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redaktørens hjørne

terje vagstad, redaktør

Helse. Eit ord som betyr mykje for alle i Norge. også 
for meg. kvardagen består i å undersøke, operere, 
diskutere, henvise og kontrollere. For å klare dette 
må du vere frisk i hovud og kropp…

sidan sist har eg gjort meg mine eigne erfaringar 
med helsevesenet. om dere leser reisebrevet til 
Peter klungsøyr ser dere at eg har hatt ein viss 
suksess med å spele på medkjenslen til mine 
kollegaer for å få inn stoff til ortopedposten denne 
gangen. Ei intervalløkt jogging enda dårleg, i bratt 
oppoverbakke skulle eg sette inn støtet, 180 i puls 
og fullt pådrag  i ein såpass eksplosiv (….) kropp 
på ein plass der det viste seg eg ikkje hadde feste, 
enda med ansiktet rett i bakken, dette traff til alt 
overmål ein trestubbe som stakk opp frå bakken 
akkurat der slik at eg fekk det ein kaller på godt 
tysk eit ”Platzwunde”, eit Harry Potter-aktig sår som 
involverte augebryn, naserot og panne i tillegg til 
commotio var resultatet. Eg hangla meg heim, godt 
støtta av joggekompisar og vart kjørt til sjukehu-
set av fruen som er ØNH-lege, ho lappa meg så 
sammen. Dette er no vel ei veke sidan og såra er 
grodde forutan om den såra stoltheten. Den har 
lang tilhelingstid…

Etter denne insidensen gjekk det eit par lys opp  
for meg:
For det første, som ein av dei andre på treninga 
sa: det er ein grunn til at auga ikkje sit i panna, på 
2 sekund kunne kvardagen min ha forandra seg 
vesentleg. Eg hadde flaks. For det andre var det 
nytt for meg at det er så utruleg vondt å få lokal-

bedøvelse i panna, eg har sett bedøvelse på meg 
sjølve i hand og fot for å kjenne korleis det er og har 
nok betrakta dei som klager over dette som nokon 
pysete pingler. Bedøvelsen var mykje verre enn 
skaden! kanskje bikarbonatblandinga i Xylocain har 
noko for seg? Eg er i alle fall mykje meir åpen for å 
gjere det no i etterkant…

sist men ikkje minst: Når uhellet er ute er det kjekt 
å ha fagfolk som tek seg av deg. stinga vart fjerna 
etter ei veke, eg trudde eg kom til å ha eit vesentleg 
sekvele men sympatieffekten no er minimal, det er 
så pent lappa saman at ein verkeleg må sjå godt 
etter for å finne arret og den lille ansiktsløften verkar 
ikkje å ha vore til det verre. 

Velvel, nok om meg. Dette bladet er på ein måte ein 
nystart for ortopedposten, vi skal prøve å lage eit 
betre blad samstundes som vi håpar hauste meir 
økonomisk gevinst ut av ortopedposten i framtida. 
Bente Ødegaard i Ødegaard reklame & design har 
gjort eit svært godt inntrykk på oss og det talar og 
stort til hennar fordel at ho er varmt anbefalt av 
kristin i kCI. saman utgjer dei eit sterkt team som 
vi gledar oss til å samarbeide med.  som vanleg 
har det vore vanskeleg å få folk til å skrive, dette er 
eigentleg det største problemet for bladet og har vel 
vore det ei tid men vi håpar på betring og fleire nye 
spalter. Bladet kan vi gjere så innhaldsrikt vi berre 
vil men det kan vere tungt om berre eit par stykker 
skal skrive alt. Dr Witsø i Trondheim vil fortsette 
med sin glimrande orhomusic men kunne dessverre 
ikkje bidra denne gongen, eg tok ein sjanse og laga 
disabilitymusic til hans ære.  Dette skal  ikkje vere 
eit fagblad, men støtte opp under initiativ til det 
faglege  likevel, vi legg difor inn ein bokanmeldelse i 
dette bladet, tilstoda rundt radiusfracturkonsensus-
arbeidet (puh…) er også med.

Aktive kollegaer reiser mykje rundt, fokus har vore 
sterkt etter haustmøtet på ortopedisk arbeid i Afrika, 
Peter klungsøyr har vore ein pådrivar i Etiopia i 
mange år og dere vil nok finne reisebrevet hans 
interessant. om dere vil oppleve fleire verdensdelar 
og land anbefaler eg ei bok under pseudonymet 
oliver Ness som heiter ” Tales of a globetrotting 
doctor”, bak denne boka står mangeårig overlege 
i ortopedi ole Honningdalsnes, han har arbeidd 
flere stader i Norden, mange år i Ålesund og har i 
tillegg vore særdeles aktiv i det som ein vel kan kalle 
humanitær ortopedi i utallige land rundt om kring i 
verden. Han skriv godt og er ein fryd å både høyre 

redaktørens hjørne
på og lese av. Den kan bestillast for småpengar på 
www.amazon.co/uk.

Erfaring frå ulike delar av kirugien og i ulike set-
tingar trur eg er undervurdert, eg har sett mange 
funksjonelle og enkle løysingar på vanskelege kasus  
frå desse erfarne kirugane som fungerer svært godt 
også her men som ein kanskje må ut for å lære. 
kompleksiteten i skadene og problemstillingane i 
dårleg utvikla land er enorm, læringsutbyttet likeså. 
Ein blir rik på andre ting enn pengar, heldige er vi 
som får nytte godt av dette sjølv utan å reise ut. 
Mangelen på utstyr er enorm så om dere har noko å 
avstå, apexpinnar, plater etc så ta kontakt så kan eg 
formidle det vidare!

I eit intervju på utdanning.no om kvifor ein skal bli 
ortoped svarer knut Fjeldsgaard godt for seg: ”Jeg 
har alltid likt anatomi, læren om oppbyggingen 
av menneskekroppen, og når du opererer må du 
kjenne til hvordan kroppen er bygd opp. Det er 
artig, vi kommer praktisk talt inn til beinet. Vi jobber 
praktisk og får gjøre noe fysisk” Faget vårt er artig 
og det skal det vere. Folk blir friske og stort sett er 
folk godt fornøgd etter inngrepa vi utset dei for. Vi 
må stå på slik at det forblir slik og lage læringsvilkår 
som verkar, involverer dei unge og gjev dei lyst til å 
bli gode. Ikkje skjerme oss og gjere ting vanskele-
gare enn dei er men sleppe til! Gjere andre gode.

For å få til dette må vi bli og halde oss gode sjølve. 
For første gong så vidt eg skjønner blir det arrangert 
eit kurs i avansert albogekirurgi i Norge, 22.-24. april 
i oslo. Merkeleg nok verkar det som om det er van-
skeleg å få nok påmeldte til dette og det synest eg 
er rart. klikk dere inn på ortopedi.no og meld dere 
på, om ikkje blir det nok lenge til neste gong dette 
blir arrangert. Litt seinare, 6. og 7. mai arrangerer 
Lovisenberg sykehus eit kurs i knenære osteotomiar, 
dette har fått gode anbefalingar frå tidlegare delta-
karar. støtt opp om desse kursa!

Vi går ei spanande tid i møte, det er valgår og 
helsedebatt er vel noko av det som engasjerer og 
irriterer mest. korleis ser framtida ut etter hausten? 
Ingen veit men sannsynlegvis blir det vel ingen 
større endringar. Hovedfokus er og forblir økonomi 
og fristar. senger vert stadig kutta og fortset det slik 
må vi utvide korridorane. Dette trass i at vi jobbar 
etter LEAN-prinsippet og med sMArT- mål….Håpar 
dere finn fram i jungelen og finn eit parti med eit 
program som passar akkurat deg. Eg synes det er 
vanskeleg.

Påska står straks for døra, her på sunnmøre har vi 
hatt ein fantastisk vinter værmessig om enn med 
kanskje litt lite snø og altså i alle fall for meg, for 
mykje is. Dette ser ut som om det kan kome seg no 
framover og eg ynskjer dykk alle ei riktig god påske, 
appelsiner i sola, solkrem, gode turar og hyggeleg 
selskap!
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klasseskille i Norge
knut fjeldsgaard, styreleder

vi har et klasseskille i Norge 
når det gjelder helsevesenet. 
Jeg har hevdet både her på 
lederplass på jobb og i utal-
lige diskusjoner at nå må det 
snart bli slutt på tøvet om 
ventelistegaranti osv osv. Alt 
dette som politikere bevisst 
prater om i tide og utide. de 
vet det selv at det er et uin-
teressant tema men de velger 
bevisst å slå politisk mynt 
på å gnåle om ventetiden på 
forskjellige diagnoser og at 
man skal ha ventelistegaranti 
osv. osv. tullet og tøvet fort-
setter fra politikerne og fra de 
tøvete byråkratene som skal 
bekrefte sine egne posisjoner 
og bekrefte at de fortjener 
uforholdsmessig høy lønn.

Jeg snakker ikke om kreft- 
diagnoser jeg snakker heller ikke 
om øyeblikkelig hjelp og jeg vil 
heller ikke ta med barna.

Jeg har fått mange skjeve smil 
fra egen arbeidsgiver, og fra 
diverse diskusjoner. Det må man 
akseptere. 

Jeg fikk tilsendt en kronikk i 
Aftenposten lenge etter at den 
hadde stått der – 

skrevet av Professor Emeritus 
stein Evensen om dette tema. 
Endelig en lege med pondus og 
gjennomslagskraft som snakker 
om dette temaet. Tidligere profes-
sor forsker og en sentral person 
i det akademiske og medisinske 
miljøet i oslo og Norge som skrev 
det samme som jeg har ment i 
mange år? 

Her er utdrag fra hans kronikk 
”Patients are not patient any 
more”. 

Vi står overfor en stor gruppe  
pasienter som er velutdannet 
godt informert og med en god 
evne til å tilegne seg kunnskap 
og informasjon. og en evne til å 
lese seg opp innen et annet fag 
enn sitt eget via internett. og 
med gode kontakter innenfor det 
medisinske miljøet. Pasienter 
er kunder og legene er ”kunde-
behandlere” eller en slags tjene-
steperson som skal yte ”kunden” 
eller ”pasienten” en hjelp.

ventetid helt uten betydning
Den tidligere professoren – stein 
Evensen – hadde smerter i 
hoften i følge kronikken og han 
forstod at det dreide seg om en 
artrose og visste at det var en 
protese som var aktuell behand-
ling når smertene ble for store. 
Han visste godt hvordan han 
skulle gå fram i vårt system. Han 
visste at ved en slik plage og ved 
en slik operasjon var ventetid helt 
uten betydning. 

Han ville informere til vanlige folk 
via denne kronikken hva som 
egentlig er viktig og han fortalte 
hva svært mange innen lege- 
standen venner av leger og 
mange med høy utdannelse 
spør om og hva de vil vite. Han 

understreker sterkt at ved de 
fleste elektive operasjoner er 
ventetid grovt overvurdert. Heller 
ikke avstand til sykehuset betyr 
noe i dag. 

Hans viktigste spørsmål var selv-
følgelig hvilket sykehus som har 
erfaring med denne type plager 
og har erfaring med denne type 
operasjoner. Han spør ikke om 
hvem som har forsket mest på 
denne tilstanden. Han spør ikke 
etter den som har skrevet mest 
om denne tilstanden. Nei han vil 
komme til den kirurgen som har 
mest praktisk erfaring og som 
har mest oppdatert kunnskap 
om denne kirurgien. og som gjør 
denne operasjonen med jevne 
mellomrom. og han vil gjerne 
vite når kirurgen gjorde denne 
operasjonen sist. Professoren 
ville vite hvilken type protese og 
hvilke resultater denne protesen 
hadde over tid. kirurgen måtte 
altså være oppdatert på siste 
forskningsresultater. Han forhørte 
seg om dette på sykehuset ba 
om å komme til poliklinisk 
undersøkelse og bli undersøkt 
av en slik erfaren og flink kirurg. 
Tillitsforholdet var tilstede og han 
ventet ganske lenge på å få sin 
operasjon. og operasjonen var 
vellykket den. resultatet var bra. 

kunne han gjøre dette bare fordi 
han var lege – og bare fordi han 
kjente irrgangene? Nei mener 
Professor Emeritus stein  
Evensen. Dette er slik leger gjør 
det dette er slik venner av leger 
gjør det og dette er slik svært 
mange med høy utdannelse gjør 
det. selvfølgelig.

så etterspørselen etter gode 
klinikere og gode kirurger er altså 
svært vesentlig ute blant folkene/
pasientene. Altså må man ønske 
å ha gode klinikere og gode 
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kirurger på sykehusene sammen 
med gode forskere og gode 
undervisere. og det må vel også 
universitetssykehusene ønske 
seg. Da må man også oppmuntre 
til og berømme gode klinikere og 
kirurger og undervisere.

tier og samtykker
Men hvorfor sier ikke legene 
fra om at nå må det bli slutt på 
praten om ventetiden og bruk 
av tiden med ventelistegaranti-
ene og all bruk av ressurser til 
dette. og heller bruke tiden til å 
bli gode kirurger gode klinikere, 
gode forskere gode undervisere 
og gode til å kommunisere.  
og slutte med å bruke tid på 
unødige rapporter unødig doku-
mentasjon og unødige signe-
ringer. sistnevnte gjøremål øker 
på og det blir viktigere enn det 
vesentlige for en kirurg.

For de samme folkene – legene 
med - er med og opprettholde 
dette sammen med politikerne 
og byråkratene - overfor en stor 
pasient-/kundegruppe. Men ikke 

så stor som før nei – her kommer 
klasseskillet snart enda tydeligere 
frem. For de samme folkene som 
vet – de gjør det på sin måte. 
selvfølgelig. Politikerne gjør det 

nok og på sin måte. selvfølgelig. 
og alle disse vet men de tier alle 
om dette. og den som tier – den 
samtykker. og velkjente uttrykk 
blir aldri gamle: gjør som jeg sier 
men ikke som jeg gjør. For våre 
ventelistegarantier og maset for å 
korte ned på ventetiden – betyr 
ikke noe for en stadig voksende 
velutdannet øvre middelklasse 
som kun etterspør en praktisk 
flink erfaren oppdatert på forsk-
ning og vennlig kirurg som jobber 
i en klinisk hverdag. Ventetid 
betyr intet for denne gruppen.

En har skrevet om det altså – 
Professor Emeritus stein Evensen 
11.09.12 i Aftenposten. Men 
fortsatt prates det om ventetid. 
selv professoren talte for døve 
ører. Bra for den øvre middel- 
klassen dårlig for alle som går 
rett på limpinnen om å søke 
korteste ventetid.

Der vil alltid være vanskelig å få 
billetter til de beste konsertene. 
De dårligste konsertene har aldri 
ventetid. Det er sammenlignbart.

prissetting av et  
kirurgisk inngrep
En av mine hverdagsoppgaver 
er å vurdere henvisninger fra all-
menlegene og andre kolleger. Jeg 
fikk en henvisning og forespørsel 
fra en kollega som spurte meg 
hva han skulle gjøre med denne 
henvisningen: En 59 år gammel 
mann var blitt henvist til et privat 
sykehus med et Mr-svar: Medial 
gonartrose. Degenerativ menisk-
ruptur. operert på direkten med 
reseksjon av menisk fjerning av 
løs brusk og mikrofracturbehand-
ling. Altså DrG-kodemessig  
full pott. 

3 måneder senere henvendte 
pasienten (kunden) seg til 

operatøren og fortalte at han ikke 
var blitt det spor bedre. Han fikk 
ikke ny time til undersøkelse, 
ikke oppfølging for mikrofrac-
turbehandlingen. svar: Du må 
finne en annen lege – vi har ikke 
noe tilbud til deg nå. Pasient og 
allmenlege aksepterer dette – og 
sender da henvisningen til et 
Universitetssykehus i Bergen.  
Allmenlegen tier så han samtyk-
ker i denne måten å behandle en 
oppegående norsk statsborger 
på.

som leder i Norsk ortopedisk 
forening fikk jeg spørsmål om 
denne henvisningen burde vur-
deres av Legeforeningens etiske 
råd. Eller burde den vurderes av 
foreningens kvalitetsutvalg.  
Bør foreningen uttale seg om slik 
behandling og slik oppfølging 
etter en kirurgisk behandling som 
er blitt betalt ganske godt av det 
offentlige? Jeg vet ikke. De fleste 
av oss liker ikke å blande oss 
bort i hva kollegaer gjør faglig.  
Vi vet jo at innen medisin er det 
få sannheter. og det dreier seg jo 
veldig mye om skjønn. kjemien 
passer ikke alltid mellom pasient 
og kirurg.

Men igjen: Jeg tier – så da sam-
tykker jeg vel når jeg ikke reage-
rer på denne henvendelsen fra 
allmenlege og på forespørsel fra 
kollega om dette er god og etisk 
rett behandling av en 59 år gam-
mel mann med medial gonar-
trose og degenerativ menisk. Det 
vil si at jeg synes dette er en grei 
bruk av offentlige penger. Jeg tier 
– jeg samtykker.

Leder fortsatt....

” ... våre venteliste- 
garantier og maset 
for å korte ned på 
ventetiden – betyr 
ikke noe for en  
stadig voksende  
velutdannet øvre 
middelklasse...”
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Leder

tåler vi å bli kikket  
i kortene?
Tåler vi å bli sett i kortene når det 
gjelder forskningen på nye pro-
dukter. Tåler vi å bli sett i kortene 
på de forskjellige rollene vi har 
foruten vår daglige jobb? Tåler 
vi å gå gjennom arbeidsavtalene 
våre? Er det rett å ha en sentral 
jobb på et sykehus med vente-
lister på en type operasjon og 
samtidig jobbe privat og operere 
de samme diagnosene? Er dette 
bukken og havresekken? ok sies 
det når det er andre helseforetak 
man jobber for. Men i dag er 
det jo fritt sykehusvalg. De fleste 
tror jeg tåler å bli sett i kortene. 
Men jeg tror vi i framtiden og 
om ikke så lenge kommer dit at 
andre ønsker å se oss i kortene 
mer enn de gjør nå. Hvorfor har 
vi vært så redde for å legge fram 
resultatene fra registrene våre 
på de forskjellige sykehusene? 
Fra noen hører jeg ekkoet fra 
hine dager om de udugelige og 
håpløse journalistene som ikke 
forstår noe som helst. Eller som 
Nevrokirurgisk avdeling ved oUs 
skrev i Aftenposten etter at TV2 
hadde et program om hjerne-
forskning på oUs. De påstod at 
journalistene var drevet av uetisk 

overmot på grunn av manglende 
faglig innsikt. TV 2 journalistene 
svarte selvfølgelig meget bra 
tilbake. og det er ikke kirurgene 
som kommer spesielt godt ut her. 
Journalister er ganske oppegå-
ende mennesker. 

Men nå er det 2013. Folket er 
opplyst. De vil vite og de vil være 
med og ta avgjørelser som gjelder 
seg selv. All informasjon fra 
sykehusene krever en oppegå-
ende legegruppe som kan kom-
munisere med de som spør hva 
resultatene innebærer. Vi kan da 
ikke forvente at noen vil bli ope-
rert på et sykehus med dårlige 

resultater. Vi vil ikke bli behandlet 
av en som ikke opererer av en 
som ikke kan kommunisere av 
en som ikke er oppdatert faglig 
sett. og dette må vi fortelle de 
som søker oss. For vi må fortelle 
hvordan legene gjør det hvordan 
venner av legene gjør det når de 
skal opereres. Vi må følge rådene 
som Professor Emeritus stein 
Evensen forteller om i sin kronikk 
11.09.12 i Aftenposten.

Hvis vi tier om dette – så samtyk-
ker vi i at politikere og byråkrater 
får fortsette å fortelle befolknin-
gen hvordan den øvre middel-
klassen med høy utdannelse ikke 
gjør det når de skal opereres. 

Ha en flott påske.

knut Fjeldsgaard
Leder Norsk ortopedisk forening.

dIps? 
Glemte ikke det nei  
– min poliklinikk har i dag  
bestått av Error Error  
og Error på skjermen når  
jeg skulle diktere inn  
notatene.

” Hvis vi tier om dette 
– så samtykker vi i 
at politikere og byrå-
krater får fortsette å 
fortelle befolkningen 
hvordan den øvre 
midelklassen med 
høy utdannelse ikke 
gjør det når de skal 
opereres.”

Leder fortsatt....

VERILAST™ 
Oxidized Zirconium on XLPE

A technology from smith&nephew
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proprietary ceramicised metal

XLPE VERILAST™ 
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vumedi.com er for meg og mange 
eg kjenner ein av dei viktigaste 
nettsidene for interaktiv læring  
som finst. 

terje vagstad

om du brukar 15 min der kvar dag får du med deg 
eitt til to foredrag dagleg og såleis viktige oppda-
teringar innan din eigen subspesialisering, i tillegg 
er det flott også når du skal repetere prosedyrer 
du kanskje ikkje utfører så ofte til dømes innan 
traumatologien.

skaff deg konto no
Eg har sagt det før og gjentek meg sjølve: skaff 
snarast ein konto her, det er litt arbeidskrevande og 
omstendeleg men når det først er ordna åpnar det 
seg ein ny verden for dei av dere som til no har vore 
vane med å dra på kontoret, finne fram tjukke opp-
slagsverk og verkeleg jobbe for å tileigne seg kunn-
skap. Du kan delta i diskusjonsgrupper, presentere 
dykkar eigne problemkasus og få ei tilbakemelding 
på korleis andre ville løyst det. Leite fram videoar på 
akkurat den prosedyra du leitar etter og ikkje minst 
kontakte internasjonale kapasitetar direkte.

Noko som fristar?
Det vert heile tida lagt ut nye kasus og videoar her, 
her eit lite utdrag av overskrifter frå siste tida:

•	”Hip resurfacing for the The Young Active  
Male with Hip Arthritis ”

•	“Why I Won’t Perform a Hip resurfacing”

•	Jones Fracture Intramedullary screw  
“The easy way”

•	PIso-TrIQUETrAL ArTHrosCoPY

•	Arthroscopic Capsular repair for Foveal TFCC Tear

•	Arthroscopic reduction of Tibial Eminence Frac-
ture and Fixation with k-wire and PDs suture

•	Pasta repair

•	Pediatric spine Deformity Cases

•	Posterior Horn Tear of Lateral Meniscus, Innovative 
repair Technique

•	The Mangled Ankle: salvage or Amputation?

som dere ser er her litt for en hver smak, hva mer 
kan ein ynskje seg?

Lykke til med registreringa

” VuMedi is the YouTube for  
specialist physicians.”

Youtube

Kontakt oss for produkter  
innen RF-teknologi, ArthroWand,  
sutursystemer og suturanker. 

Alle Arthrocares produkter innen Sports Medicine 
og Spine  representeres nå i Norge av Alere AS. 

Kontakt oss for mer informasjon:  
Alere AS, Pb 93 Kjelsås, 0411 Oslo
Telefon: 24 05 66 20  l  Fax: 24 05 67 80
e-post: kundeservice.no@alere.com  l  alere.no

© 2013 Alere. Med enerett. Alere logoen og Alere er varemerker for Alere gruppen med selskaper.
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Norsk ortopedisk forening besluttet i 2006 å utarbeide behandlings- 
retningslinjer for distale radiusfrakturer for å sikre ensartet og høy  
kvalitet i behandlingen. konsensusgruppens grundige gjennomgang  
av behandlingsgrunnlaget basert på systematiske oversikter og bruk av 
grAde er nå ferdig. Arbeidet er nå publisert i tidsskriftet og i rapport  
fra kunnskapssenteret! 

Hebe d. kvernmo og  
Yngvar krukhaug

Norsk ortopedisk forening søkte 
Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten om bistand til 
gjennomgang av kunnskaps-
grunnlaget for behandling av 
pasienter med distale radi-
usfrakturer. konklusjonene i 
arbeidene er publisert i rapport 
fra kunnskapssenteret (1) og i 
Tidsskriftet (2):

” Det er grunnlag for å an-
befale perkutan pinning av 
ustabile, dorsalt dislokerte 
distale radiusfrakturer fremfor 
konservativ behandling, men 
det er usikkert hvilken pin-
ningmetode som er best. Det 
foreligger også dokumentasjon 
som støtter bruken av ekstern 
fiksasjon fremfor konservativ 
behandling. Det er utilstrekke-
lig dokumentasjon for å kunne 
si noe om den relative effekten 
av de forskjellige metodene for 
ekstern fiksasjon, men ekstern 
fiksasjon kombinert med ekstra 
pinne i bruddfragmentet gir 
bedre resultat enn ekstern 
fiksasjon alene. Kunnskaps-

grunnlaget kan tyde på at 
plater gir bedre funksjonelle 
korttidsresultater for ustabile 
distale radiusfrakturer enn 
ekstern fiksasjon.”

I tillegg har vi bemerket følgende 
etter gjennomgangen av artiklene:

” Studiene differensierer i liten 
grad mellom yngre og eldre 
pasientgrupper, og gir derfor 
ingen svar på hvordan vi best 
behandler unge pasienter med 
feilstilte ekstraartikulære brudd 
eller dislokerte intraartikulære 
brudd, eller hvordan vi best 
behandler eldre pasienter med 
osteoporotisk ben. Kunnskaps-
gjennomgangen gir heller ikke 
nye data om instabilitetskrite-
rier enn de vi allerede kjenner 
til, eller hvor stor rest-feilstilling 
som tåles. 

Dog antyder vi i Tidskriftartikke-
len (2), som blant annet strøm-
søe og Ahlo i tidligere anbefaling 
av behandlingsretningslinjer for 
behandling av distale radiusfrak-
turer i 1991 (3), at anatomisk 
reposisjon er en forutsetning for 
å oppnå god funksjon. Det er 
imidlertid behov for gode studier 

som viser hvor de anatomiske 
grensene for hvor funksjons-
nedsettelsen går og om det er 
pasientgrupper som eventuelt 
tåler en større rest-feilstilling enn 
andre.

Den største delen av oppdraget vi 
fikk av Norsk ortopedisk forening 
er nå utført. Vi har på et solid 
vitenskapelig grunnlag oppsum-
mert behandlingsgrunnlaget for 
distale radiusfrakturer basert 
på systematiske oversikter og 
GrADE (4). kunnskapsgjen-
nomgangen har svart på hvilke 
typer behandling som oppnår 
best resultat, men spørsmålet 
om hvilke pasientgrupper som 
har nytte av operativ istedenfor 
konservativ behandling ble ikke 
besvart. Dette fordi det ligger 
begrensninger i en kunnskaps-
basert praksis for utarbeidelse av 
behandlingsretningslinjer. 

Per olav Vandvik fra kunn-
skapssenteret foreleste under 
symposiet ”Evidens for behand-
ling av distale radiusfrakturer” 
under ortopedisk høstmøte i 
2012 om hvordan vi likevel kan 
utarbeide behandlingsretningslin-
jer, på bakgrunn av foreliggende 

kunnskapsgrunnlag, samt studier 
av lavere nivå, klinisk ekspertise 
og pasientens preferanser – i tråd 
med kunnskapsbasert praksis. 
Vi vil i løpet av våren og for-
sommeren utarbeide forslag til 
guidelines for behandling av 
distale radiusfrakturer på vegne 
av Norsk ortopedisk forening. 

Meningsytringene er nok mange. 
som leserne sikkert har notert 
seg, er det også publisert en 
studie fra st. olavs Hospital, 
hvor man på bakgrunn av et 
mer skjønnsmessig utvalg av 
artikler konkluderer med at det er 
”forbausende liten sammenheng 
mellom det røntgenologiske og 
det kliniske resultatet etter Colles 

fraktur”, samt at en praksis der 
en stor andel opereres neppe 
er berettiget hos eldre pasienter 
(over 55-65 år) (5). 

Vi regner med at høringsrunden 
til sommeren vil ventilere mange 
problemstillinger. Vi ser frem 
til en spennende tid frem mot 
årets Generalforsamling, hvor 
vi håper på å oppnå konsensus 
for behandlingsretningslinjer 
som sikrer pasienten et resultat 
som kan forventes ut fra dagens 
behandlingsmuligheter.

Med vennlig hilsen
Hebe D. kvernmo og  
Yngvar krukhaug

konsensusgruppen  
har bestått av  
følgende leger:

Hebe D. kvernmo, leder, 
oslo Universitetssykehus

Vilhjalmur Finsen,  
NTNU og st. olavs Hospital

Leiv Magne Hove,  
Universitetet i Bergen  
og Haukeland Universitets-
sykehus

Torstein Husby,  
oslo Universitetssykehus

Yngvar krukhaug,  
Universitetet i Bergen  
og Haukeland  
Universitetssykehus

knut Melhuus,  
oslo Universitetssykehus

Adalsteinn odinsson  
st. olavs Hospital

Magne røkkum, 
oslo Universitetssykehus

knut skoglund,  
sykehuset Innlandet HF 

John Håkon Williksen,  
oslo Universitetssykehusreferanser:

1. Frønsdal kB, kvernmo HD, Hove LM, Husby T, røkkum M, odinsson A, skoglund k, Melhuus 
k, Williksen JH, krukhaug Y, Finsen V, Norderhaug IN, Juvet Lk, Lauvrak V, Fure B . rapport fra 
kunnskapssenteret nr 03 - 2013. IsBN 978-82-8121-520-7 IssN 1890-1298 
Lenke til rapporten: http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Behandling+av+h%C3%A5n
dleddsbrudd+%28distale+radiusfrakturer%29+hos+voksne.17726.cms
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Tidsskriftartikkel og rapport fra kunnskapssenteret nå publisert

Behandlingsretningslinjer  
for distale radiusfrakturer
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LCS®
Kneprotese twitter for ortopeder?

knut fjeldsgaard, styreleder

Ifølge Wikipedia så er Twitter en mikrobloggtjeneste 
som gjør det mulig å sende egne og lese andres 
”miniblogger” som ikke skal være mer enn 140 
tegn. Dette er en ekstremt raskt økende tjeneste 
som pr 2012 hadde ca 500 millioner brukere. 

Igjen med Wikipedia som kilde startet det hele som 
et forsknings – og utviklingsprosjekt hos selskapet 
obvious i san Fransisco i UsA. Ment som bruk 
kun innad i 2006, men i løpet av høsten 2006 altså 
tilbudt almenheten. Gratis. 

Er dette noe for Norske ortopeder. En rundspørring 
blant mine nærmeste kolleger var svært sprikende. 
Fra: selvfølgelig er jeg på Twitter, til: kva er det for 
noko tull og tøv. kvifor skal eg væra der ?

Forståelig nok er der forskjellige måter å takle nye 
medier på, og spesielt når de går under nye sosiale 
medier. #soMe som det kalles på Twitter. Er det 
nødvendig å følge med på alt dette nye? Nei selv-
følgelig ikke. Men hvis de forskjellige generasjoner 
skal kunne forstå hverandre, og spesielt hvis man 
skal skjønne hva den yngre generasjonen tenker, 
hvordan de ”snakker” sammen – så tror jeg nok 
ikke man skal melde seg helt ut av ”sosiale medier ” 
debatten. og man skal heller ikke glemme at det var 
svært mange skeptikere da Gutenbergs trykkemas-
kin begynte å produsere bøker som almuen etter 
hvert kunne få tilgang til. Alltid truende for de som 
har monopol på kunnskapen når denne frigis, og 
blir lett tilgjengelig. Munkene hadde nærmest mono-
pol på å føre pennen og skrive, og oversette skrifter 
som bibelen for eksempel. Et slikt kunnskapsmono-
pol gir man ikke fra seg uten sverdslag.

I dag er det flere år siden legene mistet det medisin-
ske kunnskapsmonopolet. Vi blir konfrontert med 
kunnskap som er tilgjengelig for pasienter, og for 
alle andre yrkesgrupper. Vi er ikke alltid de som har 
mest medisinsk kunnskap. Vi blir tittet i kortene, og 
vi får spørsmål som vi ikke alltid kan svare på. og 
slik er det der ute i Cyberspace. slik er tilgangen til 
kunnskap nærmest uendelig. 

Jeg hadde en lang prat med min tidligere hybel- 
kamerat Pål Gulbrandsen, som nå regnes som 
en av ekspertene i landet på kommunikasjon og 
informasjon formidling fra leger. og han forteller at 

dersom legene skal mestre dette felt godt må man 
ha 4 egenskaper: 1: Nysgjerrighet 2: Innlevelse  3: 
Mot til å tørre å si ubehageligheter 4: Være klar og 
tydelig. Når det gjelder kommunikasjon tror jeg de 
fleste av oss kjenner igjen ”tåkepratet”, vi vet at vi 
ikke vet, og vi pakker det inn i tåke. 

Men så møter vi altså oftere pasienter som har vært 
på nettet, og spesielt på Twitter. De har søkt en på 
pasientinformasjon innen de forskjellige temaer. 
De er svært oppdaterte. De har vært gjennom FAQ 
– spørsmålene som stilles legen før kirurgi, og som 
legen må kunne svare på. Alt ligger der ute, og 
tilgjengelig i løpet av sekunder. 

Vårt eget tidsskrift er der selvfølgelig @Tidsskriftet 
oppdaterer og informerer om artikler hele tiden. @
Journalen er et fagblad som setter helsespørsmål 
under debatt og ledes av en lege.

De store internasjonale tidsskriftene er der selvølge-
lig. The Lancet @TheLancet, Journal of Jone and 
Bone surgery @jbjs med 5265 followers, kanskje 
ikke så mange, men dog antallet øker. ACsM @
ACsMNews Tidsskriftet for American college of 
sports Medicine. Arthroscopy Journal @Arthrosco-
pyJ med sine trofaste følgere og interesserte som 
raskt vil bli oppdatert fra dette tidsskriftet. Ikke nød-
vendigvis på egen PC, eller på eget pairutgave, nei 
på egen Mobil på vei til jobb, eller på toget. Tilgjen-
gelig når du selv ønsker det på egen mobiltelefon. 

American Medial Association @AmerMedicalAssn 
har 280 910 followers. Det er mange mennesker, 
leger, private og mediepersoner. Alle følger med og 
har siste medisinske informasjon tilgjengelig. På sin 
mobil. Altså ikke noe er ekslusivt lenger.
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For de som er spesielt interessert i knær har Dr. 
LaPrade egen twitterside @thekneedoc hvor han 
jevnt og trutt legger ut linker, infosider og henvisning 
til artikler om hans spesialområde multiligament- 
skader, posterolaterale instabiliteter osv osv. Protese-
ortopedene har sine Twitter kontoer osv osv.

Amerikanerne følger raskt med, og tar åpenheten 
kanskje litt raskere enn oss i Norge. Vi var jo i mot 
både skøyting på ski, V-stil i hopp, og fellesstart på 
ski. Vi sa nei til jenter i hoppbakken. Det viste seg 
at disse former for øvelser var kommet for å bli. 
og svært populære er de blitt. Til tross for norsk 
motstand. 

slik er det med Twitter og nye sosiale medier.  
Vi kan mene hva vi vil, og vi kan riste på hodet så 
mye vi vil. 

Men det er der. De unge bruker det, de henter inn 
informasjon og kunnskap om sitt eget fag, og andres 
fag. De henter inn kunnskap om sin egen skade, 
eller sykdom og konfronterer legen under konsul-
tasjonen. Min erfaring er at de aller fleste pasienter 
har skaffet seg god informasjon og stiller fornuftige 
og kritiske spørsmål til legen. 

så der er vi. Vi må være nysgjerrige, vi må våge de 
nye medier og vi må forstå hva som skjer rundt oss. 
Vi må ikke gjøre som mange har gjort før oss og riste 
på hodet av alt som er nytt. Vi blir aldri utlært, og 
så lenge vi er i kontakt med pasienter lærer vi noe. 
Alt ligger der ute tilgjengelig for alle. Monopolet på 
medisinsk kunnskap er borte. og glad skal vi være 
for det. 

Twitter er fascinerende og spennende. spennende 
og lærerikt å følge debatter og diskusjoner ”on line” 
og selv å delta. Fascinerende å hente siste artikkel 
ved å følge Linken som ble lagt ut for noen minutter 
siden. 

Vær åpen, vær nysgjerrig, og ikke gjør som ledere i 
ski Norge som sier nei, nei til alt som er nytt. Twitter 
og andre sosiale medier har kommet for å bli, og der 
vil komme nye raskt med årene som kommer. 

Synthes AS • Lilleakerveien 14 • 0283 Oslo • Norge • Telefon 24 12 66 80

www.depuysynthes.com

” Vi må være nysgjerrige, vi må 
våge de nye medier og vi må  
forstå hva som skjer rundt oss.”
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mandag 22. april 
10:00 Funksjonell anatomi - stabilitet og bevegelse Ekholm
10:20 klinisk undersøkelse - stabilitet og nevrologi Myrseth
10:40 Billeddiagnostikk sletten
11:00 Albueskopi - portaler og skopisk anatomi Tyrdal
11:20 Kaffe 
12:00 Tilganger for åpen kirurgi   Madsen
12:20 Luksasjon uten fraktur   Mader
12:40 Terrible triad frakturluksasjon 
13:00 Lunsj 
14:30 Disseksjon - Buss til Anatomisk institutt, Uio 
19:00 Buss tilbake til Soria Moria 
20:00 Middag 
   

tirsdag 23. april 
08:00 Fraktur proksimale ulna 
08:20 Trans-olecranon frakturluksasjon 
08:40 Caput radii - restore, remove or replace? rereplace? 
09:00 Essex Lopresti og membrana interossea 
09:20 Partielle leddfrakturer i distale humerus 
09:40 Kaffe 
10:00 Terapeutisk skopi - oCD, debridement, artrolyse,  
 ostekapsulær artroplastikk 
11:00 Diskusjonsgruppe (elektive tilstander) 
12:00 Lunsj 
14:00 Ekstern fiksasjon- når bruke det og når la det være? 
14:20 senerupturer albue 
14:40 Tendinoser albue 
15:00 Posterolateral rotasjonsinstabilitet/ 
 ligamentrekonstruksjon lateralt  
15:20 Medial instabilitet  
15:40 Kaffe 
16:00 Total og partielle artroplastikker i albue 
17:00 Diskusjonsgruppe (traumatiske tilstander) 
18:00 Middag 
   

onsdag 24. april 
08:00 Nerveskader 
08:20 Nerve-entrapment 
08:40 Den rheumatiske albue 
09:00 Kaffe, utsjekk hotell 
10:00 Ung pasient med fortapt albue  
 – interposisjonsartroplastikk/artrodese?
10:20 Heterotop ossifikasjon og synostose - lar det seg forebygge? 
10:40 kronisk Monteggia-instabilitet proksimale radius 
11:00 Den stivnede albue  
12:00 Lunsj/avreise

for første gang i Norge tar vi i år sikte på å arran-
gere et noe mer avansert og helhetlig kurs innen 
albuekirurgi. Albueleddet blir med rette ofte kalt 
”the forgotten joint”. få miljøer har utviklet spesial 
kompetanse innenfor denne sentrale delen av orto-
pedien. dette gjør vi nå noe med! 

Ved oslo Universitetssykehus videreutvikler vi et referansemiljø innen 
albuekirurgi. Dette aktuelle kurset omfatter både akutte og elektive til-
stander i albueleddet, artroskopiske så vel som åpne teknikker. korte, 
poengterte forelesninger vil suppleres med problemgrupper og dis-
seksjonsøvelser på kadaver (Preklinisk Institutt, Uio). Fakultetet består 
av kjente albuekirurger fra vårt eget miljø, supplert med spennende 
utenlandske gjesteforelesere. 

kurset er godkjent som 18 valgfrie timer til spesialiteten ortopedisk 
kirurgi, og som 22 timer videreutdanning (for ferdige spesialister). 
se for øvrig kUrskATALoGEN, kurs nr o-27104.

Vi forventer stor interesse for dette kurset,  
det gjelder å være først til mølla!

Hilsen kurskomiteen

Nytt spennende 
kurstilbud  
i albuekirurgi

soria Moria 22. - 24. april 2013

kurskomité

Gunnar B. Flugsrud (leder)
Torstein Husby
Jan Erik Madsen
Stein Tyrdal
Hallgeir Brattberg
Lars-Eldar Myrseth 
Ida Neergård Sletten

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

Simplify the Complex

The Arcos® Modular Femoral Revision System
Simplifies the complexity of revision surgery by offering independent selection 
of implant combinations to complement the surgeon’s surgical philosophy and 
provide personalized care for the patient.

•	Empowers	the	surgeon	to	select	from	multiple	implant	options	that	not	only	provide	
intraoperative	flexibility	but	also	correspond	with	various	surgical	philosophies

– Multiple proximal body options available in standard and high offset

– Five distal stem options: STS,™	Slotted,	Bullet-tip,	Interlocking	and	ETO	
(Extended	Trochanteric	Osteotomy)	

•	Additional	stability	and	fixation	are	achieved	by	bolt	and	claw	auxiliary	option	to	
reattach trochanteric fragment directly to the implant 

•	One	intuitive,	easy-to-use	instrumentation	platform

Visit	http://www.biometosa.com	 
for a complete list of upcoming  
Arcos® System instructional courses.

X-rays courtesy of Robin Goytia M.D.  
Houston TX

biomet.no

Ad-Arcos_X-ray-NOP-France-March2013.indd   1 2/25/13   5:14 PM

– eit tilbakeblikk
ortopedposten

terje vagstad, redaktør

som dere kan sjå har vi fått nye aktørar som styrer 
layout og utgjeving av ortopedposten, ragnar 
Madsen og DrD har hjulpe oss godt i mange år 
men dette er altså forbi, Ødegaard reklame & design 
as tek over denne jobben. Vi bestemte oss på sist 
styremøte og for å endre litt på layout i forbindelse 
med dette og resultatet ser dere her, vi håper det fell 
i smak!

Norsk ortopedpost kom ut første gong i 1996 etter 
eit initiativ frå det dåverande styre med leiar Elling 
Alvik og kasserar John slørdahl i spissen etter mo-
dell frå det danske Dos-bulletin. Dei 2 ovannemnte, 
sunnmøringar i sjela, hadde gjort ei grundig utred-
ning og vegd kostnader opp mot inntekter og funne 
ein slik utgjeving for særdeles gunstig økonomisk. I 
eit handlekraftig styre skjedde ting fort slik at det på 
seinsommaren 96 vart bestemt utgje eit prøveek-
semplar, kasserer slørdahl sto for mesteparten av 
den praktiske gjennomføringa, sekretæren iflg leiar 
Alvik for kreative innspel og første utgåva som dere 
ser innscanna forsida av her, var eit faktum. Fram-
sida viser Ålesund sjukehus kor eit doktortroll klatrar 
over høgblokka, kven som har stått modell for dette 
vitast ikkje men det liknar ikkje på nokon av dei 
dåverande styremedlemmane.

ortopedposten viste seg snart å vere ein suksess 
og vart i åra som kom fram til vi fekk vårt eige 
haustmøte økonomisk særdeles viktig for 
ortopedisk forening. Ein heldt kostna-
dane nede, utallige utgåver og blad 
vart stifta saman, pakka, frankert 
og sendt ut frå huset til slørdahl 
i Ålesund. I seinare år har meir 
og meir av inntektene gått til 
bearbeiding, layout og utsen-
ding då vi har hatt folk til dette. 
ortopedisk forening er blitt ei 
stor forening og opplaget er no 
ca 1000 stk. Dette kan ein ikkje 
lenger vente at styremedlemma-
ne skal pakke, frankere og sende 
ut sjølve. Vi må ha folk til det.

sidan inntektene har gått stadig 
nedover og innsatsen for å lage bladet i 
alle fall ikkje blir mindre frå år til år sendte 
vi altså dette arbeidet ut på anbud, dersom 

anslaga slår til håper vi igjen at norsk ortopedpost 
kan bli ein økonomisk bærebjelke for ortopedisk 
forening slik det var i tidlege år, dette er naturleg 
nok avhengig av annonsørar så vi håper dei står last 
og brast med oss trass i skifte av utgjevar.

korleis har eg som såvidt var begynt å studere når 
den første utgåva kom ut fått tak i denne lurer du 
kanskje på? Heldigvis finnast det folk kring oss 
som samler på ting. Tidlegare avdelingssjef Harald 
Eikrem i Ålesund hadde denne utgåva liggande, 
som dere ser av innscanninga har han til og med 
markert den med namnet sitt. Harald er fylt 70 med 
stor feiring her på sjukehuset kor han har vore ein 
nestor innan ortopedien og er framleis aktiv både 
på poliklinikken og operasjonsstua. Takk til han for 
lånet av denne!

Elling Alvik og John slørdahl har lova kome med 
ei meir nøyaktig framstilling av både korleis dette 
bladet vart til samt utviklinga av ortopedisk kirurgi 
til eigen hovudspesialitet, vi ser fram til denne. kos 
dere med det nye bladet.
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vi samarbeider med

ksCI - ks Conference & Incentive

ksCI har vært Norsk ortopedisk forenings faste 
arrangør av Høstmøte siden det aller første selv-
stendige Høstmøte på radisson Blu scandinavia 
Hotel i 2007.

ksCI ble etablert av kristin 
solstad i 2001. Firmaet har 
spesialisert seg på tilrettelegging 
av konferanser og kongresser for 
blant annet legeforeninger.

kristin solstad har 20 års erfaring 
fra reiselivet og har blant annet 
jobbet noen år i storbritannia 
som arrangør av større konfe- 
ranser i Uk.

 
kristin jobber tett med styret i 
Norsk ortopedisk forening og 
skulle det være spørsmål ved-
rørende Høstmøte, påmelding, 
hotell eller andre ting er det bare 
å ta kontakt med henne. Det 
samme gjelder vedrørende utstil-
ling og utstillerfirma. 

kristin treffes lettest på mail:

kristin@ksci.no  

Norsk Forening for Hofte- og Kne Kirurgi 

NFHKK arrangerer

Stor logokonkurranse 
med flott premie til vinneren!

NFHKK – Norsk Forening for Hofte- og Kne Kirurgi utlyser herved 
årets store logokonkurranse for norske ortopeder. Dette er en 
fantastisk mulighet til å få utløp for dine kreative og kunstneriske 
sider, så finn frem papir og blyant og send ditt forslag til oss. 
Vi ønsker en logo for vår relativt ferske forening som består av 
medlemmer med særlig interesse for hofte- og knekirurgi. 

Medlemskap i NFHKK er satt til kr 300,- per år, og den heldige 
vinneren av konkurransen vil få LIVSLANGT GRATIS MEDLEMSKAP  
i foreningen! Så ikke nøl med å finne frem kunstneren i deg, alle 
forslag tas imot med stor takknemlighet!

Medlemsmassen har økt betydelig siden Høstmøte 2012,  
men vi ønsker fortsatt flere nye medlemmer,  
og vårt kontonummer er 1503.16.16635. 

Send inn ditt forslag til: mona.badawy@helse-bergen.no

Frist for innsending er 31.august 2013.

Vinneren vil bli annonsert  
på vårt symposium på  
Høstmøte 2013.

Hilsen  
Mona Badawy
Sekretær, NFHKK

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

+ =

Kristin Solstad, KSCI
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vi samarbeider med

Nye av året
ødegaard reklame & design As er glade for 
å være Nofs nye reklamebyrå. fremover skal 
vi jobbe med Nopen og Høstmøteboken. vi 
håper å bli bedre kjent med både skribenter 
og annonsører etterhvert. Noen har vi alle-
rede hatt hyggelig kontakt med i forbindelse 
med denne utgaven av Nopen.

som dere ser kommer NoPen nå, i større format – 
170x240 mm – med justert design. Høstmøteboken 
kommer i A5 format som tidligere. Vi håper dere 
liker forandringen!

Litt om oss
Ødegaard reklame & Design As er et lite byrå som 
ble etablert i 2000 og har kontorer sentralt i Asker. 
Vi har mer enn 20 års erfaring innen grafisk design 
og produksjon, med spesialområde innen helse-  
og legemiddelbransjen.

Hos oss er det kort vei fra idé til produkt og vi liker å 
tilby våre kunder en personlig og direkte kontakt.

samarbeidet
Vi jobber sammen med medlemmer av styret i Nof 
med utformingen av NoPen/Høstmøteboken og vil 
ha tett kontakt med ksCI oG kristin, ved utforming 
og oppsett av Høstmøteboken.

spørsmål vedrørende annonsering eller artikler/ 
innlegg som skal med i NoPen eller Høstmøteboken
kan rettes til Bente Ødegaard på tlf.: 66 78 32 00 
eller på mail: bente@odesign.no

våre tjenester

•	profilering

•	annonser

•	brosjyrer/trykksaker

•	kataloger

•	årsrapporter

•	kampanjer

•	utstillinger

•	reklameartikler

•	web	design

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)?

Bente Ødegaard (tv) & Inga Maria Lundquist (th) i 
Ødegaard reklame & design as
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Bok nytt

I de siste årene har det skjedd en betydelig 
teknologisk utvikling innen kneprotese kirurgi. 
for cirka 10 år siden begynte flere ortopediske 
avdelinger i Norge å bruke navigasjonssystemer 
som hjelper kirurgen å plassere komponentene 
mer nøyaktig.

Bodo günther, Kirurgisk  
Avdeling, Stord Sykehus

De computer styrte navigasjons-
systemene var dyre og forlenget 
ofte operasjonstiden, spesielt i 
opplæringsfasen. Navigasjons-
systemer er fortsatt i bruk, men 
man ser i økende grad mot 
pasientspesifikke instrumenter 
og proteser. Pasientene tar en 
Mr eller CT av kneet og så lages 
det custom made produkter fra 
3-dimensjonale rekonstruksjoner. 
I dag er det mange firmaer som 
tilbyr slike individuelt tilpassede 
komponenter, og tilbudet kan 
virke forvirrende.

Bokens redaktør, Emmanuel 
Thienpont, er en av pionerene 
innen utvikling av custom made 
kneproteser i Europa. Forfat-

terne som bidrar til kapitlene i 
boken, er stort sett ortopeder fra 
England og Nord-Amerika, men 
enkelte kapitler er også skrevet 
av firmarepresentanter, noe som 
kan svekke objektiviteten.

De første 7 kapitlene gir en 
god oversikt over prinsippene 
rundt alignment/malalignment. 
Disse er nøye beskrevet, til dels 
såpass avansert at en nybegyn-
ner i kneprotese kirurgi vil ha 
problemer å følge med. kapitlene 
inneholder rikelig med fotografier 
og tegninger. 

kapittel 8 gir et utmerket over-
blikk over fottilstander som har 
innvirkning på kneets funksjon. 
kapittelet om computer assistert 
navigasjon er litt knapt. redaktø-
ren har gjort et bevist valg her og 
han spår at individualiserte pro-

tese komponenter vil bety slutten 
for navigasjonssystemer.

kapitlene 12-19 omhandler pa-
sientspesifikke instrumenter. Her 
omtales det i detalj kutteblokker 
som er laget på basis av CT/Mr 
rekonstruksjoner. 

kapittel 20 handler om custom 
made protese komponenter og 
gir kun et enkelt overblikk. For-
fatterne mener at pasientspesi-
fikke instrumenter er det viktigste 
verktøy for økt nøyaktighet i 
plassering av komponentene.

kapitlene 21-22 omtaler bruk av 
pasientspesifikke instrumenter 
for unicondylære kneproteser. 
De neste kapitlene handler om 
innføring av robotassistert kne-
protesekirurgi. Foreløpig er den 
teknologien kun brukt i unicon-
dylære proteser i kneet, men det 
reflekterer allikevel den betyde-
lige teknologiske utviklingen på 
dette området. Boken avslutter 
med et kapittel om bløtdels-
balansering i kneet ved hjelp av 
eLibra™ - et instrument som 
settes i kneet for å måle hvor 
stramme bløtdelene er under 
operasjonen.

Boken vil appellere mest til orto-
peder som driver med knepro-
tese kirurgi på daglig basis. Det 
er ingen tvil om at det er en god 
bok, men selvsagt et nisjeprodukt 
for spesielt interesserte. Ingen av 
bøkene om kneproteser omhand-
ler samme tema i lignende detalj. 

fortsettes

Emmanuel Thienpont

Improving Accuracy in  
Knee Arthroplasty

375 s. tab/ill
Innbundet
Pris GBP 68
JP Medical Ltd. 2012
IsBN: 978-93-5025-870-5

oppdatert referansebok 

Avansert kneprotese kirurgi

- 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   12.52
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Høstmøte

Høstmøtemiddagen har vært en av 
de faste innslagene ved høstmøtene 
våre hvert år. dette har vært en sti-
lig bankett/høstmøtemiddag med 
god underholdning. 

knut fjeldsgaard, leder i Norsk ortopdisk forening

Middagen har vært subsidiert av foreningen med et 
betydelig beløp hvert år. Noe som har gjort et solid 
innhogg i vårt regnskap, men noe som vi likevel har 
valgt å prioritere. Fordi vi har ønsket oss en stilfull 
middag/bankett hvor ortopeder, eller kollegaer 
under utdannelse til ortopedisk kirurgi kan møtes 
med sine respektive koner eller menn. I tillegg er 
det også hvert år blitt innvitert fra våre samarbeids-
partnere innen industrien.

Det har blitt et redusert antall deltagere på disse 
bankettene fra år til år. Vi har forsøkt å halvere 
prisen for LIs . Dette ga ikke noe særlig respons. 
Æresmedlemmene kommer gratis. 

I 2012 forsøkte vi en ny variant med utdeling av 
diplom til æresmedlemmene på banketten, og 

utdeling av de to Nof-stipendiene samtidig. Dette 
for å gjøre et forsøk på å skape litt mer uhøytide-
lig stemning, og et forsøk på å trekke de litt yngre 
kollegaene sammen på en bankett med muligheter 
for dans ,hyggelig og livlig sammenkomst etter mid-
dagen. DJ er alltid leiet inn med tanke på dette, og 
en åpen bar med muligheter for kjøp av forfrisknin-
ger til dansen.

Man kan vel trygt si at det var livlig stemning til en 
viss grad på Hordalandsbordet, men ellers en hyg-
gelig og trivelig middag med god underholdning.
Men etter middagen tok det altså kun noen få 
minutter – så var hele lokalet som blåst tomt av en 
nordavind som ikke lot noe ligge igjen. Det var tomt, 
DJ var der, og baren var der – og alt var tomt.

Vi har sett trenden – vi har forsøkt å endre den, 
men har ikke lyktes med det så langt. styret i Norsk 
ortopedisk forening vil igjen forsøke å endre dette 
konseptet. Vi har vært i dialog med Plaza hotell, og 
vi vil i år forsøke et enklere konsept, med mer en 
slags sammenkomst, med god mat tilgjengelig, og 
god vin til denne maten. Men vårt forslag er å gå 
bort fra servering ved bordene, men at vi arrange-
rer mer en slags sammenkomst med ståbord, og 
en mulighet for å mingle mer og treffe kjente fra 
tidligere. og bli kjent med nye.

Vi vil fortsatt ha litt underholdning, men litt mer 
diskret som en slags bakgrunnsmusikk. Vi vil fortsatt 
dele ut diplom til eventuelle Æresmedlemmer, og 
vi vil fortsatt dele ut Nof-stipendiene under denne 
sammenkomsten.

Vi er nødt til å følge med i tiden, og akseptere at 
svært mange av våre medlemmer har brukt mid-
dagen som et slags vorspiel – før de har gått ut. slik 
skjedde i alle fall høsten 2012. Dette er grunnen 
til at vi ønsker å endre på dette i 2013, og gjøre et 
forsøk på å arrangere et ledigere og mer uhøytidelig 
sammenkomst som vil vare i ca 2-3 timers tid.

I håp om at dette kan være en måte å samle kol-
legene på, i alle aldre, og en måte å få en minne-
verdig sammenkomst for høstmøtene våre framover. 
Tanken vår er at dette skal bli gratis, eller koste en 
symbolsk sum for medlemmene, men et krav om at 
man må melde seg på. 

kommentarer er alltid ønskelig, og vil bli presentert i 
neste nummer av Norsk ortopedpost.

Høstmøtemiddagen 

Avansert kneprotese kirurgi, fortsatt...

Boken har dermed ingen reelle konkurrenter på 
markedet. En nybegynner i kneprotese kirurgi vil 
imidlertid lett kunne bli forvirret av den mengden av 
teknisk informasjon boken gir. 

Boken anbefales absolutt for en ortopedisk avdeling 
som vurderer å innføre bruk av custom made kom-
ponenter. Boken kan også anbefales til medisinsk 
personell som driver med forskning på det feltet. 
Boken er i A4 format, god kvalitet og inneholder 
over 400 illustrasjoner i farge. Den er oversiktlig 
strukturert, og forholdsvis lettlest kompleksiteten av 
innholdet tatt i betraktning. 

Prisen er overkommelig. Første opplag er gitt ut i 
2012. Imidlertid er det en såpass rask utvikling på 
det området, at noen av produktene (og eventuelt 
prinsippene) vil være utdatert allerede om få år. 

November 2012

Congress President 
Yngvar Krukhaug

Organiser 
Scandinavian Society for Surgery of 
the Hand, in collaboration with  
Norwegian Society for Surgery of  
the Hand, Norwegian Hand Therapy  
Society and the Organising  
Committee

Organising Committee 
Bergen Hand group: 
Yngvar Krukhaug, Terese Aglen,  
Rakel Sif Gudmundsdottir, Torbjørn 
Hiis Bergh, Eivind Strandenes

Norwegian Hand Therapy Society: 
Terese Aglen, Past President

Norwegian Society for Surgery  
of  the Hand: 
Hebe D. Kvernmo, President

Scientific Committee 
Norwegian Society for Surgery of 
the Hand, Norwegian Hand Therapy 
Society and The Local Organising 
Committee

Congress Secretariat 
KS Conference & Incentive,  
Kristin Solstad E-mail: 

kristin@ksci.no

Registration 
www.ksci.no

25th Scandinavian Hand Society Meeting

Dear Colleagues and Handtherapists,

It is a great pleasure and honour for me, as the Congress President of the 25th 
Scandinavian Hand Society Meeting, to invite you to Bergen, Norway, for the 
2014 Meeting. The topics for the 25th Scandinavian Hand Society Meeting have 
been well selected in order to guarantee interesting and stimulating learning and 
discussions encompassing hand surgery and hand therapy.

The Congress will have a wide focus on finger and distal radius fractures and 
sequelas after those fractures. The program will be comprised by a mix of high 
level presentations from invited guest speakers, smaller workshop session for 
immersion in everyday clinical issues and oral and poster presentations of original 
research.

It is an honour to have Toshiyasu Nakamura, from Tokyo, as the Moberg Speaker, 
speaking on the DRUJ problems. The Organizing Committee will make every effort 
to ensure, that this meeting will be successful and fruitful in all aspects from the 
scientific to the social program. Furthermore an industrial exhibition will provide 
you with the newest information on products for hand surgery and orthopaedic 
devices as well as products for hand therapy.

I would also like to welcome you to this beautiful and unique northern European 
outpost of the North Atlantic and the Gulf Stream. This geographical location with 
mountains on your doorstep ensures that it rains 200 days a year, something 
that the patient Norwegian Vikings have accepted since the eleventh century. The 
city of Bergen was founded in 1070 AD, four years after the Viking Age ended. 
Modern research has, however, discovered that a trading settlement was already 
established during the 1020s or 1030s. Toward the end of the 13th century, 
Bergen became one of the Hanseatic League’s most important cities. The main 
reason was the trade of dried cod from the northern Norwegian coast. Today, 
Bergen’s old quayside, Bryggen, is on UNESCO’s list of World Heritage Site.

We look forward to welcoming you to Bergen this spring, where scientists and 
health professionals from all of Scandinavia will come together, learn from each 
other and share experiences that will be remembered. Let’s meet and share it!

Yours sincerely 
Yngvar Krukhaug 
Congress President

May 14-16 • 2014 

Radisson Blu Hotel Bryggen
Bergen, Norway
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Annonse

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

Kontakt oss for mer informasjon:  
Alere AS, Pb 93 Kjelsås, 0411 Oslo
Telefon: 24 05 66 20  l  Fax: 24 05 67 80
e-post: kundeservice.no@alere.com  l  alere.no

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

Profemur LR  
– kileformet  
revisjonsstamme  
med Modular  
Neck

TTHR  
– todelt 
revisjons
stamme med 
distal sperring

Revisjonsproteser:

Profemur R  
– todelt revisjons 
stamme med  
Modular Neck

Annonse 2013 NO 1/1-side.indd   13 22.02.13   10:55

denne karen treng vel ingen ytterlegare presentasjon. Jackson er anerkjent 
som den mest suksessrike artisten gjennom tidene av guinness world 
records og blir referert til som ”kongen av pop”. Hans bidrag til musikk, 
dans og mote, saman med et mykje omtalt personleg liv, gjorde ham til en 
global figur i populærkulturen i over fire tiår.

terje vagstad

Michaels rare oppførsel har kanskje ikkje vore så 
rar likevel. La oss starte med dei kvite hanskane: 
kanskje tok han dei på for å skjule misfarginga av 
hendene han fekk av sjukdomen Vitiligo? Denne 
sjukdomen forårsaker misfarging og hudflekkar.  
For ein person som til dei grader levde av og i  
offentlegheitas søkelys var dette eit stort problem. 
Han kjempa med hudproblema sine og både farga 
og kvite amerikanarar oppfatta hans langsame for-
andring som eit forsøk på å bleike huda og rekna 

 
 
med han skjemma seg over å vere farga og forsøkte 
endre dette. Ifølge familien var ingenting meir usant 
enn dette. Han var like stolt over hudfargen sin som 
han var over si nasjonale tilknytning. kva meir? 

Folk som lir av Lupus er alvorleg påverka av UV-lys 
frå sola samt fluorescent lys. Dette kan forklare 
kvifor han ofte gjekk rundt med ein paraply eller sol-
skjerm, han måtte kanskje enkelt halde sola unna 
huda! kombinasjonen av begge desse sjukdomane 
kan forklare mange av Michaels rare offentlege 
krumspring. Min konklusjon er vel at ein må finne 
fleire sjukdomar en dette for å forklare alt ...

michael Jackson (1959 – 2009)
Disability music

oBs!
korigering av referatet fra generalfor- 
samlingen i Norsk ortopedisk forening.
 
sak 14 : rapport fra ACtA.
Lars B. Engesæther  slutter som ”Board 
member” i ACTA og i hans sted rykker Jan 
Erik Madsen opp. Jan Erik Madsen har til 
nå vært ”Deputy”. som ny ”Deputy” ble det 
vedtatt at Jonas Fevang går inn.

Foto ©: <a href=”http://www.shutterstock.com/gallery-1092671p1.html?cr=00&pl=edit-
00”>Jaguar Ps</a> / <a href=”http://www.shutterstock.com/?cr=00&pl=edit-
00”>shutterstock.com</a>
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Addis Ababa

 peter klungsøyr

r
eisebrev fra

terje – redaktør – har tryna på glatta og fått seg et par ekstra dager 
uten å kunne gjøre noe, ei heller med ortopedposten, han mangler 
stoff og griper til meg som nettopp er kommet tilbake fra etiopia  
– du et reisebrev vil fylle opp den tomme plassen i Nop’en.  
under tvil lover jeg å skrive, sjøl om de nærmeste dagene allerede 
er fulle. Angrer, men når jeg ser terjes fjes svarer jeg ja likevel.  
så her kommer et reisebrev, ufordøyd, ikke veiet på gullvekt,  
men ta det som det er. et lite apropos til høstmøteseminaret.

Profil 
federal democratic republic  
of ethiopia

Befolkning: 84.7 million (UN, 2011)

Hovedstad: Addis Ababa
Areal: 1.13 million km2

språk: Amharic, oromo, Tigrinya, 
somali, ca. 80 forskjellige språk
religioner: Christianity, Islam
Forventet levealder:  
58 år (menn), 62 år (kvinner) (UN)

Valuta: 1 Birr = 100 cents
Eksport: kaffe, skinn, oilseeds, 
bivoks, sukkerrør
GNI per capita: Us $400  
(World Bank, 2011)

Ethiopia’s rich heritage includes  
the Church of St George, carved  
out of solid rock at Lalibela

kilde: http://www.bbc.co.uk/news/world-
africa-13349399

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»

reisebrev
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I likhet med flere andre norske leger har jeg 
i mange år bodd fast i etiopia. utfordringene 
har vært store, men det har gledene også vært. 
gleden over å kunne hjelpe der lite hjelp fin-
nes, bruke meg sjøl, oppleve en ny kultur/språk 
sammen med min familie, erfare de gode sidene 
ved den etiopiske kulturen, folkets vennlighet, 
omsorg og gjestfrihet, å ha fått være nær de 
nasjonale i store krisetider, alt dette gjør at jeg 
er rotfestet i to nasjoner. 

Å få lov til å være lege i et positivt 
og trygt miljø heime, samtidig 
som jeg har fått beholde kon-
takten til miljøene i Etiopia er for 
meg rikt.

etiopia
Etiopia er i dag en føderasjon 
av flere regioner, delt opp etter 
etniske grupperinger, et land 
i rivende utvikling. Voldsom 
byggeaktivitet over alt. Nye veier 
bygges, ofte av kineserne som 
er svært aktive på alle områder. 
Politisk vil jeg ikke kommentere 
situasjonen, det kan lett gi et feil 
bilde. Uten forståelse av historien 
vil en ofte slutte feil. Det er et re-
ligiøst folk hvor kristendom kom 
til høglandet i nord mens vi enda 
var «ville». Muslimer og kristne 
har levd side om side uten større 
problemer, dette er muligens 
i ferd med å forandres. Det er 
rolig og trygt i hele landet, en kan 
reise fritt overalt. Tryggest med 
fly, Ethiopian Airlines holder en 

imponerende standard. Vold og 
overfall som en hører om fra an-
dre land i regionen er uvanlig. Du 
kan finne de fineste hoteller og 
de fattigste skur. Landet er i dag 
nesten sjølforsynt med vannkraft 
og vil være en eksportør innen 
kort tid. Verdens beste kaffe 
kommer fra Etiopia som også er 
kaffens opphavsland. Her finner 
en matkultur som overgår alt 
annet i Afrika og som kan måle 
seg med verdens beste retter om 
en har fått smaken på de strekt 
krydrede middagsrettene. De har 
turist perler, kirker og slott. 

Brain drain
Alle faggrupper har vært tappet 
for utdannet personell på grunn 
av en stor «Brain drain». Av de 
fleste legekullene endte ca. 90% 
opp i utlandet. De som ble ut-
dannet på Cuba og i Øst-Europa 
i kommunist tiden har stort sett 
blitt i landet. UsA har tappet 
store resurser gjennom sitt lotteri 

etiopia

system. Etiopierne er kjente som 
flinke og samarbeidsvillige og 
er derfor ettertraktet av mange 
nasjoner. Etiopiske kirurger finner 
en i mange andre afrikanske 
land. For å motvirke dette har 
en økt utdanningskapasiteten 
drastisk. Medisinske fakulteter 
opprettes over alt, jeg har ikke 
noe offisielt tall på hvor mange 
som tas opp hvert år, men det 
må være minst 1500.

Tidligere har jeg arbeidet i sør, til 
dels mellom eksotiske folkegrup-
per. I de senere årene har jeg 
reist regelmessig på kortere turer 
for å hjelpe til med klumpfot 
arbeidet, men blitt involvert i mye 
annet også. Jeg har stort sett 
stått for finansieringen sjøl, det 
gir samtidig frihet til å gjøre det 
som både jeg og etiopierne me-
ner er riktig, ingen bedrevitere i 
Norge kan kreve noe av meg. Jeg 
har hatt en uformell tilknytning til 
hoved sykehuset i Etiopia, Black 
Lion Hospital (BLH) i Addis. Her 

har de den eneste utdanningen 
i ortopedi i landet. kirurgi utdan-
nelsen har de nå flere steder, 
men hovedstedet er fortsatt BLH. 
Alle kirurgene har en kortere 
periode på ortopedisk avdeling. 

Utdanningen tar 4 år, bygget 
delvis på engelsk modell, hvor 
det er den teoretiske kunnskapen 
som betyr mest til slutt. klas-
sifikasjoner kommer på rams, 
men hva som kan gjøres er et 
annet spørsmål. operasjonska-
pasiteten er svært begrenset og 

resursknapphet gir i tillegg dårlig 
sterilitet. I løpet av ei helg kan 
det på BLH godt komme mer 
enn 10 åpne stygge extremitets-
skader, ofte kombinert med flere 
brudd. skuddskader er vanlig, 
dog ikke så vanlig som andre 
steder i Afrika. svært mange dør 
i trafikkulykkene, der er ingen 
prehospital stabilisering. Av de 
som kommer fram til BLH må de 
fleste vente noen dager før de 
får seng. Første stabilisering blir 
derfor alltid med strekk eller gips, 
i bestefall får de ei seng i et akutt 
mottak. For di som husker se-
minaret på siste høstmøtet så er 
trafikkskadene enormt økende.

reisebrev fra

” Etiopierne er kjent 
som flinke og sam-
arbeidsvillige og er 
derfor ettertraktet av 
mange nasjoner. Eti-
opiske kirurger finner 
en i mange andre 
afrikanske land”
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Presten i et kvinnekloster

Kong Fasils slott i Gonder
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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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klinikker skyter opp
De internasjonale helsemyn-
dighetene har nå i mange år 
nedprioritert sykehus, alle ledd 
i traumebehandlingen har vært 
nedprioritert, det har ikke vært 
politisk korrekt, det gjelder også 
i NorAD. Primær helsetjenes-
ten har vært det store. HIV og 
tuberkulose har fått mye penger 
og mye godt har blitt gjort. Ver-
densbanken anbefaler å holde de 
offentlige budsjettene ned for å 
sikre den nasjonale bærekraft og 
for å hindre korrupsjon, samtidig 
vil de stimulere til økt privat hel-
seaktivitet. I Etiopia har det ført til 
at klinikker og hospital skyter opp 
som paddehatter over alt, alle 
overleger eier eller har tilknytning 
til slik privat aktivitet. Balanse-
gangen blir vanskelig. Lønna 
en får på sykehuset blir liten i 
forhold il det en får privat, derfor 
blir det ofte til at det private 
arbeidet prioriteres. Det forsøkes 
nå løst ved å ha private senger 
på de offentlige sykehusene hvor 
kirurgene kan operere sine privat 
betalende pasienter. Både de 
fattige og de rike lider. Derfor er 
det svært mange pasienter med 
penger som i dag reiser uten-
lands, både til Østen og vesten 
og til sør-Afrika. Dette represen-
terer et økonomisk tap for landet 
og myndighetene vil gjerne legge 
til rette for at behandlingen skal 
skje innen landet. Dette gjelder 
ikke minst protesekirurgi. BLH 
har i praksis ikke noe protese 
tilbud, det finnes bare på noen få 
private sykehus. Forhandlernett 
for proteser finnes ikke.

Å vandre i en lærebok 
Totalt i et land på nesten 90 
millioner er der ikke mer enn 45 
ortopeder. Bare Addis Abeba har 
uoffisielt 5 millioner innbyggere 
og er raskt voksende. I Addis er 
der 32 leger i ortopedi utdan-
nelse. Planer for en drastisk ut-
videlse er lagt. Det er også laget 

ideer om subspesialisering. 
I dag er der 8 overleger i orto-
pedi på BLH. Pasientgrunnlaget 
representerer et stor utdan-
ningspotensiale. Tilstander som 
en kanskje ser en gang i livet i 
Norge vil en møte mange ganger, 
det er som å vandre i en lærebok 
med sjeldne kliniske lidelser 
samtidig som det vanlige er 
mye hyppigere, men tilgjenge-
lig operasjonskapasitet er svært 
begrenset. Proksimale femur 
frakturer som vi knapt så for 30 
år siden er nå sterkt økende. Ut-
styr mangler. C-bue er vanligvis 
ikke tilgjengelig. Artroskopi utstyr 
er meget sjelden vare. Medisinsk 
teknisk vedlikehold er mangel-
vare. Mye av det sparsomme og 
mangelfulle osteosyntese utstyret 
er gaver fra Vesten. Det som vi 
ville tatt for gitt finnes ikke. Noen 
private kjøper kopi varer fra India 
og China. Ikke et eneste av de 
kjente firmaene er tilstede i  

landet. Det viser vel at de er først 
og fremst opptatt av kortvarig 
profitt. Innkjøp av plater skruer 
o.l. blir vanskelig siden der ikke 
er noe forhandler apparat. Ao 
gruppen har regelmessige kurs 
i konservativ bruddbehandling, 
forelesere er lokale ortopeder. 
Der er besøk av utenlandske 
ortopeder, men ikke noe syste-
matisk. 

sIgN 
Det virkelig positive er sIGN 
naglen som gis til en del utvalgte 
sykehus som kan vise til nok pa-
sienter med riktig oppfølging og 
grundig rapportering. På BLH har 
dette revolusjonert behandlingen 
av femur frakturer, pasienter 
som før måtte ligge i strekk i flere 
måneder får nå en nagle om en 
kan få plass på operasjonsstua i 
løpet av de første ukene. Ingen 
blir operert med nagle skade-
dagen. En fantastisk ide som 
er godt gjennomført av gruppa 
rundt sIGN. Naglen er solid og 
kan derfor sperres uten gjennom-
lysning. BLH har en del X-fix som 
brukes mye, men ofte for seint 
slik at de ender opp med bløt-
delsnekroser og infeksjon. I mine 
mange besøk på BLH så er det 
primær behandlingen av skadene 
som jeg har prøvd å undervise 
om i tillegg til klumpføttene.

ponseti behandling 
Jeg ble i 2005 invitert til BLH 
for å hjelpe de til å operere 
klumpføttene bedre. Der var 
over 200 barn på venteliste for 
radikal operasjon, de fleste rundt 
1 år gamle. Det var den vanligste 
operasjonen, i snitt 2-3 barn pr. uke. 

Et barn som har fått mange ”Ponseti”  
gipsinger uten at behandleren har
forstått det hele. Bare å begynne på nytt.

Et barn som er operet på gamlemåten av 
besøkende kirurg for et år siden

reisebrev



4342 Norsk Ortopedpost   •   1  -  2013 4342 Norsk Ortopedpost   •   1  -  2013 Norsk Ortopedpost   •   1  -  2013Norsk Ortopedpost   •   1  -  2013

De var skuffet da jeg ville starte 
Ponseti behandling, den hadde 
de jo allerede prøvd uten at det 
hjalp noe. De fant fort ut at de 
hadde brukt en modifisert kite 
og så umiddelbart at Ponseti var 
noe annet og ble fort overbevist 
og i løpet av noen få måneder 
var ventelista borte. senere har 
vi hatt regelmessige landskurs i 
Ponseti behandling, oppstart av 
behandling ved mange andre 
sykehus. Vi så flere ganger at 

når fysioterapeuter og sykeplei-
ere gjorde gipsingene uten at 
de ble overvåket av en kyndig 
lege så kunne det ende opp i en 
slags modifisert kite med lang 
gips. svært mange har fått god 
behandling, men det kunne vært 
mye bedre. Ponseti må forståes 
og gjøres riktig av ansvarlige og 
hengivne behandlere. over 4000 
er registrert behandlet, i tillegg er 
mange blitt behandlet på private 
klinikker uten at vi har registrert 

de. Vi vet ikke hvor mange nye 
barn som blir født med klumpfot 
pr år i Etiopia, men anslaget er 
rundt 4000 pr år. Ung befolk-
ning med mange fødende. En 
internasjonal organisasjon (Cure 
International) har fått landsdek-
kende ansvar for klumpfotar-
beidet i samarbeid med BLH, 
forsyning av gips, foring og 
abduksjonsortoser. ortosene la-
ges lokalt med enkle sko med en 
jernstang (armeringsjern) mellom 

skoene, til en billig penge. De 
har også ansvar for at registrering 
blir fulgt opp og har sosialarbei-
dere som følger opp familiene. 
Dessverre mangler svært mye i 
oppfølgingen slik at vi har ikke 
noen pålitelig statistikk på hvor-
dan det går etter at den første 
behandlingen er ferdig. Fortsatt 
ser vi til dels skuffende resultater 
etter operasjoner utført ved andre 
sykehus av kirurger som ikke har 
lært seg Ponseti metoden. Ikke 

minst gjelder dette ortopediske 
kirurger fra rikere land som er på 
kampanjer. Det er vel dessverre 
ofte et utrykk for at de ikke kan 
Ponseti behandlingen og får en 
god følelse av å hjelpe ved å 
radikal operere, men uten tett 
postoperativ oppfølging blir det 
ofte helt galt. En del etiopiske 
kirurger gjør også det samme. 
Flere av mine medarbeidere 
(ortopediske kirurger) har svært 
gode resultater med Ponseti 

gipsinger de første barneårene, 
opptil 10 årsalderen har de lyk-
kes, og de som de ikke lykkes 
med av de eldre barna ender opp 
med en mindre bakre operasjon 
til slutt, eventuelt kombinert med 
en tibialis anticus transposisjon. 
Vi holder på med skriving av en 
artikkel om de eldre ubehandle-
de klumpføttene. Dersom norske 
ortopediske kirurger får slike 
barn fra våre nye innvandrere 
så må en behandle en periode 

med Ponseti gipsinger, foten blir 
radikalt bedret om det er gjort 
riktig og en vil ende opp med en 
mindre operasjon.

I mekele og gonder
Denne gangen sendte BLH meg 
nordover til de nordlige regio-
nene. De ordnet alt det praktiske 
så jeg kunne bare gå til dekket 
bord. Vi hadde kurs i Bahir Dar 
for 4 nye sykehus som skal starte 

opp med Ponseti behandling. Jeg 
skulle evaluere og inspirere ved 
5 sykehus, hvorav 3 er universi-
tetssykehus med utdanning av 
medisinske studenter. I Mekele 
er der to sykehus, en ortopedisk 
kirurg ved hvert sykehus, de har 
begge sIGN naglen. Mekele og 
Gonder har også utdannelse av 
kirurger, men ikke ortopeder. I 
Gonder (universitetssykehus uten 
ortoped) har en av kirurgene 
ansvar for å gjøre de perkutane 

Akilles tenotomiene, han har 
samtidig sammen med 5-6 andre 
kirurger undervisningsansvar 
for medisinske studenter, 200 
på hvert kull, flere leger i kirurgi 
utdannelse og mange ”Health 
officiers” som får utdannelse som 
ø-hjelpskirurger med både fød-
selshjelp og annen akutt kirurgi 
for å være på mindre sykehus. 
Ikke rart han ikke hadde tid til 
å skaffe seg familie! Gonder er 
for øvrig en gammel historisk by 

med kong Fasils borg, en borg 
inspirert av både portugisere og 
indere på 1500 tallet som nok da 
den ble bygget kunne måle seg 
med mange i Europa. I Gonder 
ble jeg møtt med blomster av en 
stor flokk barn som var under 
behandling for klumpfot. De som 
hadde behandlingen der hadde 
jeg undervist første gang i 2006. 
Føttene ble plantigrade og med 
litt korreksjon og ny undervisning 
som jeg fikk gi, tror jeg dette vil 

bli bedre. De har også behandlet 
flere av de eldre barna med godt 
resultat uten større operasjoner 
enn perkutane Akilles tenotomier. 
Det nytter!

 
 

varierende kvalitet
En gjennomgående feil alle ste-
dene var at ikke alle som hadde 
behandlingsansvar hadde forstått 
Ponseti teknikken helt ut. Der var 
mange behandlere og kvaliteten 
på arbeidet var varierende.  
En har dorsiflektert før midtfoten 
var korrigert, endt opp med en 
slags mellomting mellom kite 
og Ponseti hvor en fikk forfoten 
plantigrad, men hvor en ikke fikk 
korrigert de andre elementene. 

Strandpromenaden i Bahir Dar

Et barn som de skal starte behand-
lingen på. Dette vil de få til fint.

Dr.Birhanu underviser i riktig fotgrep

Ortodoks klosterøy midt ute i den store 
Tana sjøen, bare tilgang for menn

Landskap i nord

En takknemlig mor

Normalt Ponseti resultat og lokalt  
laget ortose

reisebrev
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Ponseti`s teknikk er å starte med 
supinering i equinus stilling med 
lett abduksjon med mottrykk 
på talus hodet, deretter gradvis 
økende abduksjon i de følgende 
gipsene etter at cavus er korri-
gert. Da vil dorsifleksjonen og ro-
tasjonen subtalart komme av seg 
sjøl, så siste del av dorsifleksjon 
ved tenotomi og en hyperabduk-
sjon i siste gips. Dersom cavusen 
ikke blir korrigert i starten så vil 
en ikke få korrigert foten. Egentlig 
ganske enkelt, og utviklingen 
av foten kan følges ved Pirani 
registreringene. om scoren av 
midtfoten ikke går ned i løpet av 
de første gipsene så er noe galt. 
Nødvendigheten av supinasjon 
i equinus og lokalisasjonen av 
talus hodet var nok ikke alltid 
forstått helt ut. Det ble også  
brukt for mye kraft. Ponseti`s  
ord om ”gentle manipulation”  
ble ikke fulgt.

utfordringer
Vi har gjennom denne turen 
fått et inntrykk av hvordan det 
fungerer utenom Addis og er i 
ferd med å implementere dette 
i undervisningen vår. Nødven-
digheten av å bruke ortosene 
helt til 4 års aldrene har heller 
ikke til fulle blitt forstått. Mange 
foreldre har også store problemer 
med å komme lange veier for å 
få behandling og oppfølging. Når 
føttene er blitt fine hvorfor skal 
de da fortsette med ortoser??. 
Jeg har stort sett lest det som 
skrives om klumpfot fra land som 
kan sammenlignes med Etiopia 
og mange rapporterer om høg 
prosent som en må operere etter 
mislykket Ponseti behandling. 
Flere har rapportert til meg 
personlig om ”endless series of 
casts”. De har vi sett mange av, 
men alltid har vi funnet feil ved 
teknikken som har blitt brukt. 
Når vi så har restartet behand-
lingen så har resultatet kommet 
etter få antall gipser.

” Der er et skrikende 
behov for alle former 
for ortopedisk kirurgi 
og de vil gjerne ha 
hjelp fra utlandet”

 
 

       Temadag:    Hælsmerter 
 

 
 Tidspunkt:  24. mai 2013 
 Sted:   Thon Hotel Arena-Lillestrøm 
 Målgruppe:  LIS og overleger med interesse for fot- og ankelkirurgi 
 

Vi får besøk av Dr. Mark Davies  
Clinical Director of London Foot & Ankle Centre, London, UK 

 

Se fullt program på www.ortopedi.no 

På venterommet.

De som skriver artikler er ofte 
ikke de som har nærkontakt med 
pasientene og derfor skjønner de 
heller ikke hva problemet egentlig 
er. ”Ponseti” er ikke Ponseti! Når 
vi gikk gjennom pasient journaler 
så kunne vi på denne turen også 
lese oss til problemene. De som 
ikke hadde blitt bra hadde mange 
gipser hvor en fortsatte med nye 
gipser uten at midtfoten ble kor-
rigert, en stoppet ikke opp for å 
finne ut hva som var galt, men 
gikk bare videre. Pirani scoringen 
ble ikke brukt som et hjelpemiddel.
Der er et skrikende behov for alle 

former for ortopedisk kirurgi og 
de vil gjerne ha hjelp fra utlandet. 
Er det noen som blir tent til 
innsats av det som jeg har skrevet 
så kontakt meg, dere kan få 
bruke mitt nettverk. sjefen for 
ortopedisk avdeling BLH i Addis 
Abeba vil gjerne ha besøk, helst 
lengre og gjentatte. Han spør 
meg om vi kan få til en utveksling 
av kandidater mellom Norge og 
Etiopia. kan vi flytte Vossakurset 
eller oppdal kurset til Addis en 
gang som et forsøk? Pasienter 
som en kunne bruke i undervis-
ningen ville det ikke være mangel 
på. Haukeland grupper og andre 
har gjort og gjør mye bra innen 
forskjellige felt, men andre kunne 
også komme på banen. Barn og 
traumatologi trenger hjelp. De vil 
gjerne også ha hjelp til å bygge 
opp protese kirurgien. I dag får 
de aller fleste pasientene bare 

smuler som Lasarus, mens vi 
som den rike mann kan få all den 
behandling vi kan drømme om. 

Dette ble for langt! Tilgi meg.
Peter klungsøyr

reisebrev
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Årets norske deltaker i spring  
travelling fellowship som finner 
sted i Belgia 18–24 april er  
Anne Berg Breen, LIs-lege ved 
ous, ullevål sykehus. 

terje vagstad, redaktør

 
Anne Berg Breen har tidlegare arbeidd ved Ålesund 
sjukehus, både kirurgisk og ortopedisk avdeling og 
er for tida i gruppe 1-teneste i oslo.

Programmet vil finne sted i 4 ulike byar: Gent, Leu-
vens, Brussel og spa. I tillegg til dette får deltaka-
rane tilbod om å ta del i den nasjonale ortopediske 
kongressen i Belgia påfølgande helg.

Det er nokon år sidan nokon frå Norge har delteke 
på dette programmet så vi er veldig spente på 
kva Anne synest om dette opphaldet. Ein har eit 
maksimaltal på 14 deltakarar frå ulike land tilknytta 
EForT, desse må vere erfarne LIs-legar og ikkje 
ferdige spesialistar. Norsk ortopedisk forening dek-
kar reisekostnadane. Eit av kriteria for tildeling var 
å skrive om dette i ortopedposten og vi ser fram til 
Anne sitt bidrag!

spring travelling fellowship 
2013

The main goals of the EForT travelling fellowship 
programme are declared in its aims and rules: 

”To enhance and unify ortho-
paedic training, continuous 
medical education and know-
ledge transfer. 

But just as important as teaching is to 

“... support and create new  
personal bonds to improve 
mutual understanding,  
collaboration …” 

With these goals in mind, EForT and one National 
Member society organise a travelling fellowship 
every spring and autumn.

dette års efort finnar stad i 
Istanbul 5-8 Juni. som vanleg har 
ein eit rikhaldig program som dek-
kar alle delar av vårt etterkvart så 
detaljrike og store fag. 

terje vagstad, redaktør

 
sesjonane er fordelt på 11 store salar med konti-
nuerleg drift frå 08.30 om morgonen til kl 18.00 på 
ettermiddagen. Lunch er frå 12.00 – 13.45.  
I denne tida er det lagt opp til industrisymposier i 
alle salane. Laurdag slutter ein av ved lunchtider.

Tradisjonen tru kjem styret i Norsk ortopedisk 
forening til å delta og ha styremøte her under denne 
kongressen, vi håper vi vil få selskap frå mange 
norske ortopedar under desse dagane her. Det løner 
seg å bestille både fly og registrere seg tidleg sidan 

ein får betre pris ved tidleg registrering. 
Turkish Airlines flyr i skrivende stund direkte fra 
oslo t/r for under 2500 kr…..

For meir info og påmelding kan dere besøke  
nettsida deira, www.efort.org 

efort 
2013

Anne Berg Breen, 
LIS-lege ved OUS, 
Ullevål Sykehus.

kurs
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C Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»   Antitrombotisk middel.     ATC-nr.: B01A F02
T TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apixaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose 51,43 mg, resp. 102,86 mg. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 
172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne 
pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Tabletter 2,5 og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-val-
vulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symp-
tomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Dosering: Forebygging av VTE hos voksne: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tid-
spunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi: 
Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Forebygging av NVAF hos voksne: Normaldosering: 5 mg 
2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres 
ved neste planlagte dose. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis skal warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når 
internasjonal normalisert ratio (INR) er <2,0. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling fortsettes administrering av Eliquis i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 
2 dagers samtidig administrering tas en INR-prøve før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering fortsettes inntil INR er ≥2,0. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt 
leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A eller B). Ingen dosejuster-
ing nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Alvorlig nedsatt nyrefunksjon med kreatininclearance 
<15 ml/minutt og ved dialyse: Ingen klinisk erfaring, og apixaban anbefales ikke. Forebygging av VTE: Brukes med forsiktighet ved ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon med 
kreatininclearance 15-29 ml/minutt. Forebygging av NVAF: Pasienter med serumkreatinin ≥1,5 mg/dl (133 μmol/liter) forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt e60 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: Ingen dose-
justering nødvendig. Forebygging av NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). 
Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av NVAF: Til pasienter med minst to av følgende karakteristika; alder f80 år, kroppsvekt e60 kg, eller serumkreatinin f1,5 
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. Klini-
sk signifikant aktiv blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand med signifikant risiko for alvorlige blødninger 
slik som gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakran-
iell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behan-
dling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale an-
tikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under forholdene av endring i terapibehandling til eller fra apixaban eller når UHF er gitt ved doser som gjør det 
nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med for-
siktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. 
potensielt høyere blødnin srisiko. 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. Apixaban bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved 
lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom 
kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Apixa-
ban bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er 
etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apixaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør 
unngås, og dersom apixaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroak-
sial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske 
komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved post-
operativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første 
dose av apixaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk 
svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. 
Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er 
ingen klinisk erfaring med bruk av apixaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det 
være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apixaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste 
dose med apixaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial 
blokade. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Forsiktighet utvises ved samtidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. 
Nedsatt leverfunksjon: Apixaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødning-
srisiko. 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 f1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hofte-
bruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. 
Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for lapp-laktasemangel eller glukose-galaktose-
malabsorpsjon. Interaksjoner: Hemmere av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP 3A4 og P-gp, som azolantimyko-
tika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 
ganger økning i Cmax for apixaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP 3A4 og P-gp 
forventes å øke plasmakonsentrasjonen av apixaban i mindre grad. Ingen dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP 3A4 
og/eller P-gp. Induktorer av CYP 3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP 3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan 
føre til redusert plasmakonsentrasjon av apixaban. Ingen dosejustering er nødvendig, men sterke induktorer av både CYP 3A4 og P-gp bør koadministreres med forsiktighet. 
Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere og NSAIDs: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere 
øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er 
andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apixaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander 
som krever monoeller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apixa-
ban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apixaban. Legemidler forbundet med alvorlige 
blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apixaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vita-
min K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apixabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen 
data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apixaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for 
nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apixaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen 
effekt på fertilitet. Bivirkninger: Totalt 11% av pasientene i VTEp-studier behandlet med apixaban 2,5 mg 2 ganger daglig opplevde bivirkninger. I løpet av to fase III-studier på 
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. Ved forebygging av VTE: Vanlige (f1/100 til <1/10): Blod/ lymfe: Anemi (inkl. postoperativ anemi og blødningsanemi og respektive laboratorieparametre). Gastro-
intestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning (inkl. hematom, og vaginal og urethral blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (f1/1000 til <1/ 100): Blod/lymfe: Trombocytopeni 
(inkl. reduksjon i antall blodplater). Gastrointestinale: Gastrointestinale blødninger (inkl. blodig oppkast og blodig avføring), hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. operas-
jonsmessig 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 operas-
jon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på 
snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (f1/10 000 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). Ved forebygging av NVAF: Vanlige (f1/100 til <1/10): 
Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning (inkl. blodig oppkast og blodig avføring), rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/ kar: Andre blødninger, hematom. Luftveier: 
Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (f1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: 
Hemoroideblødninger, hematochezi, blødning i munn. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet (inkl. hudutslett, anafylaktisk reaksjon og allergisk 
ødem). Kjønnsorganer/ bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Nevrologiske: Hjerneblødning, annen intrakraniell eller intraspinal blødning (inkl. subdural he-
matom, subaraknoidal blødning og spinalblødning). Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, postoperativ blødning, blødn-
ing på snittstedet. Sjeldne (f1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene (inkl. pulmonær alveolær blødning, laryngeal 
blødning og faryngeal blødning). Overdosering/Forgiftning: Intet antidot. Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og 
årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved 
disse metodene, kan administrering av rekombinant faktor VIIa vurderes. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 
164,50. 20 stk.1 (blister) kr 301,40. 60 stk.1 (endose) kr 790,00. 5 mg: 14 stk. (blister) kr 219,30. 56 stk. (blister) kr 739,70. 100 stk. (blister) kr 1293,40. 168 stk. (blister) kr 
2149,10. Refusjon: 1B01A F02_1 Apixaban
Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi
Refusjonskode:
ICPC     Vilkår nr   ICD     Vilkår nr
-20  Tromboseprofylakse ved kirurgi  136  -20  Tromboseprofylakse ved kirurgi  136
Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
Sist endret: 29.11.2012        E2013-0251
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NY, LAVERE PRIS fra 1. februar 2013!

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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MER EFFEKTIV FOREBYGGING AV VENØS TROMBOEMBOLISME (VTE)

UTEN ØKT BLØDNINGSRISIKO
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stipend, kurs &  
konferanser

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.

Synergyhd3
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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stipend, kurs &  
konferanser

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.

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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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 med
EForT.

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 2013

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 2013

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

When you need 
versatility, 

trust Biomet.

One Surgeon. One Patient.®

©2013 Biomet.® All pictures, products, names and trademarks 
herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries. 

biomet.no

Offering a seamless product portfolio for the 
Upper Extremity providing intra-operative 

flexibility to Repair, Replace or Revise. 

Repair • Replace • Revise

Comprehensive Reverse 
Shoulder System

Comprehensive Nano
Stemless Shoulder Reverse

Comprehensive Total 
Shoulder System

Comprehensive Nano
Stemless Shoulder Anatomic

Introducing the

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

1. Huguet D, et al. T.E.S.S. Group. Results of a New Stemless Shoulder Prosthesis: 
Radiologic Proof of 
Maintained Fixation and Stability after a Minimum of Three Years’ Follow-Up. 
JSES. 19: 847-52. 2010.

2. Kadum B, et al. Results of the Total Evolutive Shoulder System (T.E.S.S.): A 
Single-Centre Study of 56 Consecutive Patients. Arch Orthop Trauma Surg. 131: 
1623-9. 2011.

3. Geurts GF, et al. Placement of the Stemless Humeral Component in the Total 
Evolutive Shoulder System (T.E.S.S.). Tech Hand Up Extrem Surg. 14: 214-7. 2010.

4. Razmjou H, et al. Impact of Prosthetic Design on Clinical and Radiological Out-
comes of Total Shoulder Arthroplasty: A Prospective Study. JSES. 1-9. 2012.

5. Castricini R, et al. Shoulder Hemiarthroplasty for Fractures of the Proximal 
Humerus. Musculoskelet Surg. 95: S49-S54. 2011.
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Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64 - 1395 Hvalstad
Tel.: 66 84 20 20 - www.smith-nephew.no

™ Trademark of Smith & Nephew

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

DYONICS BONECUTTER  
ELECTROBLADE™

Tre funksjoner i ett instrument
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