slutt . Metodebok og vitenskap 
skal ligge i bunn ved enhver 
avgjørelse, men skjønnet vil alltid 
være der. så diskusjonene våre 
forsvinner nok ikke. og takk for 
det, det ligger mye læring i en fair 
diskusjon. Men aldri noen læring i 
en krangel. 

Dette er oUs Ullevål sin metode-
bok. Men forskjellene er vel ikke 
så store rundt om i landet når det 
gjelder metoder. oppdateringen 
av metodebøkene som ligger på 
nettet fra sykehusene i Norge er 
ikke alltid oppdaterte. Men her 
har altså Ullevål en oppdatering 
fra 2013.

Det er legeforlaget som gir ut  
boken. Boken kjøpes via  
legesiden.no.

Boken koster kr 415,-.  Dette er 
en billig pris for så mye bra kunn-
skap. Denne kan anbefales kjøpt, 
selv om litt i begynnelsen gjelder 
generelle rutiner for oUs, Ullevål 
.	For	studenter/LIS	som	går	vakter	
på en ortopedisk avdeling vil jeg 
si den er til svært god hjelp å ha i 
frakkelomma.

Til ortopedisk avdeling på oUs 
Ullevål - vil jeg bare si: Gratulerer 
med fantastisk godt arbeide. Dere 
har igjen vist vei når det gjelder 
oppdatering av prosedyrer og  
metoder og vi er mange i landet 
vårt som har mye å lære av fag- 
folkene ved oUs Ullevål.

Til ledelsen/administrasjonen vil 
jeg si: slike metodebøker bør 
fullfinansieres av avdelingen. 

metodebok fortsatt....

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.

Introducing Signature Personalised  
Patient Care* with the Oxford Partial Knee

*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. 
Published Online 13 August 2010.

©2013 Biomet®. All trademarks herein are the property of 
Biomet, Inc. or its subsidiaries unless otherwise indicated. 

biomet.no

One Surgeon. One Patient.SM
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  Utdeling av smith & Nephew stipend

sak 5 Årsberetning fra styret

sak 6 rapport fra redaktøren i Norsk ortopedpost

sak 7 rapport fra web-redaktør i Nof

sak 8 rapport fra kvalitetsutvalget

sak 9 rapport fra spesialitetskomiteen 

sak 10 rapport fra Nasjonalt register for Leddproteser 

sak 11 rapport fra Nasjonalt korsbåndregister
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sak 13 rapport fra Nasjonalt Barnehofteregister
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sak 15 rapport fra Bone and Joint Decade utvalget
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sak 18 rapport fra faggruppe for ortopedisk traumatologi
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2835 NOP 170x240 3 2013.indd   35 19.09.13   11.57



Annonse
- Nr. 1 hengslet kne-system i Europe
- Over 50’000 implantasjoner siden  1996

RT-PLUS™ Rotating Hinge

Kontakt oss ved spesielle utfordringer
    - primær & revisjon

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

™ Trademark of Smith & Nephew

- Veldokumentert prinsipp
- Forbedret teknikk

POLARCUP™ Dobbel Mobilitetskopp

2747 Smith&N RTplus_Polar 17x24.indd   1 22.02.13   12.522835 NOP 170x240 3 2013.indd   36 19.09.13   11.57



Norsk Ortopedpost   •   3  -  2013 37

Årsberetning

Årsberetning Norsk ortopedisk forening (Nof)
2012-2013

sak 5
Årsberetning fra styret i Norsk ortopedisk 
forening 2012-2013

Knut Fjeldsgaard, Leder

5.1 oversikt over medlemsskap i foreningen 

Antallet medlemmer øker fortsatt. Pr 01.09.2013 
har	vi	807	medlemmer.	I	fjor	på	tilsvarende	tids-
punkt var vi 775 medlemmer.
Antall kvinner er 119, og antall menn var 688. En 
tydelig opphopning rundt de store universitetsby-
ene med oslo Legeforening som har 159 ortopeder, 
Hordaland Legeforening har 94, og rogaland og 
sør-trøndelag med henholdsvis 54 og 59. Akershus 
Legeforening blir større og større og har 84 medlem-
mer hvorav hele 34 er medlem i YLF. Finnmark 
Legeforening har 7 medlemmer hvorav 5 YLF og 2 
overleger.

Når det gjelder aldersfordelingen og kjønnsfordelin-
gen er den slik pr 01.09.2013:

  Menn  kvinner
< 30 år  9  7
30-39 år   160  48
40-49 år   190  39
50-59 år   132  23
60-66 år   84  1
67-69 år   35  -
70 – 74 år  36  -
>75 år   42  -

Her kommer damene for alvor, noe som er gledelig. 

5.2 styrets virksomhet i perioden 

styrets virksomhet i perioden. Jevnlige styremøter 
holdes. Vi satser på 4 styremøter pr år. Januar, 
juni,	august	og	oktober.	I	tillegg	er	det	kontinuerlig	
kontakt pr telefon, eller aller mest på e-mail når det 
gjelder økonomi, høringer, Norsk ortopedpost og de 
daglige aktivitetene hvor avgjørelser skal taes. 

opp mot høstmøtet blir arbeidspresset stort på 
sekretær	Torgeir	Vestad	og	webredaktør	Ivar	Rossvoll	
for gjennomlesing av alle abstracter og frie foredrag. 
organisering av høstmøteprogrammet og symposi-
ene.
 

Gjennom hele året er det kontakt med kristin 
Solstad	i	KSCI	–	som	er	teknisk	arrangør	av	vårt	
høstmøte. Hun er en meget sentral og viktig person, 
og kjenner etter hvert foreningen svært godt, og ikke 
sjelden blir vi minnet på forskjellige rutinemessige 
gjøremål av kristin.

Umiddelbart etter Høstmøte 2012 la vi ut på anbud 
arbeidet med Norsk ortopedpost og Høstmøteboken. 
Årsaken til det var at vi ville ha en mer regelmessig 
og bedre økonomisk oversikt over driften av Norsk 
ortopedpost og Høstmøteboken. Det var Bente  
Ødegaard i Ødegaard reklame & design As som 
fikk denne kontrakten. En del arbeide måtte hun 
gjøre fra starten, men dette har hun nå fått full  
kontroll over. samarbeidet går utmerket mellom  
henne, og først og fremst Nop–redaktør Terje 
Vagstad og også resten av styret. Vi takker kristin og 
Bente for utmerket samarbeide og understreker hvor 
viktig de er blitt for driften av vår forening.

svært mye handler nå om høstmøteuken i uke 43. 
Vintermøte har vi ikke planer å ta opp igjen. 

Hver januar har vi møte med Leverandørforeningen 
for å gå gjennom siste Høstmøte, hva som var bra, 
og hva som kan gjøres bedre. kristin solstad er alltid 
med, og i år var og Nestleder Jon olav Drogset og 
kasserer Annette Wikerøy. Vi blir enige om prisene 
for stands for neste høstmøte, og avtaler forhol-
dene rundt kommende høstmøte. Disse møtene er 
viktige for vår forening. De foregår i en trivelig og fin 
atmosfære, og vi har de siste årene kommet greit 
fram til priser som begge parter er fornøyde med. 
samarbeidet er utmerket – og vi fortsetter med årlig 
møte i Januar hvert år.

Kristin	Solstad	(KSCI)	er	på	egen	hånd	i	kontakt	
med radisson Blu Plaza Hotel hvert år og avtaler 
hotellpriser og leieavtaler, samt lunsj osv. Alt rundt 
høstmøte tar hun seg av.

knut Fjeldsgaard, leder i Nof og ketil Holen, leder 
i NoF (Nordisk ortopedisk Forening) ble invitert til 
CoA (Chinese ortopaedic Association) sitt årlige 
høstmøte. Alt ble dekket, unntatt reise til og fra 
Bejing. Vi ble tatt svært godt i mot fra vi landet til vi 
reiste hjem. Et prikkfritt arrangement med interna-
sjonale sesjoner, og lokale selvfølgelig. Det var svært 
sentrale verdens kjente ortopeder som deltok, og det 
er helt tydelig at kina retter seg vestover og gjerne vil 
ha kontakt med Vesten. 
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En av dagene var viet WoA – World orthopaedic 
Association. Det vil si at kineserne ser for seg en 
verdensomspennende ortopedisk forening. WoA 
ble etablert i 2011. WoA ville ha et godt sam-
arbeide med internasjonale foreninger som EForT, 
AAOS,SICOT	osv.	De	ønsker	å	nå	fram	til	hele	
verden, har industrien med på laget, og åpentbart 
benytte seg av kunnskap fra Vesten, og da spesielt 
av type registerforskning. To ortopeder fra sverige 
var svært sentrale i denne organisasjonen .

Styret	deltok	på	EFORT	sin	kongress	i	Istanbul.	Den	
var	preget	av	urolighetene	i	Istanbul,	og	til	tross	
for at vi bodde rett inn til Gezi – parken følte vi oss 
trygge under hele oppholdet. Det faglige innholdet 
var preget av at en rekke forelesere meldte avbud 
rett før åpningen. ketil Holen og knut fjeldsgaard 
deltok på frokostmøte og middag med EForT orga-
nisasjonen og ble etter hvert godt kjent med dem.

Nestleder og leder deltok på Nordisk forening sitt 
møte i Visby på Gotland. Møtet ble rutinert ledet av 
Nof sitt styremedlem ketil Holen som er president i 
Nordisk ortopedisk Forening. Mye sosialt, men også 
viktige møter hvor man knytter viktige kontakter, 
får viktig informasjon om hva som skjer innen det 
ortopediske miljøet i de ”nordiske” landene. Hver 
representant fikk ti minutter for å gå gjennom de 
vikitgste aktuelle sakene i sitt land. Det var mye likt 
fra land til land.

Det er viktig at foreningen fortsatt retter seg inter-
nasjonalt, og ønsker å være med i internasjonale 
organisasjoner. 

Leder	i	LIOS	(Leger	i	Ortopedisk	Spesialisering)	Ante	
Matti kalstad har hatt møterett i Nof sine styremøter. 
De har sitt eget arrangement under høstmøte, og 
foreningen virker godt etablert, og har kommet for å 
bli. De får et tilskudd på kr 50 000 fra moderforenin-
gen hvert år.

Det gode forholdet til Norsk kirurgisk Forening 
er fortsatt ikke gjenopprettet, da det økonomiske 
oppgjøret etter festforestillingen 2011 fortsatt ikke er 
ferdig. Det er blitt lovet i disse dager da alle ønskete 
papirer er sendt over til NkF. Leder har kun møtt på 
et møte i NkF i år. styret har hatt diskusjon innad 
om hvorfor man skal møte på styremøtet i NkF, og 
om man overhodet skal ha noe med NkF å gjøre. 
Nof er en stor forening med en egen hovedspesiali-
tet og ingen krav til ”kirurgiske inngrep”. Tilsvarende 
med NkF som ikke har noen krav til ”ortopediske 
inngrep”. 
Til landsstyremøte i Legeforeningen møtte Hebe 
kvernmo som Nof sin representant.

Ortopedisk Høstmøte 2012 
Et vellykket tverrfaglig møte som også gikk med 
overskudd om den ortopediske eldrebølgen. Godt 
oppmøte, og vi har valgt å fortsette med tverrfaglig 
møte også i år. Et av problemene er å få en tverr-
faglig komite. Legeforeningen stiller som garantist 
og krever da høy avgift fra ikke medlemmer, og halv-
parten fra medlemmer av Legeforeningen. Det er 
hvert år spenning rundt det tverrfaglige møte, både 
med tanke på oppmøte og økonomien.  
også i år. Vanskelig å vite hvor og hvordan det skal 
annonseres.

Nof-symposiet – ”The Global Epidemic of ortho-
paedic Trauma . Are we doing enough? ” ble svært 
vellykket. Gode forelesninger, til ettertanke for de 
fleste av oss – og nyttige og gode diskusjoner.  
Hele symposiet foregikk på engelsk. Takk til dr. 
sven Young – som til dagen arbeider som ortoped 
og underviser i Malawi som ledet symposiet på en 
utmerket måte. Vel gjennomført sven.

Høstmøte gir oss tellende timer fra Legeforeningen 
– og dermed muligheter for våre medlemmer å søke 
refusjon fra Legeforeningen.

Høstmøte er svært sentralt for Nof. Faglig og økono-
misk. store deler av arbeidet året gjennom er rettet 
mot høstmøte i uke 43. 

Utdeling av stipendier
Det ble delt ut to Nof-stipend under middagen a kr 
50 000. Christian sætersdal for langtidsresultater av 
klumpfotbehandling i Norge før innføring av Ponseti-
metoden og Catrine Aga for sin studie om ”Double 
bundle anterior cruciate ligament reconstruction 
proposal”. 

•	 Charnley stipend tildelt Bernhard Flatøy fra oUs
•	 smith & Nephew stipend tildelt Geir Åsmund   
 Hjorthaug og Are Haukåen stødle begge fra oUs.
•	 Heraeus medical stipendiet ble tildelt  
 Joachim Horn.
•	 Beste Frie foredrag tildelt Jan Harald røtterud  
 fra AHUs. 

Høringer 
Leder i spesialitetskomiteen Anders Walløe har svart 
på flere høringer, samt leder. svært mange høringer 
er uaktuelle for Nof.

FaMe (FagMedisinsk forening)
Leder møter jevnlig på disse møtene hvor lederne i 
de fagmedisinske foreningene møter.  
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Viktige møter, hvor viktige temaer taes opp og viktige 
og nyttige kontakter knyttes med andre ledere i de 
andre fagmedisinske foreningene.

Møter i Legeforeningens regi 
Hyppig invitasjon til møter med svært forskjellige 
innhold. Alltid viktig innhold, og alltid like velforbe-
redt. Vikitg å være tilstede, og viktig å tilegne seg 
oversikt over hva som foregår innad i Legeforenin-
gen, og svært vesentlig for å holde seg orientert om 
hva som foregår innad i byråkretaiet (Helse- 
direktorat, HoD og de forskjellige helseforetakene).

5.3 medlemmer, styrer og utvalg 

Æresmedlem
Professor Lars Engebretsen ble utnevnt til æresmed-
lem og fikk sin velfortjente diplom.

Døde medlemmer pr. 03.09.13
Haug Magnor Foss 29.03.15 – 14.10.12 
sverre Husby 01.08.33 – 27.01.13
Eldbjørn ronglan 03.04.34 – 12.01.13

Styret i Norsk ortopedisk forening 
Leder: knut Fjeldsgaard HUs 
Nestleder: Jon olav Drogset st. olavs Hospital
kasserer: Annette Wikerøy AHUs
sekretær: Torgeir Vestad sUs
redaktør Norsk ortopedpost: Terje Vagstad, 
Ålesund sykehus
Web-Redaktør:	Ivar	Rossvoll	St.Olav	Hospital
Leder	i	LIOS:	Ante	M.	Kalstad	St	Olavs	Hospital
Varamedlem: Gunn Hulleberg st. olavs Hospital
Past President: ketil Holen st. olavs Hospital

Organer valgt av Generalforsamlingen i Nof

Spesialitetskomiteen
Anders Walløe: Leder 

Medlemmer: se årsrapport. 

Kvalitetsutvalget 
Tobias Franke: Leder 

Forskningsutvalget 
Gunnar knutsen  Helse Nord
Eivind Witsø  Helse Midt 
Kari	Indrekvam		 Helse	Vest	
Hebe kvernmo  Helse sør-Øst 
knut Fjeldsgaard  Leder i Nof 

Revisorer 
Helge rønningen og Harald steen 

Valgkomite 
Hebe kvernmo, ketil Holen og knut Fjeldsgaard

Nasjonalt register for Leddproteser
Leif	I	Havelin:	Leder	Nasjonalt	kompetansesenter	for	
Leddproteser 

stephan røhrl: Nof – representant Helse sør-Øst
otto schnell Huseby Nof-representant  
Helse Midt-Norge
svein svenningsen Nof-representant Helse sør-Øst 

Lars Engebretsen: Leder av styringsgruppen for 
korsbåndregisteret

ola Wiig leder av styringsgruppen for barnehofte-
registeret

Nordic Arthroplasty Register Association 
Lars	B	Engesæther,	Ove	Furnes	og	Leif	Ivar	Havelin.

Styremedlem i Norsk Kirurgisk Forening 
Leder i Nof knut Fjeldsgaard 

Delegat i EFORT
Leder i Nof knut Fjeldsgaard

Representant i UEMS
Kari	Indrekvam

Styrerepresentant i Nordisk Ortopedisk Forening
Leder i Nof knut Fjeldsgaard

Stipendstyret – Charnley stipendet
Kari	Indrekvam	og	Arild	Aamot

Stipendstyret Smith & Nephew 
Lars Engebretsen og ove Furnes

Nasjonalt Traumeregister 
Martinus Bråten 

Norsk Ryggregister 
Arne skoglund

Representant i Landsstyret 
Leder i Nof knut Fjeldsgaard
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Representant i FaMe 
Leder i Nof knut Fjeldsgaard

Faggrupper i Norsk ortopedisk forening 
•	 Faggruppe for ortopedisk traumatologi
•	 Norsk artroskopiforening
•	 Norsk barneortopedisk forening 
•	 Norsk fot- og ankelkirurgisk forening 
•	 Norsk forening for håndkirurgi
•	 Norsk forening for skulder – og albuekirurgi
•	 Norsk forening for hofte – og knekirurgi 
•	 Faggruppe for osteoporose og benhelse

sak 6 
rapport frå Norsk ortopedpost 2012/2013

Terje Vagstad

Mykje nytt er skjedd med ortopedposten det siste 
året. som tidlegare år har det ofte vore eit slit å få 
inn nok stoff, gjentekne oppfordringar og purringar 
har imidlertidig ført til at vi har klart å stable 4 num-
mer på beina og i år. Ankel/fotforeninga har blitt ein 
stor bidragsytar og det er gledeleg å sjå at fleire no 
viser interesse og følger opp. Mykje rører seg i norsk 
ortopedi og det er viktig at alle våre medlemmer får 
ta del i dette. Vi har tidlegare vedteke at alleunder-
grupper som mottek støtte skal bidra med innlegg 
til bladet men dette har frå underteikna si side nok 
ikkje blitt fulgt skikkeleg opp, under haustmøtet vil 
det imidlertidig bli utdelt ein publiseringsplan for det 
komande året slik at ein veit kva ein har å forholde 
seg til.

Norske ortopedar er reiselystne og kunnskapssø-
kande. Vi har fått inn mange reisebrev, fått høyre om 
stipendvinnarar frå sist haustmøte som har førelagt 
sitt prosjekt og eg synes bladet har eit balansert inn-
hald. Frå og med neste utgåve håper eg vi kan legge 
vekk litt den helsepolitiske debatten som har prega 
Norge dei siste året og sjå framover, slutte å slå inn 
allereie åpna dører og tenke nytt. For å få dette til er 
vi som alltid avhengig av bidrag slik at dette ikkje blir 
eit blad prega av få men av mange. Gjenopplivinga 
av gamle spalter har vel vore ein betinga suksess 
sidan det har vore problem med å få inn desse  
spaltene til rett tid. Vi håper og der på betre tider.

Den største forandringa ser det når dere samanlik-
nar	bladet	frå	i	fjor	haust	med	no.	I	ein	anbudspro-
sess valde vi å bytte leverandør frå DrD til odesign, 
dette både av økonomiske insentiv og for å få inn 
litt nytenkning og skape noko nytt. Vi i styret synest 

dette har vore vellukka og vi håper dere og er nøgde 
med resultatet. oppdateringa og utlegginga av bla-
det elektronisk på ortopedi.no går vesentleg raskare 
enn før og det er blitt mykje enklare å lese gamle 
utgåver. Hugs at bladet blir det dere vil det skal vere, 
einaste måten å forandre det på er å kome med inn-
legg, idear og innspel. Alt er velkoment. Hjelp meg å 
forme bladet slik dere vil det skal vere.

sak 7 
rapport fra web-redaktør i Nof

sak 8 
rapport fra kvalitetsutvalget 

sak 9 
Årsrapport fra spesialitetskomiteen 

Anders Walløe 

Den norske lægeforening 
spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi

Årsrapport 2013

spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi har i 2012-
13 bestått av:
Anders Walløe, leder
Øystein Lian, ansvarlig for tilsynsbesøkene
Øystein H. Berg, representant 
ragnhild støen, representant, ansvarlig for kursene
Tiril Melby, YLF representant
Mona Nysted, vararepresentant 
Ellen Margrethe risberg,vararepresentant, YLF

Godkjente spesialister 
Det er de siste 12 måneder godkjent 41 spesialister i 
ortopedisk kirurgi. Av disse er 26 godkjent etter nor-
ske regler og 15 er konverteringer. Av konverterin-
gene var 9 fra sverige, 5 fra Danmark og 1 fra Polen. 
Det er totalt 521 yrkesaktive spesialister i Norge 
hvorav	kvinneandelen	er	11%.	Blant	LIS	er	kvinnean-
delen nå 30% og blant årets godkjente 15%.

Besøk på utdanningsavdelingene 
komiteen har gjort 5 avdelingsbesøk. Avdelingsbesø-
kene er en viktig del av komiteens arbeid og bidrar 
sterkt til å skaffe oversikt over utdanningssituasjonen 
i landet. Avdelingene på Lillehammer og ringerike 
hadde forbedret seg kraftig ved nye besøk og be-
holder sin status. Avdelingen i skien får nytt besøk 
høsten 2013. Avdelingen i Molde, som vi mente 
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burde miste sin utdanningsstatus, har fått redusert 
godkjent tjenestetid til 2 år.
Helsedirektoratet overtok godkjenningen av spesia-
lister i september 2012 og har nå utarbeidet et nytt 
skjema ved søknad om godkjent spesialistutdan-
ning. Gjeldene regelverk er nå å finne på Helsedi-
rektoratets hjemmeside.
Vi må poengtere at det må legges mer arbeid i vei-
ledning og individuelle utdanningsplaner. Vi ønsker 
rapport	om	siste	års	operasjoner	for	hver	LIS	og	an-
tallet totalt. Egnethet må være med i veiledningsrap-
porten. Vi er for tiden usikre på om Helsedirektoratet 
også vil overta kontrollen av institusjonene og derved 
sErUs rapportene. Det er tydelig at de vil legge  
ansvaret ennå sterkere på avdelingsleder og jeg  
frykter at de vil redusere avdelingsbesøkene. 

Nettbasert undervisning
Denne undervisning pågår nå regelmessig med 
mange sykehus som deltagere. Vi anbefaler dette 
som en viktig del av undervisningen. Den kan 
erstatte inntil 50% av de fastlagte 90 minuttene pr. 
uke.	Det	er	likevel	viktig	at	LIS	forbereder	og	holder	
foredrag internt som ledd i sin utdanning.

Kursene (270 timer hvorav 240 er obligatorisk)
De obligatoriske kursene ble vedtatt endret av 
Generalforsamlingen i 2011. Forslaget er godkjent 
av Helsedirektoratet og er obligatorisk fra 01.01.17. 
Det er et nytt fotkurs, ATLs blir obligatorisk og PPP 
kurset blir forkortet. Vi må selv lage det nye PPP 
kurset. Nåværende kurskomite ønsker ikke å redu-
sere kurset. 

Operasjonslistene
Disse var oppe på Generalforsamlingen i 2011 
og har nå blitt godkjent av Legeforeningen. De er 
oversendt Helsedirektoratet, men vi vet ikke når 
de nye listene vil bli gjeldende. Vi har etterlyst om 
videre arbeid vil skje i Legeforeningen eller i Helse-
direktoratet. 

Gruppe 1 tjeneste
Denne saken ligger fortsatt i Helsedirektoratet. Det 
er uklart om det blir en sentral tjeneste eller kun 
kurs og attest fra avdelingssjef. Faste legestillinger 
skal innføres, men vi vet ikke når dette vil skje og 
om det blir på alle avdelinger. Fra 01.07.13 er det 
fritt fram for helseforetakene å opprette nye over-
lege-	og	LIS-	stillinger.	

Etterutdannelse (CME)
også denne saken har vært diskutert i nåværende 

periode med Helsedirektoratet. Vi har foreslått 
evaluering over 5 år basert på punkter (CME) hvor 
overlegepermisjonen skal telle med og gjennomførte 
punktkrav skal gi lønnsøkning. EU vil innføre regler 
for resertifisering, men trolig ikke før i 2018.

For spesialitetskomiteen

Anders Walløe, leder 

sak 10 
rapport fra Nasjonalt register  
for leddproteser 2012

Leif Ivar Havelin

Driftsmessig gikk 2012 gikk uten store endringer  
eller problemer for registeret. Årsrapport fra 
Nasjonalt kompetansesenter for leddproteser og 
hoftebrudd ble 4. juli 2013 sendt i e-post til alle 
NoF-medlemmer (http://nrlweb.ihelse.net/), og 
sykehusvise rapporter sendes i oktober til kontakt-
personene ved alle sykehusene. 

registersymposiet på høstmøtet i 2012 hadde 
følgende tema: 1. spectronEF/reflection erfaringen, 
2. Nyheter fra Hoftebruddregisteret, 3. Nyheter fra 
korbåndsregisteret og 4. Metall-på-metall- proteser 
og oppfølging av pasientene med slike proteser. 

riksrevisjonen benyttet i 2012 registrenes data til 
å studere effektivitetsforskjeller mellom sykehus i 
hofteprotesekirurgi og i behandling av hoftebrudd  
og korsbåndskader. rapporten offentliggjøres høsten 
2013.

Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsre-
gistre, som består av skDE i Helse-Nord, Hemit i 
Helse Midt-Norge og regionale servicemiljø i andre 
regioner for å bistå kvalitetsregistrene. 
I	2012	har	Nasjonalt	servicemiljø	for	medisinske	
kvalitetsregistre arbeidet med utvikling av et system 
for elektronisk rapportering fra sykehusene til regis-
trene. Arbeidet er ikke sluttført.

Den interregionale styringsgruppen for Nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har 
pålagt alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre å 
levere regionale (rHF) eller helst sykehusvise  
resultater.	I	2013	leverer	registeret	resultater	på	
rHF nivå og disse vil bli offentligjort på skDE sin 
nettside (www.kvalitetsregistre.no) høsten 2013. 
Generalforsamlingen bør ta stilling til utlevering av 
sykehusvise resultater neste år. 
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sak 11 
rapport fra Nasjonalt korsbåndregister 

Flere bruker patellarsenegraft!

Fjorårets ”editorial” fra korsbåndsregisteret 
konkluderte med at flere hamstrings enn patellar-
senerekonstruksjoner ble revidert. Det samme ble 
publisert fra kayser gruppen som også hadde en 
høy revisjonsprosent på allograftrekonstruksjoner. 
Årets norske rapport kan tyde på at ortopedene  
virkelig leser rapporten- bruk av hamstring er redu-
sert fra 1452 til 1250 og bruken av patellarsenegraft 
opp fra 350 til 455. selv om svenskene fortsatt bru-
ker hamstrings i 99% av tilfellene, så ser det ut til at 
mange andre land er på vei tilbake til patellarsene 
som primært graft. 

resultater fra registeret i 2012 kan tyde på at dette 
er	lurt.	I	hvert	fall	revideres	hamstrings	dobbelt	så	
hyppig som patellarsenegraft. MEN, som det ble 
påpekt av mange: dette kan ha mange årsaker: 
graft styrke, fiksasjonstype, kirurgisk teknikk etc. og 
selvfølgelig at ikke alle med graftsvikt blir revidert. 
og NB Nye data fra det danske registeret tyder på 
at anteromedial tilgang gir økt antall revisjoner. Med 
andre ord: det er mye vi enda ikke vet, men alt tyder 
på at registerdata kan hjelpe oss til bedre resultater! 

korsbåndregisterets ledelse og sekretariat er stolt 
av å kunne presentere registerets rapport fra 2012. 
Fra oppstarten 10.jun 2004 har rapporteringene 
steget jevnt og trutt. Fortsatt tyder innmeldingene på 
en meget god oppslutning fra våre kolleger. Vi har 
nå mer enn 16000 korsbåndsopererte i databasen! 
sammen med sverige og Danmark har vi 50 000 
pasienter i databasen.

Antall opererte øker litt nesten hvert år, antall 
dagkirurgi opererte er økt med 100% fra 2004. 70% 
gjøres nå som dagkirurgi, opp fra 63% i 2011. Hel-
digvis ser det ikke ut til at de operative komplikasjo-
nene øker- det rapporteres ved 2-3% av rekonstruk-
sjonene. Av rapporten kan dere ellers lese mange 
interessante tall- blant annet at det er svært mange 
under 20 år som får utført en korsbåndsrekonstruk-
sjon. Fortsatt gjøres rundt 50 barn. Mange av dere 
vet at i idretter som håndball og fotball så er det 
flere jenter enn gutter som får korsbåndskader og 
som opereres. Nyere data viser imidlertid at denne 
forskjellen foreligger fra 16 til 20 år, deretter er det 
ingen kjønnsforskjeller! Altså må vår forebygging set-
tes	inn	i	ung	alder!	I	2012	var	det	fotball	og	twin	tip	
ski som var aktiviteten som førte til skaden - særlig 
twin tip ski er farlig. det var den vanligste aktiviteten 

blant barn under 12 år med korsbåndskade i Moks-
nes sin doktoravhandling i mai 2013. Fortsatt får 
hver fjerde pas med korsbåndskade, en ledsagende 
bruskskade og halvparten får meniskskader. 99% 
bruker antibiotika profylakse, langt færre (80%) 
trombose profylakse.

Det ser ut til at hamstrings har tatt over for patellar-
senen, ca 1250 hamstrings mot 455 patellar-sener.  
I	Sverige	får	godt	over	90%	hamstringsgraft!	Spørs-
målet er om dette er bra - fortsatt tyder studier på 
et patellarsene er bra hos svært aktive pasienter, 
mens hamstrings blir litt løsere hos kvinner og svært 
aktive idrettsutøvere. Double bundle har ikke fått 
gjennomslag i Norge, nyere kliniske data raporterer 
svært forskjellige resultater- i Norge bør nok denne 
operasjonsmetoden brukes som ledd i studier. På 
oUs foregår en randomisert studie der resultatene 
vil foreligge om ett par år. 

PCL kirurgi øker sakte, men sikkert . Det kan jo være 
fordi kirurgien er blitt bedre, eller fordi pasientene 
har mye plager slik Årøen og medarbeidere nylig 
har publisert: An isolated rupture of the posterior 
cruciate ligament results in reduced preoperative  
knee function in comparison with an anterior  
cruciate ligament injury. Arøen A, sivertsen EA, 
owesen C, Engebretsen L, Granan LP. knee surg 
sports Traumatol Arthrosc. 2012 Jul 17. Årøens og 
medarbeidere publiserer også en ny biomekanisk 
studie som er gjennomført på steadman forsknings-
senter i Vail høsten 2012 som viser gode, biomeka-
niske resultater av PCL kirurgi.

I	2011	kom	noen	endringer	pà	skjemaet.	Vi	har	nå	
med opplysninger om sannsynlig revisjonsårsak, 
bruk	an	NSAIDs	og	noen	nye	fiksasjoner	samt	at	vi	
har tatt in double bundle operasjoner. Nye traumer 
er hyppigste årsak til revisjoner som utgjør vel 10% 
av korsbåndkirugien nå. Forøvrig har Cathrine Aga 
vist i sin artikkel i Am J sports Medicine at de nye 
fiksasjonsmetodene ser ut til å holde an høy kvalitet 
på tibia uten for store variasjoner mellom implanta-
tene.

Fra juni 2006 starter utsendelse av koos skjema til 
pasienter som er fulgt i to år. De foreløpige dataene 
viser at pasienter med korsbåndskirurgi har god 
bedring i livskvalitet og aktivitetsnivå. Fortsatt er vi 
ikke fornøyd med compliance her- den ligger på vel 
65% ved to års oppfølgingen. De noe figurene viser 
at korsbåndsopererte har en klar forbedring i Quality 
of live og i recreational activities

Vi er glade for å se en økende bruk av registeret. 
Mange prosjekter er presentert siden oppstarten og 
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Lars Petter Granan leverte inn sin avhandling om 
registeret	i	juni	2009.	I	2012	er	det	kommet	flere	
nye artikler fra samarbeidet med kayser Perma-
nente registeret i UsA i Journal of Bone and Joint 
surgery og i American Journal of sports Medcine. 
Flere andre artikler er inne i Am J sports Medicine 
og i Acta. Flere grupper benytter nå dataene. Både 
Haukeøland, st oLav, oUs og etter hvert AHUs 
benytter nå data.

sommeren 2011 kjørte vi en ny compliance studie 
for å se om oppslutningen fortsatt er like god. Tal-
lene våre tyder på en liten nedgang, men på Høst-
møtet og pä Artroskopiforeningens möte får dere en 
nøyaktig oppdatering. Arbeidet gjöres av stud.med 
karianne Ytterstad og er publisert i Tidsskriftet (Tids-
skr Nor Laegeforen. 2011 Feb 4;131(3):248-50) 
og er nylig publisert i Acta: registration rate in the 
Norwegian Cruciate Ligament register: large-volume 
hospitals perform better. Ytterstad k, Granan LP, 
Ytterstad B, steindal k, Fjeldsgaard kA, Furnes o, 
Engebretsen L. Acta orthop. 2012 Apr;83(2):174-
8.	I	2012	har	vi	ikke	gjennomført	en	compliance	
studie, men planene er å gjøre en ny for 2013-14.

Av nye arbeider så har røtterud og medarbeidere 
vunnet prisen for den beste artikkelen i Am J sports 
Med i 2012, den såkalte Houghston award med et 
arbeid der registerdata viser at pas med bruskskade 
grad	III	og	IV	har	dårligere	resultater	etter	2	år	sam-
menlignet med pas uten bruskskade og pas med 
grad	I	og	II	bruskskader.	

styringsgruppen for korsbåndsregisteret vil fortsatt 
oppfordre dere til å bruke registeret til studier. 
send en forespørsel med en protokoll til leder av 
styringsgruppen lars.engebretsen@medisin.uio.no. 
Forespørselen vil bli behandlet av styringsgruppen 
raskt. Vi ønsker at registeret skal brukes av sykehus 
i hele landet, ikke bare av universitetsmiljøene. 
styringsgruppen har dr med Lars Petter Granan som 
sekretär og han er fra senhösten 2010 ansatt i en 
20%	stilling	ved	Senter	for	Idrettskadeforskning	for	ä	
arbeide vidre med registeret. Vi jobber fortsatt med 
et system for å inkludere ikke-opererte korsbänd-
spasienter.

På vegne av registeret ønsker jeg å takke kontoret 
i Bergen med knut Fjeldsgaard i spissen. samar-
beidet med de øvrige registrene går utmerket. som 
tidligere	har	Senter	for	Idrettskadeforskning	bidratt	
med midler, ideer og metodehjelp En gledelig nyhet 
var at registeret fra og med 2010 er kommet med 
blant de registre som mottar offentlig støtte via  
Nasjonalt leddregister. Dermed er driften sikret i 
mange år framover. 

oslo 11.09.13
Lars Engebretsen
Leder av styringsgruppen

Lars-Petter Granan
registersekretär 

knut Fjeldsgaard
registeransvarlig Bergen 

sak 12 
rapport fra Norsk hoftebruddregister 

Lars B. Engesæter

Driften av Hoftebruddregisteret har også gått greit 
i 2012. Data fra over 72 000 operasjoner er nå 
registrert. Antall reoperasjoner er nå lavere enn 
noen gang (10,4 %). Det store antallet operasjoner 
og med registrering av ProM data (spørreskjema 
sendes ut direkte til alle pasientene fra registeret 
4, 12 og 36 måneder postoperativt) har vi en unik 
informasjons kilde. Data materialet i Hoftebruddre-
gisteret er kirurgenes felleseie og vi oppfordrer alle 
som er interessert i forskningsprosjekt om å benytte 
seg av dataene. 

også vitenskapelig var 2012 et godt år for Hofte-
bruddregisteret med mange foredrag basert på data 
fra registeret både nasjonalt og internasjonalt. 6 
vitenskapelige artikler er blitt publisert i løpet av det 
siste	året.	I	april	forsvarte	Kjell	Matre	sin	PhD-grad	
med	data	blant	annet	fra	registeret.	I	et	av	delarbei-
dene ble det funnet mindre risiko for reoperasjon 
ved bruk av intramedulær margnagle i forhold til 
glideskrue ved Ao A3-intertokantære frakturer /
subtrokantære	frakturer	(Injury,	2013).	For	de	enkle	
2-fragment trokantære frakturene (A1) var det mot-
satt, færre reoperasjoner ved bruk av glideskrue vs. 
margnagle (Corr, 2013). 
 
Mange takk for god rapportering og vi håper på 
fortsatt godt samarbeid – til beste for en viktig  
pasientgruppe!

sak 13 
rapport fra Nasjonalt barnehofteregister 
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sak 14  
Årsrapport 2012 fra ACtA orthopaedica

Jan Erik Madsen

Acta	Orthopaedica	kommer	med	6	utgaver	årlig.	I	
2012 mottok Acta 786 manuskripter, en økning fra 
741 i 2011. 60% var kliniske arbeider, 25% case 
reports, og 10% eksperimentelt. Ca 20% av de inn-
sendte manuskriptene var fra Norden og Nederland, 
og 125 artikler ble publiserte: sverige bidro med 31 
av disse, Norge med 15, Nederland 11, Danmark 
9, Japan 6, korea 5, Finland 4, UsA 4, og Canada 
4. 21 artikler var registerstudier, 4 randomiserte 
kontrollerte studier og 4 var reviewer/meta- analyser. 
Flest manuskripter ble innsendt fra storbritannia 
(84), og økningen i tilsendte manus var størst fra 
kina (58).
Behandlingstiden for manuskriptene i Acta er til-
fredsstillende. 70% får tilsendt et “first decision  
letter” innen 3 uker, 85 % innen 6 uker. For refu-
serte manus var refusjonstiden 1-6 uker. Gjennom-
snittstid fra innsending til akseptering var 2 (1 -4) 
måneder, i stor gad bestemt av antall nødvendige 
revisjoner og tiden forfatterne brukte på disse. Tiden 
fra akseptering til publikasjon i papirformat var ca 
6 måneder (2011). Fra 2009 har Acta imidlertid 
«online preprint» av artiklene (Epub ahead of print) 
2-3 uker etter at forfatternes aksept.
Actas impact factor har økt gradvis over de siste 10 
årene, fra 0.6 i 2001 til 2.2 i 2011, ganske nært de 
andre tre store generelle ortopediske tidsskriftene. 
Blant de 65 journalene klassifisert som ortopediske 
(Thomson	ISI),	lå	Acta	som	nr	16	i	2011.
Finansielt har Acta hatt et overskudd de siste årene, 
og abonnementsprisen for kollektive abonnenter  
(ortopeder i Norden og Nederland) har ligget 
uendret på 50 euro siden 1996. Acta har «Platinum 
open Access» for alle artikler, og lanserte i 2011 
en app for iPhone og Android med fri tilgang til alle 
Acta artikler og supplementer fra starten i 1930. 
Eivind Witsøe er fortsatt co-editor i Acta, Jan Erik 
Madsen har overtatt som “board member” etter Lars 
Engesæter og Jonas Fevang er valgt som «deputy».
En stor takk til alle Actas refereer og bidragsytere for 
en god og viktig jobb!

sak 15 
rapport fra Bone and Joint decade utvalget 

sak 16 
rapport fra uems

sak 17 
rapport fra seniorpolitisk utvalg 

seniorpolitisk utvalg har i mange år bestått av Pål 
Benum, Elling Alvik og ketil Holen. De siste årene 
har det ikke vært aktivitet i utvalget. Dersom Nof 
ønsker å ha et slikt utvalg, bør det kanskje velges 
nye medlemmer til utvalget.

ketil Holen

sak 18 
rapport fra faggruppe for ortopedisk  
traumatologi 2013

Olav Røise
 
1.Gruppens mandat
•	 høringsinstans	for	ortopedsk	traumatologi	
•	 vurdere	arbeidsfordeling	mellom	sykehus
•	 vurdere	innføring	av	krav/standarder	til	sykehus	 
 som får tildelt spesielle funksjoner
•	 jobbe	fram	nasjonale	retningslinjer	for	behandling
•	 etablere	nasjonale	behandlingsprotokoller

2.Medlemmer
Martinus Bråthen, st. olavs Hospital
Bjørn Bragnes, Vestre Viken HF (sekretær)
olav røise, oslo universitetssykehus (leder)
 
3.Møtevirksomhet
Gruppen har kommunisert via mail og har avholdt  
3 telefonkonferanser.
 
4.Høringsuttalelser
Ingen	oppdrag.
 
5. Saker/møter gruppen har behandlet/ 
 arrangert/jobber med
•	 Arrangerte	traumeseminar	på	høstmøtet	2012	om		
 rehabilitering med tittel; ”Veien tilbake til livet etter  
 ulykken. Hva skal til for at vi ortopeder kan bidra til  
 en effektiv reise for disse pasientene?”
•	 Planlegging	av	årets	traumesymposium.
•	 Utvidelse	av	faggruppen	fra	et	traumeutvalg	til	en		
 vanlig faggruppe for traumeinteresserte ortopeder.  
 På årets høstmøte avholdes konstituerende møte  
 for faggruppen . 
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sak 19 
Årsrapport fra Norsk Artroskopiforening  
2012 – 2013 

Sigbjørn Dimmen

 Leder:  sigbjørn Dimmen
 sekretær:  Aksel risan
 Nestleder:  randi Margrete Hole
	 Kasserer:		 Inge	Skråmm
s tyremedlem:  Mette Andersen

Norsk Artroskopiforening har i overkant av 100  
medlemmer, og har hatt normal aktivitet siste år.
Under Høstmøtet 2012 arrangerte Norsk Artro-
skopiforening sitt eget symposium med temaet 
”Hyperlaksitet i skulderen”. Det var stor deltagelse 
på symposiet, og foreningen fikk mange positive 
tilbakemeldinger. Norsk Artroskopiforening stipend 
2012 for beste artroskopirelaterte foredrag ved Høst-
møtet ble tildelt kirsten Lundgreen fra Lovisenberg 
Diakonale sykehus for foredraget ”Fulltykkelserup-
turer av supraspinatussenen har signifikant redusert 
muskel-regenerasjonspotensiale”. stipendet var som 
tidligere på kr. 10 000,-.

Vintermøtet, som er foreningen sitt hovedarrange-
ment, ble i 2013 arrangert på GudbrandsGard Hotell 
på kvitfjell helgen 1. - 3. februar. Til sammen deltok 
det 59 deltagere og foredragsholdere. På én av 
sesjonene samarbeider vi med Norsk forening for  
skulder- og albuekirurgi, og de har ansvaret for 
program og foredragsholdere. Det faglige program-
met var også i år godt og av høy standard. Det 
var sesjoner om acl, mcl, menisk, rotatorcuff og 
artroskopi	ved	artrose.	I	tillegg	til	foredragsholdere	
fra egen forening, var det tre utenlandske foredrags-
holdere, rob LaPrade fra Vail, Matt ravenscroft fra 
Manchester og Julie McBirnie fra Edinburgh. 

Generalforsamling ble avholdt 2. februar. Årsberet-
ningen ble gjennomgått, og nytt styre ble valgt, se 
over. stefan Moosmayer ble tildelt smith & Nephew 
sitt Artroskopistipendium på kr. 40000,- for sin 
studie ”Analyse av funksjonell og strukturell utvikling 
av konservativ behandlede rotatorcuffrupturer over 
8 år”.

Norsk Artroskopiforening har blitt godkjent som en 
EsskA Affiliated society. EsskA Affiliated societies 
er nyopprettet, og består av artroskopiforeninger 
fra mange land i Europa. Hensikten er at man skal 
styrke samarbeidet mellom foreningene. EsskA 
vil derfor få en sentral rolle i koordineringen av 
samarbeidet mellom de nasjonale foreningene. 

Medlemmer av Norsk Artroskopiforening får også et 
spesialtilbud på medlemskap i EsskA på € 60 per 
år, dette tilbudet gjelder ut 2013. Medlemmer av  
EsskA får osak n-line tilgang til EsskA-journalen 
kssTA (knee surgery sports Traumatology Arthos-
copy) samt andre fordeler som for eksempel  
redusert kongressavgift.
For ytterligere informasjon, besøk vår hjemmeside: 
www.artroskopi.no

sak 20 
rapport fra Norsk Barneortopedisk forening 

Anders Wensaas (leder)
Jonas Fevang (nestleder)
Elisabeth strugstad (sekretær/kasserer)
ola Wiig (”past president”)

Foreningen har 50 medlemmer. Økonomien er god.
styret avholdt møte ved rikshospitalet 11.06.13. og 
har for øvrig kommunisert per mail.
I	2012	ble	foreningen	innmeldt	i	Brønnøysund-
registeret og har fått organisasjonsnummer.

Høstmøtesymposiet 2012 hadde temaet ”Epifysio-
lysis captis femoris”. Theddy slongo fra sveits var 
invitert som foreleser. Det var godt oppmøte. 
Høstmøtesymposiet 2013 vil ha artrodiatasebehand-
ling av CLP som sentralt tema.

 Arrangement av høstmøtesymposiet er per dags 
dato foreningens viktigste aktivitet. Generalforsam-
lingen velger tema for neste års symposium. styret 
foreslår ”ortopedisk behandling av vanlige nevro-
muskulære tilstander/CP”.

Foreningen jobber også med å få utgitt en norsk 
lærebok i barneortopedi. redaksjonen rapporterer 
om fremgang i arbeidet.
styret har hatt en gjennomgang av foreningens ved-
tekter og vil foreslå endringer for årets generalfor-
samling. styret foreslår at foreningen også har som 
målsetting å jobbe for nasjonale faglige retningslinjer 
innen barneortopedi.

styret vil også foreslå at det etableres en hjemme-
side for foreningen på internett.
søknad om å få arrangere EPos-kongress har vært 
diskutert, men styret anser dette som en for stor 
oppgave for foreningen per i dag. 
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill 
og å møte på årets generalforsamling under  

Høstmøtet!
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sak 21 
rapport fra Norsk fot- og Ankelkirurgisk 
forening 2013 

Generalforsamling ble holdt i forbindelse med Høst-
møtet onsdag 24. oktober kl. 17-18.
Ny innvalgt medlem i styret ble Elisabeth Ellingsen 
Husebye, overlege på fot-ankelseksjonen på oUs.
styret består for øvrig av Jákup Midjord, formann, 
Lars kjetil Aas, kasserer samt Ari Bertz. Disse 3 står 
for gjenvalg i år.

Medlemstallet stadig økende med 4 nye medlemmer 
i år. Økonomien er god, nøyaktig regnskap fremleg-
ges på GF.

Der er avholdt 2 styremøter i løpet av året, herav et 
skypemøte. Hovedvekten av aktiviteten i styret går til 
organisering av kurser og møter.

Kursvirksomhet
Høstmøte symposium 2012 handlet om idrettsska-
der i bakfoten. Møteleder var Jákup Midjord. Blant 
foredragsholderne var Uffe Jørgensen, nyinnsatt 
professor ved syddansk Universitet i odense, Dan-
mark. symposiet var meget velbesøkt og fikk positive 
tilbakemeldinger fra flere hold. Det var dessuten en 
fot-ankelsesjon med frie foredrag.
Foreningen arrangerte i år vårmøte på Lillestrøm 
fredag 24. mai med tema Heelpain. Møteledere var 
Elisabeth Ellingsen samt Ari Bertz. Foruten lokale 
krefter stilte Mark Davis fra London Foot and Ankle 
Centre. Møtet var vel besøkt med omtrent 30 delta-
gere og med meget positive tilbakemeldinger.
Forenings medlemmer deltager på flere av de 
obligatoriske utdanningskurs i ortopedi. Disse er 
Vossakurset, oppdalkurset samt skopikurset på 
Hafjell.	I	tillegg	er	der	opprettet	et	nytt	obligatorisk	
kurs i fot-ankelkirurgi samt amputasjonskirurgi som 
ble avholdt for første gang i Tønsberg 2-4 september 
i år. Dette kurset er fortsatt i støpeskjeen og har ikke 
funnet sin endelige utforming ennå. Man har planer 
om å fortsette med tidligere kadaverkurs i Tønsberg 
på andre tidspunkter av året.

3. sept. 2013
Jákup Midjord
Formann NoFAF

sak 22 
Årsmeldingen for Norsk forening  
for håndkirurgi 2012-.

Styret har for 2012-2013 bestått av
1. Hebe kvernmo (leder)
2. Yngvar krukhaug (nestleder)
3. Jan-ragnar Haugstvedt, (sekretær/kasserer) 
4. ole Fosse (styremedlem)

Foreningen har 67 medlemmer, hvor 9 er yrkes-
aktive spesialister i plastikkirurgi og 36 i ortopedisk 
kirurgi. Ni av spesialistene er kvinner. Atten av 
medlemmene er eldre enn 67 år, og 6 er ikke-
spesialister. 

Høstmøtesymposiet 2012 
Høstmøtesymposiet 2012 med UNN som arrangør 
utgikk ganske sent. styret besluttet derfor å benytte 
symposietiden til å gjennomgå foreliggende evidens 
for behandling av distale radiusfrakturer med leder 
og nestleder som møteledere. Per olav Vandvik 
fra kunnskapsenteret var invitert foredragsholder 
og holdt forelesningen ”Hvordan utarbeide kunn-
skapsbaserte faglige retningslinjer på bakgrunn av 
forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og 
pasientens preferanser – i tråd med kunnskaps 
basert praksis?”, og bisto i den etterfølgende  
diskusjonen. Fagpanelet for behandlingsretnings- 
linjene fikk flotte innspill på hvordan vi kunne 
komme videre fra kunnskapsgrunnlaget vi hadde 
utarbeidet sammen med kunnskapssenteret til 
behandlings-retningslinjer. 

Høstmøtesymposiet 
katrin Valen, UNN og Jan-ragnar Haugstvedt, 
sykehuset Østfold. For 2013 ble det på forrige 
årsmøte bestemt at tema skulle være ”Fleksorsene-
skader”. Gjesteforeleser er Peter Amadio fra Mayo 
Clinic, Minnesota, UsA. Øvrige foredragsholdere er 
håndkirurger og håndterapeuter fra ulike avdelinger 
i Norge. 

Vintermøtet 2013  
v/ kursleder Adalsteinn Odinsson
Det årlige vintermøte i regi av norsk håndkirurgi 
forening	ble	hold	25.-27.	januar	på	Ilsetra,	på	
Hafjell toppen. Tema på møtet var frakturer og 
fraktur behandling i hånd og håndledd. Takket være 
Legeforeningens forhåndsinnvilging av at industrien 
kunne bistå oss med lån av utstyr, kunne vi tilby 
«Workshop». kurset foregikk med korte forelesnin-
ger med erfarne håndkirurger om aktuelle frakturer 
etterfulgt av praktiske øvelser på plastben. 
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kurset fikk meget gode tilbakemeldinger ved evalue-
ring fra kursdeltakerne. De var meget førnøyde med 
korte, oppsummerende forelesninger og spesielt de 
praktiske	forelesningene.	I	år	forlenget	vi	kurstiden	
fra 2 til 3 dager og deltakerne var også fornøyd med 
dette. Lokaliseringen på Hafjell toppen var noe pro-
blematisk for noen, men de fant frem, noen brukte 
taxi og andre satt på med andre deltakere. Alle var 
meget	fornøyd	med	kost	og	losji	på	Ilsetra	fjellstue.	
Vi kunne ha ønsket oss var noen flere deltakere til å 
få budsjettet til å bedre gå opp. 

Vintermøtet 2014 
sykehuset Østfold er arrangør av vintermøtet i 
2014. Møteleder er Jan-ragnar Haugstvedt. Møtet 
holdes	som	tidligere	i	fantastiske	lokaler	ved	Ilsetra,	
Hafjelltoppen. Her er det flotte muligheter for fritids-
aktiviteter ved siden av kurset i form av ski, aking, 
utendørs badeanlegg m.m. kuset starter fredag 31. 
januar kl 14 og avsluttes kl 12 på søndag 2. februar. 
Det er avsatt tid til fritidsaktiviteter. Under vinter-
møtet i 2013 ble deltagerne inviterte til å komme 
med forslag til tema. Vi vil forsøke å sette sammen 
et program om ”Dislokasjonsfracturer i underarmen” 
og	”Ligamentskader”	i	håndroten.	Intensjonen	er	å	
få deltagelse fra industrien (må søke Legeforeningen 
om dispensasjon) for å kunne ha praktiske øvelser 
på plastben som veksler med forelesninger. kurset 
søkes godkjent som valgfritt kurs 12 timer for spe-
sialitetene ortopedi og plastisk kirurgi og refunderes 
via	fond	III.	

SSSH 2014 
Den 25. skandinaviske kongressen håndkirurgiske 
kongressen sssH arrangeres 14.-16. mai i Bergen. 
Yngvar krukhaug er kongresspresident. Program-
met har fokus på fingerfrakturer og distale radius 
frakturer, inkludert sekveler etter disse bruddene. 
Det faglige innholdet presenteres som en blanding 
av presentasjoner fra inviterte gjesteforelesere, 
mindre workshop sesjoner for å kunne diskutere 
dagligdagse kliniske problemstillinger og munt-
lige presentasjoner av originalforskning. Videre vil 
det bli posters presentasjoner. Moberg foreleser er 
Toshiyasu Nakamura fra Tokyo, som vil snakke om 
DrUJ-problemer. Andre inviterte forelesere er Amit 
Gupta (UsA), Louis Catalano (UsA), Nicholas D. 
Downing	(UK),	Ian	Russel	(UK)	og	Sven	Young	 
(Malawi). På terapisiden vil Fiona Peck, (Uk) snakke 
om tidlig mobilisering etter seneskade, Ton schreu-
ders fra Nederland om quadriga fenomenet og om 
PIP-leddsskader,	og	Saskia	Sizoo,	også	fra	Neder-
land, om rehabilitering av den brannskadde hand.

IFSSH 2013 
Jan-ragnar Haugstvedt er foreningens delegat i 
IFSSH	etter	valg	på	årsmøtet	2012.	Under	verdens-
kongressen	i	India	i	mars	i	år	var	det	god	deltagelse	
fra hele verden. To av foreningens medlemmer 
hadde innlegg på kongressen. Under generalforsam-
lingen ble det vedtatt at den tidligere felles represen-
tanten for de skandinaviske landene (sssH) skulle 
bli erstattet med egne representant for hhv Dan-
mark, Finland, Norge og sverige. Dette vil kunne øke 
innflytelsen til hvert av landene. Nyhetsbrevene fra 
IFSSH	blir	lagt	ut	på	nettsidene	til	foreningen.

FESSH 2013 
Leder er foreningens delegat i FEssH. Håndkirurgi 
er nå representert i UEMs i en multidisiplinary joint 
committee. Håndkirurgi kan få sin egen seksjon i 
UEMs når mer en 1/3 av medlemslandene i FEssH 
har håndkirurgi som egen spesialitet, hvilket vil ha 
betydning for opprettelsen av håndkirurgi som egen 
spesialitet i EU-sonen. Pt er det 5 land som har det 
(Østerrike, Finland, Ungarn, sverige og fra 2014 
også sveits), dvs. at mangler det 4 land før hånd- 
kirurgi	får	egen	seksjon.	I	Hand	Trauma	Committee	
er det nå registrert 2 sentre i Norge med godkjen-
ning. Forutsetningen for å kalle seg et håndtraum-
senter er bla at man har døgnservice 7/365, har en 
håndterapienhet og at minst én av kirurgene innehar 
FEssH diplomeksamen.

Under generalforsamlingen ble det for øvrig annon-
sert 7 FEssH Training Awards for 2014 pålydende 
€4,000, med søknadsfrist 8. november, samt et 
Basic science in Hand surgery Fellowship i 2014 på 
3-6 måneder pålydende €10,000, med søknads- 
frist 1. november. Man finner en Training og  
research database på www.fessh.com. Ellers er det 
stadig	flere	som	tar	FESSH	Diploma	Examination.	I	
år var det 53 som besto eksamenen. Det var 24% 
strykprosent. registrering til neste års eksamen er 
30. November. kontakt examination@fessh.com hvis 
du ønsker å ta eksamenen i 2014. Neste års FEssH 
kongress arrangeres 18.-21. juni i Paris (se for øvrig 
vår hjemmeside). Det er valg i FEssH i 2014, og 
forslag på medlemmer i council er 31. oktober i år.

NFFHKs diplomkomite.
Diplomkomiteen ble reaktivert for 3 år siden, hvor 
foreningen kom frem til at så lenge håndkirurgi ikke 
er egen spesialitet, bør ordningen videreføres siden 
Diplomet gir et bilde av forventet håndkirurgisk 
kompetanse for de som har håndkirurgi som sin 
subspesialitet. Nye diplomer innvilget ila 2012/13 
kunngjøres av komiteen under årsmøtet.
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Foreningens kvalitetsarbeid.
Leder og nestleder har sammenfattet konsensus-
resultatene vedrørende behandlingen av distale  
radiusfrakturer i en artikkel som publiseres i Tids-
skriftet.	I	tillegg	er	Konsensusrapporten	ferdigstilt,	
og forelå januar 2013. Det gjenstår gjennomgang 
av konservativ behandling, som følges opp av fag-
panelet. styret har fungert som foreningens  
kvalitetsutvalg, og har besluttet å støtte opprettelsen 
av et register for behandling av distale radiusfrak-
turer. styret i Norsk ortopedisk forening har bifalt 
dette og at registeret søkes lagt til UNN/Helse Nord. 
Forslaget vil legges frem under årets generalforsam-
lingen i Norsk ortopedisk forening.

Websiden www.håndkirurgi.no 
Websiden er nå etablert på www.håndkirurgi.no. 
ole Fosse fungerer er webmaster. Her legges det 
fortløpende ut informasjon om nye kurs med mer. 
Webmaster har i tillegg annonsert en del av kursene 
via mail til våre medlemmer, slik at man får en 
påminnelse om hjemmesiden. Vi har på websiden 
opprettet en forslagskasse og en gruppeside som 
kan benyttes som diskusjonsforum. Det har foreløpig 
kommet få innspill på bruk av siden og lite bruk av 
diskusjonsforumet. Vi oppfordrer våre medlemmer 
om tilbakemeldinger under årsmøtet.

Inger Schulstads legat
Inger	Schulstads	minnestipend	for	utdannelse	innen	
håndkirurgi ble utlyst for første gang i fjor. Pengene 
skal utdeles fortrinnsvis til en kvinnelig lege med 
interesse for og under utdannelse i håndkirurgi. 
statuttene finnes annonsert i NoPen og på vår 
hjemmeside. Vi fikk dessverre ingen søkere i fjor. 
Litt før fristens utløp hadde vi heller ikke i år mottatt 
noen søknader, og en påminnelse om dette og våre 
øvrige stipendier ble sendt ut. Prisen utdeles under 
årsmøtet i foreningen. 

Første del av behandlingsanbefalingene for distsle 
radiusfrakturer vedr. operativ behandling vil legges 
ut på høring forut for GF. Disse vil bli gjennomgått på 
Nof minisymposium, 

På vegne av styret,
Hebe Désirée kvernmo
Leder

sak 23 
rapport fra Norsk forening for skulder-  
og Albuekirurgi 

Cecilie Piene Schrøder

Medlemstallet ser ut til å ha stabilisert seg på rundt 
40 og flere av disse er aktive på nasjonale og inter-
nasjonale møter. Vi ønsker oss som tidligere bedre 
deltagelse på generalforsamling og norske møter.

styret har bestått av konrad Mader (styremedlem), 
Berte Bøe (kasserer), rune Moan (sekretær), Tobias 
Francke (nestleder) og Cecilie Piene schrøder 
(leder).

Foreningen hadde eget symposium på Høstmøtet 
2012	som	omhandlet	komplekse	albueskader.	I	
tillegg bidro foreningen på Norsk Artroskopiforenings 
symposium om hyperlaksidtet i skulderen. Vinter-
møtet ble også i år arrangert på kvitfjell, i samarbeid 
med artroskopiforeningen. Vi hadde en egen sesjon 
som tok for seg behandling av rotatorcuffskader, 
med to inviterte internasjonale forelesere. Tilbake-
meldinger på form og sted for dette møtet har vært 
veldige gode og vi er derfor fornøyde med at også 
Vintermøtet 2014 arrangeres der.

Vi	er	regelmessig	representert	på	Internasjonale	
konferanser, også med egne bidrag. kirsten Lund-
green var invitert til å holde foredrag i på den fran-
ske artroskopiforeningens årsmøte i Lille i desember 
2012. Hun bidro med sine forskningsresultater på et 
konsensussymposium om rotatorcuffskader. Cecilie 
Piene schrøder var invitert til den franske artrosko-
piforenings vintermøte i Val dÌsere i januar 2013, der 
forskning innen labrumskader med cyster ble lagt 
fram. På dette møtet var det god norsk deltagelse. 
skandinavisk møte i skulder og albuekirurgi ble i år 
arrangert i Malmø, med gode bidrag fra vår foren-
ings medlemmer. søren Bjerre holdt foredrag om 
anatomiske totalproteser i skulder, konrad Mader 
var foreleser på et symposium om frakturluksasjo-
ner i albuen og stephan Moosmayer la fram 5-års 
resultater fra sin randomiserte studie om rotatorcuff-
skader.

Foreningen bestreber seg på å holde utgiftene til  
styremøter så lave som mulig og har samlet styret 
i forbindelse med andre møter; høstmøtet 2012, 
kvitfell 2013 og Malmø 2013. Programmet for  
symposium på årets høstmøte fokuserer på sub-
scapularis, både i rotatorcuffskader og i forbindelse 
med protesekirurgi i skulder.

Økonomien vår er god. Vi ble enige om å utdele 
et stipend slik artroskopiforeningen gjør for beste 
foredrag på Høstmøtet. Dette skulle vært annonsert i 
NoPèn før sommeren, men undertegnede kom ikke 
på dette før det var for sent. Vårt mål er imidlertid å 
få dette til i 2014. 
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sak 24 
Årsapport for Norsk forening for Hofte- 
og knekirurgi 2012-2013

Styret har bestått av
1. stephan röhrl (leder)
2. Geir Hallan (nestleder)
3. Mona Badawy (sekretær)
4. Terje Egeberg (kasserer)
5. Eirik Aunan (styremedlem)
6. kristian Bjørgul (styremedlem)

Foreningen har 40 medlemmer.

Høstmøtesymposiet 2012
Høstmøtesymposiet 2012 hadde temaet ”Tilganger 
til hofteleddet”, møteledere var stephan röhrl og 
Tarjei Egeberg. Vi benyttet oss denne gangen kun av 
norske foredragsholdere og det medførte at disku-
sjonen gikk livlig.

Høstmøtesymposiet 2013
Temaet for årets symposium ble ”Alternative 
behandlingsmetoder ved artrose – opererer vi for 
mye?” symposiet tar for seg nytteeffekten ved de 
forskjellige behandlingsalternativene og en diskusjon 
om vi opererer inn for mange proteser for tidlig.

Vintermøte 2014
Foreningen diskuterer fortsatt om vi skal ta på oss 
å arrangere et vintermøte, da det er svært mange 
møter hele året vedrørende hofte- og knekirurgi. 
Tidspunkt for dette møtet er enda ikke fastsatt.

Regnskap
Økonomien er god. Vi ønsker fortsatt å rekruttere 
flere medlemmer.

NFHKK Stipend
NFHkk deler hvert år ut en stipend pålydende kr. 
10.000,- til beste studie/abstract inne hofte- og kne-
protesekirurgi som presenteres på høstmøte.

sak 25 
rapport fra faggruppe for osteoporose  
og benhelse  

Faggruppen har hatt et godt år. Årets viktigste 
begivenhet var arrangement av det tverrfaglige 
symposiet i tilknytning til Norsk ortopedisk forenings 

Høstmøte (23.10.12) under tittelen ”Den ortope-
diske eldrebølgen”. Det ble et meget godt besøkt 
symposium (ca 150 deltagere) av høy kvalitet. Det 
har videre generert en god del kontakt med forskjel-
lige faggrupper fra avdelinger over hele landet som 
ønsker å bedre behandlingen av eldre med brudd. 

Vi har fått mandat fra Norsk ortopedisk forening 
til å lage retningslinjer for sekundærforebygging 
av brudd/behandling og utredning av osteoporose 
fra ortopedisk ståsted. Vi har nedsatt en gruppe 
bestående av Jan-Erik Gjertsen, Lars Hübschle og 
Trude Basso til å starte dette arbeidet, primært med 
en registrering av hva som gjøres rundt om i landet 
i	dag,	og	dernest	et	arbeid	med	retningslinjer.	I	den	
sammenheng er det planlagt et konsensusmøte, 
formodentlig våren 2014. 

Vårt ordinære symposium på Høstmøtet 2012 under 
temaet ”Hva bør ortopeder vite om osteoporose” var 
også vellykket. 

Styret har bestått av
Frede Frihagen (leder) ringerike sykehus, Vestre 
Viken HF, ffrihagen@gmail.com
Jan Erik Gjertsen (nestleder) Haukeland sykehus, 
jan-erik.gjertsen@helse-bergen.no
Lars Hübschle, sykehuset Buskerud, Vestre Viken 
HF, lars.michael.hubschle@vestreviken.no
ragnhild Øydna støen (sekretær), ringerike  
sykehus, Vestre viken HF, oUs,  
r.o.stoen@medisin.uio.no
Gro reksten, sUs, gro.reksten@sus.no
Trude Basso (vara), trude.basso@ntnu.no 

Valgkomiteen har vært
stefan Bartels 
Andy Larfred
Det har vært avholdt ett styremøte (24.10.12), ellers 
har kontakten mellom styremedlemmene vært per 
e-post. 
Vi	hadde	per	årsskiftet	54	medlemmer.	I	tillegg	har	
vi en epostliste med ca 150 navn på interesserte, 
flest ortopeder, men også de fleste andre faggrupper 
involvert i osteoporose og eldre med brudd. Det er 
ikke innkrevd kontingent. Økonomien er stabil, det 
er beskjedne inntekter, men mer beskjedne utgifter. 

sofiemyr, 14.09.13     
Frede Frihagen (leder)
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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

Blir du med?
Ønsker du å bli medlem av  
Norsk ortopedisk forening (NoF)?
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sak 26 
rapport fra Leger i ortopedisk spesialisering 
(Lios)

Styret siste år har bestått av
Ante kalstad, leder
rakel Gudmundsdottir, nestleder
Esten konstad Haanæs, sekretær
Tor Even Bøe, kasserer
Tiril Melby, spesialitetskomitemedlem
Nils kristian Valle, vararepresentant

Aktivitet i perioden
•	 LIOS	har	vært	representert	i	årets	møtevirksomhet	 
 i Nof-styret.
•	 Deltakelse	i	spesialitetskomiteens	aktivitet.	
•	 Utvikling	og	oppdatering	av	foreningens	hjemme	 	
 side www.lios.no 
•	 Gjennomført	pro/con-symposium	på	temaet	 
 sementert vs usementert hemiprotese ved FCF. 
•	 Planlegging	av	det	kommende	pro/con	sympo-	 	
 siet for Høstmøtet 2013, som vil ta for seg temaet  
 plateosteosyntese vs ekstern fiksasjon/pinner for   
 distal radiusfraktur.
•	 Møtevirksomhet	via	mail	omkring	enkeltsaker,	 
 og innlegg til norsk ortopedpost.

styremedlemmer for kommende periode vil bli valgt 
på generalforsamling på årets høstmøte.

sak 27 
rapport fra Norsk forskningsutvalg 

Utvalget består av 1 representant fra hver av  
helseforetakene i Norge samt leder i Norsk  
ortopedisk forening.

Helse	Vest:		 Kari	Indrekvam	
Helse sør-Øst:  Hebe kvernmo 
Helse Midt:  Eivind Witsø 
Helse Nord:  Gunnar knutsen
Leder i Nof:  knut Fjeldsgaard 

Utvalget møtes under Høstmøte og diskuterer de 
innsendte søknadene for tildeling av Nof sine to 
stipend. Dette gikk knirkefritt under forrige høstmøte 
og tildelingen var enstemmig.

Hebe kvernmo har nylig flyttet til Tromsø for ny jobb 
på UNN. Hun vil i år sitte i forskningsutvalget og 
representere helse sør-Øst, men vil etter høstmøtet 
ikke kunne representere Helse sør-Øst.

sak 28 
saker forelagt av styret 

Ingen	

sak 29 
saker forelagt av foreningens medlemmer 

A:		 Innkommet	søknad	fra	Norsk	forening	for	 
 reumakirurgi om å bli opptatt som faggruppe  
 i Nof. 

Forelagte statutter og forslag til styre foreligger og vil 
bli presentert på GF 

B: Behandlingsretningslinjer for distale  
 radiusfrakturer

sak 30 
regnskap pr 31.12.2012 

sak 31 
Budsjettforslag for 2014

sak 32 
valg 

sak 33 
forslag til tema for Nof – symposium 2014 

sak 34 
eventuelt 

sak 35 
tid og sted for Gf 2014 
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Annonse

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»
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foreningsnytt

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

telefon 66 78 32 00 eller 

mail bente@odesign.no

våre tjenester

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

Høstmøtet 2014
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet,  
påmelding, hotell, utstilling eller andre 
ting ta kontakt med kristin solstad i 
ksCi.

mail kristin@ksci.no

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»
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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

TTHR  
– todelt 
revisjons
stamme med 
distal sperring

Revisjonsproteser:

Profemur R  
– todelt revisjons 
stamme med  
Modular Neck

Alere AS har et stort utvalg  
av produkter innen ortopedi  
fra anerkjente leverandører 

Besøk oss  
på Høstmøtet

Stand  
nr 2!

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

Profemur LR  
– kileformet  
revisjonsstamme  
med Modular  
Neck
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stipend, kurs &  
konferanser

I	ortopedisk	kirurgi	er	det	ingen	
tvil om at god kirurgisk teknikk, 
gode implantater og behand-
ling på veloverveid indikasjon 
er avgjørende for best mulig 
behandlingsresultat.	I	økende	
grad må ortopeder også forholde 
seg til medikamentell adjuvant 
behandling. kan rekonstruerte 
ligament og bruddskader tilhele 
fortere og bli sterkere ved hjelp 
av medikamenter? Dette er kjer-
nespørsmålet i prosjektet.  

Det tas sikte på å evaluere effekt 
av både klassiske og nyere osteo-
porose medikamenter i dyremo-
deller for sene-ben-tilheling og 
bruddtilheling. 

De aktuelle modellene er godt 
etablert i forskergruppen, men 
første del av prosjektet har gått ut 
på optimalisering av metode og 
operasjonsteknikk samt utprøving 
av flere målevariabler. For sene-
ben-modellen gjøres vurdering 

med biomekaniske tester, 
bentetthetsmålinger og histologi. 

I	første delprosjekt er tilheling 
studert langs en tidsakse 
på opp til 12 uker postoperativt. 
resultatene vil bli presentert på 
årets	høstmøte.	I	løpet	av	høsten	
startes også intervensjonsstudier 
med evaluering av benstimu-
lerende midler, og siden med 
benresorpsjonshemmere.

STIPEND

stipendvinnere 2012

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

TTHR  
– todelt 
revisjons
stamme med 
distal sperring

Revisjonsproteser:

Profemur R  
– todelt revisjons 
stamme med  
Modular Neck

Alere AS har et stort utvalg  
av produkter innen ortopedi  
fra anerkjente leverandører 

Besøk oss  
på Høstmøtet

Stand  
nr 2!

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

Profemur LR  
– kileformet  
revisjonsstamme  
med Modular  
Neck
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Lege og forsker Geir Aasmund Hjorthaug ble 
tildelt smith & Nephews forskningsstipend for 
2012 for prosjektet ”effects of bone resorption 
inhibition and bone formation stimulation on 
bone and tendon-to-bone healing: experimental 
studies of fracture healing and tendon-to-bone 
healing in the rat”. prosjektet utgår fra institutt 
for kirurgisk forskning ved universitetet i oslo/
oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling.

Foto: Marit Tveito 

Lisfrancskader i foten er en rela-
tivt sjelden skade som kan føre til 
betydelige plager for pasientene. 
Hvilken behandling som er best 
ved ustabile Lisfrancskader er 
omstridt. Transfikserende skruer 
gjennom tarsometatarsalleddene 
har vært mye brukt. Det ses dog 
relativt høy forekomst av artro-
seutvikling ved denne behand-
lingsmetoden. Flere studier har 
vist gode resultat ved primære 
artrodeser sammenlignet med 

midlertidig skruefiksasjon over 
de tre mediale tarsometatarsal-
leddene. Midlertidig overbroende 
plate- fiksasjon med vinkelstabile 
plater over tarsometatarsal- 
leddene er et alternativ til det to  
overnevnte behandlingsmetod-
ene og brukes stadig oftere, men 
svært få studier har evaluert 
denne behandlingsmetoden. 
Vi ønsker å se nærmere på om 
leddbevarende kirurgi ved hjelp 
av overbroende platefiksasjon av 

første tarsometatarsalledd ved 
dislokerte eller ustabile Lisfranc-
skader har noen fordeler eller 
ulemper i forhold til primær artro-
dese. Pasientene randomiseres 
til enten temporær overbroende 
platefiksasjon eller artrodese av 
første tarsometatarsalledd. resul-
tatene av studien vil forhåpentlig-
vis bedre behandlingen av denne 
alvorlige fotskaden. Halvparten 
av pasientene er inkludert og det 
er planlagt 2 års oppfølgning.

smith & Nephews forskningsstipend ble i 2012 tildelt Are Haukåen stødle 
for prosjektet ”Arthrodesis versus extra-articular bridge plating of the first 
tarsometatarsal joint after acute Lisfranc injury”. studien utgår fra seksjon 
for fot- og ankelkirurgi, ortopedisk avdeling, oslo universitetssykehus.

operativ behandling av Lisfrancskader
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inger schulstads minnestipend for  
utdannelse innen håndkirurgi
Etter	Inger	Schulstads ønsker, 
skal stipendet fortrinnsvis utdeles 
til en kvinnelig lege med inter-
esse for og under utdannelse  
i håndkirurgi. styret i Norsk for-
ening for håndkirurgi kan tildele 
et eller flere stipend på inntil  
kr. 10.000 for å besøke hånd- 
kirurgiske avdelinger i andre 
land. Førstegangssøkere vil bli 
prioritert. søknaden sendes til 
styret ved sekretæren og bør 

inneholde opplysninger om reise- 
mål, fordypningstema, varighet 
og kostnadsoverslag. søknads-
frist vil være 1. september, men 
i 2013 er søknadsfristen 1 uke 
før årsmøtet i Norsk forening for 
håndkirurgi. Tildelingen bekjent-
gjøres 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 ut-
betaling 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.

Norsk Artroskopiforenings stipendium 2013
Norsk Artroskopiforening gir 
stipend til beste artroskopi-
relaterte foredrag ved ortopedisk 
Høstmøte 2013. stipendet er på 
kr. 10.000,-. Alle artroskopi- 
relaterte abstracts som blir sendt 
inn til ortopedisk Høstmøte, vil 
bli vurdert av artroskopiforening-
ens stipendkomité. De fem beste 
blir nominert til presentasjon på 
Høstmøtet i egen bolk. En jury 
utnevnt av artroskopiforeningens 
styre og stipendkomité utroper 
en vinner. stipendiaten må være 
medlem av Norsk Artroskopi-
forening og

spesialist i ortopedisk kirurgi eller 
utdanningskandidat innen orto-
pedisk kirurgi. Han eller hun må 
avgi rapport til Norsk Artrosko-
piforening / skrive reisebrev på 
foreningens nettside.  
Det vises for øvrig til stipendets 
statutter på foreningens nettside  
www.artroskopi.no 

Vedrørende aktuelle tidspunkter, 
vises til ortopedisk Forenings 
program for Høstmøtet. Det 
presiseres at abstracts skal sen-
des etter anbefalinger av Norsk 
ortopedisk Forening, og at Norsk 

Artroskopiforening tar kontakt 
med nominerte kandidater i 
forkant av Høstmøtet.

LCS®
Kneprotese
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reisestipend og beste 
høstmøteforedrag

Her kommer et flott tilbud  
fra Norsk forening for Hånd-
kirurgi. 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. Førstegangs-
søkere vil bli prioritert.

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

søknadsfristen er 1. september.

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

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

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

styret kan tildele en pris på 
inntil kr. 5.000 for beste hånd-
kirurgiske høstmøteforedrag fra 
leger i utdanningsstilling. Hvis 
prisvinneren ikke er medlem av 
foreningen, vil foreningen dekke 
medlemskontingenten det første 
året. Man kan bare vinne prisen 
en gang.

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 spesia- 
liserte 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.	Produk-
sjon foregår i Norge, Danmark, 
Østerrike, Belgia og Estland. 
selskapets hovedkontor ligger i 
roskilde, Danmark. Antall an- 
satte er ca. 2800. Nycomed har 
nå gleden av å kunne tilby midler 
til forskningsgrupper/personer 
som driver prosjektbasert forsk- 
ning innen osteoporose.

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

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

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, videre- 
og etterutdanning, produkt-
utvikling 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 søknads-
skjema. Nof’s representanter
i	styret	er	Kari	Indrekvam
og Arild Aamodt.
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Nof stipend til støtte til 
forskningsarbeid, videre- og 
etterutdanning, eller kurs-  
ogkongressdeltakelse.

Stipendet er på kr 50.000 og ble 
opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk
forenings (Nofs) stipend:

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

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

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

4. Norsk ortopedisk forenings
 generalforsamling velger 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.

Nof stipend for leger under 
utdanning til støtte til forsk-
ningsarbeid eller utdanning.

stipendet er på kr 50.000.

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

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

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

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

4. Norsk ortopedisk forenings
 generalforsamling velger 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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Swedish Orphan Biovitrum AS
Østensjøveien 18- Bryn
0661 Oslo, Tlf.: 66 82 34 00    
www.sobi.com   www.collatamp.no

COLLATAMP® er effektiv-
selv mot de fl este “gentamicinresistente” bakterier2

Collatamp legges inn i operasjonssår der det resorberes fullstendig- 
skal ikke tas ut2

Collatamp er et collagen/gentamicin implantat som gir 
meget høy lokal konsentrasjon av gentamicin (se kurve)1

“Gentamicinesistente” bakterier kan drepes 
av høye konsentrasjoner av gentamicin2

MIC

Dager   1               2   3    4                5    6                7    

Gentamicinkonsentrasjon (mg/l) i vevet
2000 mg/l

Referanser:
1.Ruszczak Z, Friess N.Advanced Drug Delivery 2003;55:1679–1698. 
2.Stemberger A et al. Eur J Surg 1997; Suppl. 578:17–26, 
3:Friberg et al, Ann Thorac Surg 2005

Utarbeidet fra Ruszczak and Friess 

Targeted infection control

Til
behandling og 
forebygging av 
postoperative 
infeksjoner1-3

For 
informasjon om 

pakningsstørrelser 
og hvordan bestille:
www.collatamp.no

007COL-NO-2013
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Heraeus medical Gmbh’s research Grant

Financial support for research work, both basic and clinical research,  
in orthopaedics in Norway. only full members of The Norwegian  
orthopedic Association can apply for this grant. 

The evaluation committee will consist of 2 members from  
Heraeus Medical, and 2 members from The Norwegian  
orthopedic Association.

This grant is 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 Word-
document with the following content:

1. Name of the applicant
2. Birth date of the applicant
3.	Hospital/Institution
4. Division/department
5. Address
6. Telephone
7. E-mail address
8. other participants in the  
 study (supervisors, other hospitals)

Further content:
a. Title of the project/study
b. Description of the study, project protocol
c. Budget
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.

Swedish Orphan Biovitrum AS
Østensjøveien 18- Bryn
0661 Oslo, Tlf.: 66 82 34 00    
www.sobi.com   www.collatamp.no

COLLATAMP® er effektiv-
selv mot de fl este “gentamicinresistente” bakterier2

Collatamp legges inn i operasjonssår der det resorberes fullstendig- 
skal ikke tas ut2

Collatamp er et collagen/gentamicin implantat som gir 
meget høy lokal konsentrasjon av gentamicin (se kurve)1

“Gentamicinesistente” bakterier kan drepes 
av høye konsentrasjoner av gentamicin2

MIC

Dager   1               2   3    4                5    6                7    

Gentamicinkonsentrasjon (mg/l) i vevet
2000 mg/l

Referanser:
1.Ruszczak Z, Friess N.Advanced Drug Delivery 2003;55:1679–1698. 
2.Stemberger A et al. Eur J Surg 1997; Suppl. 578:17–26, 
3:Friberg et al, Ann Thorac Surg 2005

Utarbeidet fra Ruszczak and Friess 

Targeted infection control

Til
behandling og 
forebygging av 
postoperative 
infeksjoner1-3

For 
informasjon om 

pakningsstørrelser 
og hvordan bestille:
www.collatamp.no

007COL-NO-2013
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efort travelling fellowship
Beregnet på ortopeder under
utdanning, eller like etter avslut-
tet utdanning. Et vertsland
arrangerer en ukes kurs innen
forskjellige fagfelter innen orto-
pedi. kurset kan være lokalisert
ett sted eller arrangert som en
rundreise. Det offisielle språket
er engelsk. Vertslandet betaler
opphold og forpleining, og stan-
darden skal være nøktern.
Hjemlandets ortopediske foren-
ing betaler reisen til kandidaten.
Norsk ortopedisk forening
tildeles plasser etter avtale  
medEForT.

Med bakgrunn i dette utdan-
ningsfondet 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.

Göran Bauer’s Grant
Göran Bauer’s grant, the return
of 1.000.000 Dkk, approximately
70.000 Dkk, is annually given to
members of the Nordic orthope-
dic 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.

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, applica-
tions longer than 10.000
characters will be truncated.
Please name the file with your
own name.

The successful candidate(s) will
be announced on the NoF and
Dos (Danish orthopedic society)
homepages.

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.

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

søknadsfrist: 1. oktober 2013. søknadsskjema
og opplysninger fåes: www.pahleslegat.no
eller oslo sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1, 0172 oslo. Tlf: 23 22 21 10
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