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terje vagstad, redaktør

sommaren kom fort i år. Eg 
synest ikkje det er lenge sidan 
påske men det at tida går fort 
skal visst vere eit teikn på trivsel. 
Når ein ser rundt seg og tenker 
seg om har vi det i bunn og 
grunn ganske godt. Det kan vere 
vårstemninga som gjer meg yr 
og glad men sannsynlegvis ikkje 
berre den. Vi høyrer ein del frå 
eldre kolleger at alt var så mykje 
betre og lettare før men var det 
eigentleg det? Eg har hatt stor 
glede av at Acta har lagt alle 
utgåvene sine på nettet, heilt 
frå tidenes morgen for dette 
tidsskriftet. om dere leser gamle 
artiklar får ein i alle fall inntrykk 
av at mykje vart gjort enklare før. 
Veldig mykje fungerte godt også 
då men det kan vel ikkje vere tvil 
om at den ortopediske verda stort 
sett har gått ganske kraftig fram-
over. Vi er mange fleire kollegaer 
som gjer meir og meir spesiali-
serte ting og verkeleg blir gode 
på det vi driv med. samstundes 
er generalistane nestan utsletta. 

Det har dei siste tiåra skjedd 
store framskritt innan mange av 
våre fagfelt, til dømes Ponseti-
behandlinga og nye implantat 
og teknikkar i barneortopedien, 
vinkelstabile plater i traumato-
logien og i Norge og verden for 

øvrig har det berre dei siste åra 
skjedd nærast ein revolusjon i 
behandlinga av føtter. Artrosko-
pien omfavnar stadig nye område 
og vi tek med oss teknikkar og 
erfaringar frå eitt ledd over på det 
neste, det er snart ingen grenser 
for kor vi kan stikke inn eit skop. 
Ein del eldre teknikkar og opera-
sjonsmetodar har imidlertidig vist 
seg å vere særdeles vanskelege 
å toppe, glideskruar og plater 
ved pertrochantære frakturar 
er framleis gullstandarden og 
trass i at det føregår ei intensiv 
utprøving og utvikling av proteser 
er Charnleyprotesa mykje brukt 
med like gode eller betre resultat 
som mykje av det nye. Det vert 
stadig fleire og betre kurs samt 
oppslagsverk og tilgangar på nett 
og det er lettare å konsultere an-
dre. Det skal altså eigentleg vere 
lettare å vere ortoped og kirurg…

For nokre veker sidan fekk vi eit 
høyringsutkast til gjennom- 
lesning og tilbakemelding 
angåande den nye spesialitets-
strukturen i Norge. spesialistut-
danninga er i framtida planlagt 
delt inn i 3 nivå etter embets-
eksamen kor del 1 skal vere ei 
felles kompetanseplattform (fine 
ord…) for alle legar som skal 
praktisere i Norge, del 2 er ei 
felles kompetanseplattform for 
dei kirurgiske spesialitetane og til 
sist ein del 3 som er unik for den 
enkelte spesialitet. Alt dette skal 
gjennomførast i løpet av totalt 
6,5 år med eit meir strømlinje-
forma utdanningsforløp. Del 1 
startar etter grunnutdanninga 
og innheld 12 månader teneste 
på sjukehus og 6 månader i 
kommunehelsetenesta. Ein kan 
kombinere ulike moduler i del 1 
og inntil 3 månader at del 1 kan 
telle i spesialiseringa. Målet er 
altså ei meir målretta og kjappare 
spesialisering. 

Det er vel fleire enn meg som ser 
problem med dette? For å be-
gynne med del 1: I turnuspulje 2 
til våren 2013 vart det til saman 
sendt 15000 søknader til 360 
ledige stillingar, i gjennomsnitt 
har altså kvar søkar søkt på 18 
stillingar. Dette er folk utan erfa-
ring, korleis i alle dagar skal ein 
klare å prioritere mellom desse? 
Helseføretaket som fekk flest 
søknader mottok 527 stk. Det tek 
litt tid å gå igjennom dette og er 
det eigentleg fornuftig ressurs-
bruk? I Helse Bergen fekk nyleg 
ein medisinstudent tilbud om 
sommarjobb under forutsetning 
at han arbeidde ein halv månad 
gratis for å få denne jobben. 
kanskje alt likevel har vore betre 
før sjølv om dei sto opp før dei la 
seg og ikkje visste kva mat var  
før dei fekk ei flue i halsen… 
(ref. bestemor. ) Ein ting er 
sikkert: Tidene er harde for våre 
unge kollegaer no og…

Eg synest og del 2 høyrest litt vag 
ut…er det slik at ein augelege 
skal gjennom ein del av det same 
utdanningsløpet og læringsmåla 
som ein som vil bli gastrokirurg? 
Eg spør meg berre: kvifor det? 
kor mykje av læringa for desse 
18-24 månadene trur ein sit om 
ein skal hente det fram 10 år 
seinare? Er dette fornuftig res-
sursbruk? Del 3 er meir logisk, 
ein legg der vekt på vaktkompe-
tanse i den enkelte spesialitet, 
det som sannsynlegvis skjer er at 
vi i vårt fag får ortopedar som er 
vaktkompetente men som kan-
skje ikkje har lært så mykje meir 
enn det i dette utdanningsløpet. 
Eg håpar eg tek feil men eg trur 
vi skal vere glade for at Anders 
Walløe sit som vår representant 
i spesialistkomiteen som skal ta 
stilling til dette, han veit kva som 
skal til for å lage ein god ortoped. 

redaktørens hjørne
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Det som imidlertid er det største 
spørsmålet for meg er kor vi skal 
gjere av desse nye, ”hurtig- 
utdanna” spesialistane. Det er 
blitt slik på dei fleste sjukehus 
i Norge at ein er heldig (og 
kanskje og dyktig) om ein får seg 
overlegestilling etter endt spesia-
lisering. Eg trur ikkje dette blir 
lettare om vi utviklar spesialistane 
kjappare, kanskje vi heller skal 
bruke den tida det tek å lage 
gode kirurgar av LIs-legane våre 
så blir dei ferdige når dei føler 
dei er kompetente sjølve? Det 
vert spennande å følge med på 
høyringane framover. 

Vi er flinke til å irritere oss over 
byråkratar og byråkratitis, dette 
er ei nærast utømmeleg kilde 
til irritasjon hos oss trass i at 
ortopedar er rekna som blide og 
greie og arbeidssomme. Desto 
meir gleder det meg at nokon 
av dei står fram og innrømmer 
gruppa sine begrensningar og 
feil. Andreas Moan, prosjekt- 
direktør (og lege) ved ous skil-
dra svært så tydeleg i eit møte i 
regi legeforeninga det han meinte 
hadde vore dei store snubletrå-
dane i omstillingsprosessen ved 
ous. Han kalla fusjonen ein 
”hostile takeover”, ein hadde 
ikkje tillit i organisasjonen men 
gjennomførte prosessen utan i 
tilstrekkeleg grad å jobbe med 
dei sentrale folka. 

”På et sykehus er det ikke lede-
ren som bestemmer kulturen, det 
er overlegene. slik skal det også 
være. I alle fusjoner er det slik at 
kultur spiser endringer til frokost” 

kloke ord og ikkje minst godt å 
høyre for dei involverte. Det er 
klokt å innrømme feil, det bør 
vi og ta inn over oss og lære av, 
når ikkje vi veit er det betre å 
vere ærleg enn å pakke ting inn 

i tåkeprat. Prøv sjølve. Det gjer 
underverk… 

I forbindelse med denne artik-
kelen hadde knut Fjeldsgaard 
ein fin tankeprosess om ledelse i 
sjukehus kor utgangspunktet er 
at ein leiar/ein som skal leie må 
ha folket med seg. Det er i alle 
fall lov å håpe at det er slik. Ein 
sjukehusdirektør må ha fagfolka 
med seg. Tenk deg ein populær 
direktør på toppen av ei spiss 
pyramide, løfta dit av alle fagfolka 
som danner fundamentet i  
pyramida. Fjern tilliten frå 
fagfolka og tenke deg kva som 
skjer då: Direktøren må dytte alle 
fagfolka i pyramida foran seg. 
Illustrativt kan du snu pyramida, 
spissen er ned og bunnen opp. 
Det ser ut som ein tung jobb… 
slik er det og i praksis. Ein 
kompis av meg er direktør for IT 
i eit stort multinasjonalt norsk 
selskap. Pga aukande bekymring 
for at selskapet har vorte for 
topptungt har dei skilt dei ansatte 
i 2 grupper, 1: ”functions” og 2: 
”doers”, dette for å finne ut kven 
som er 2: produktive og tjener 
penger og 1: dei som administrerar  
og brukar pengar med mål om å 
redusere antalet som ikkje bidreg 
til inntening… kanskje vi nok 
ein gong skal lære av det private 
næringsliv?

Å vere sjukehuslege er ein spen-
nande jobb med alle forskjellige 
fokus ein skal ha samtidig. Det 
er verdt å tenke på at økonomi 
ikkje skal vere det viktigaste 
insentivet vårt men heller kunn-
skapsutvikling. slik det har vorte 
dei siste åra med new public 
management har vi lata som om 
vi opererer i ei produksjonsbedrift 
medan det vi eigentleg gjer er er 
å arbeide i ei problemløysande  
kunnskapsbedrift. Vi må refoku-
sere og verte våre verdiar bevisst. 
Ikkje med det sagt at ikkje kost-
nader skal vere noko tema,for om 
vi er ærlege har vi nok mykje å 
hente på utgiftssida. Då snakkar 
eg vel å merke ikkje om lønn 
men om forbruksmateriell  
og tidsbruk. 

I tillegg er det slik at vi ikkje 
nødvendigvis må meine noko om 
alt og alle men finne vår plass i 
verda. Vi er kunnskapsdatabasen 
til føretaka, utan oss som heilhet 
kan ikkje pasientbehandling 
føregå. Vi kan heller ikkje drive 
vår verksemd åleine om ikkje vi 
kun arbeider i poliklinikken, vi 
er avhengige av dyktige medar-
beidarar som dannar eit team. 
om dere tek ein jobb utanfor 
eller i tillegg til sjukehuset ser 
dere dette. knut er ortopeden 
til Brann, ketil til rosenborg og 
eg hos AAFk. At alle tre laga 
svever i toppen av tabellen til 
sommarferien har vi alle bidrege 
til. Ikkje i form av spel men i 
form av innspel og grunna vår 
evne til tverrfagleg samarbeid og 
problemløysing. Vi arbeider på 
lik linje med ernæringsfysiolog, 
materialforvaltar, økonomar, 
publikum, massør, fysioterapeut 
etc for at prestasjonsgruppa 
beståande av trenarar og spelarar 
skal gjere det best mogleg i 
kvar kamp kvar sesong. rolla er 
eigentleg ganske enkel, 

” På et sykehus er det 
ikke lederen som 
bestemmer kulturen, 
det er overlegene. 
slik skal det også 
være. I alle fusjoner 
er det slik at kultur 
spiser endringer  
til frokost.”
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ein spør trenar, spelar og resten 
av støtteapparatet korleis vi skal 
samarbeide og legg så forholda til 
rette etter det. som i sjukehuset 
er ofte rollebeskrivelsen lettare 
enn sjølve gjennomføringa men 
spennande er det. 

Litt av det same ser vi og på 
sjukehusa ifbm budsjetta og dei 
årlege kuttforslaga. Presset no frå 
både lokale og sentrale instansar 
går på meir dagbehandling.  
Framtida vil nok gje oss færre 
innleggelsar trass i stadig au-
kande levealder. Dei offentlege 
sjukehusa har ei utfordring ifht 
dette. For pasientane er det i 
dei aller fleste tilfelle supert og vi 
ser no at det som for berre få år 
sidan vart rekna som innleggel-
strengande går minst like godt 
om vi gjer det dagkirurgisk, dei 
private sjukehusa har her gjort 
ein stor jobb for å vise kva som 
er mogeleg å få til. Vi må berre 
hugse at vi ikkje først og fremst 
er produksjonseiningar, vi har 
fleire roller enn som så. Formid-
ling og vidareføring av læring og 
kunnskap samt forskning og ikkje 
minst utdanning er våre lodd i 
livet og dette må vi ta vare på og 
utvikle vidare. Eit anna moment 
er at det stadig vert vanske- 
legare å vere postsjukepleiar og 
postlege sidan pasientane vert 
eldre og problema vanskelegare 

når vi sender ein del av det enkle 
til dagkirurgen. 

sommarnummeret har eit litt as-
sortert utvalg og burde appellere 
til nokon og einkvar. At ortopedar 
er reiselytne og nysgjerrige veit 
vi frå før, vi får rapporter fra 
Gotland, Grønland og Belgia. 
LIos-foreninga har vist seg som 
ein viktig bidragsytar, det samme 
har Anders Walløe som kjem 
med siste nytt frå spesialistkomi-
teen. Vi får inntrykk frå ryggkur-
set som første og forhåpentlegvis 
ikkje siste gong vart arrangert 
i svolvær og det blir presentert 
nokre nye doktorgrader. 

sist men ikkje minst vil eg seie 
takk til Tobias Bredland for artik-
kelen om samhandling. Tobias  
er ein nestor i Trondheims- 
miljøet med mange år både på 
st. olavs og privat i Trondheim og 
var i tillegg ein av dei som starta 
ortopedposten i 1996. Fra Bill 
Finsen ved st. olavs kjem og ein 
kommentar til konsensusarbeidet 
for radiusfrakturar som er vel 
verdt å lese. Takk for alle bidrag 
takk også til Hebe kvernmo!

Eg ynskjer dere alle eiin riktig 
god sommar med bølgeskvulp, 
fjelluft, sol og bading, kvitvin og 
reker og hyggeleg samvær med 
familie, venner og kollegaer.

redaktørens hjørne fortsatt....

E
20

13
-0

25
2

Rubrikk annonse 45x24mm.indd   1 18.02.2013   15:25:20



Norsk Ortopedpost   •   2  -  2013 99

Leder

prosess uten mål og mening
knut fjeldsgaard, styreleder

det tok ikke så lang tid før 
de første tilbakemeldingene 
kom utenfra om at vi ikke 
kunne sende pasientene for 
tidlig ut. riktignok var det 
litt misnøye av og til med noe 
ufullstendig epikrise. effek-
tiviteten hadde vært så stor 
at pasienten som kom inn 
med lårhalsbrudd ble operert 
og fikk plass på sykehjem i 
løpet av få dager. spesialist-
helsetjenesten hadde gjort sin 
jobb, og primærhelsetjenesten 
stod altså nå for tur med en 
fersk samhandlingsreform på 
papiret. de skulle ta i mot en 
syk og nyoperert pasient. 

Men det er ikke sikkert man 
alltid er godt nok forberedt til å 
ta seg av nyopererte pasienter i 
primærhelsetjenesten. Jeg tror 
ikke man har forberedt seg be-
manningsmessig over alt til dette. 
Jeg tror heller ikke man er faglig 
forberedt på f.eks postoperativ 
smertebehandling, postoperativ 
behandling og oppfølging av 
noen av disse pasientene. og jeg 
forstår godt at det er slik. Dette er 
vanskelig, og det er ofte pasienter 
med mange sykdommer hvor 
man på sykehuset relativt raskt 
kan få tilsyn og råd fra andre 
spesialister. Dette er vanskelig 

å få til utenfor sykehusene – og 
selv om primærlegene er dyktige 
på sitt område – er dette en 
annerledes form for behandling 
og ikke alltid innenfor allmenme-
disinerens kunnskapsområde. 
Tror jeg. Legedekningen er ikke 
like god på alle sykehjemmene. 
Med tiden vil nok dette gå seg til 
tror jeg. 

Hvorfor må vi bruke ordet 
samhandling og ikke det trauste 
ordet samarbeide. Det dreier 
seg om samarbeide hvor man 
vil gi et best mulig tilbud til syke 
eller skadete pasienter. Men 
gamle ord og uttrykk har ikke 
den samme ”schwung” over seg 
som nye ord og uttrykk. Det må 
vi bare innse. F.eks en yrkestit-
tel som det tok lang tid før jeg 
forstod hva var: Hr-ansvarlig 
står altså for Human resource 
– ansvarlig. og jeg har også 
observert at personalsjef, eller 
personalansvarlig er et uttrykk 
som er borte. konsulenttittel er 
vel noe lignende – og jeg spør all-
tid en konsulent hvilket yrke som 
ligger i bunnen. som oftest er de 
konsulentene vi leger treffer på 
innen sykehuset enten sykeplei-
ere, eller økonomer. synes det er 
lettere å diskutere et problem når 
grunnutdannelsen er kjent. 

fastlegeforskriften
Med forslag til den nye fastlege-
forskriften i tankene – den nye 
samhandlingsreformen som al-
lerede er i gang, det økte antallet 
kontrollører ( eller byråkrater ) i 
sykehusadministrasjonen må jeg 
si at det ikke bare er lyse tider 
framover for pasienter som er ”til 
låns” i spesialisthelsetjenesten. 
Det blir sagt allerede at interes-
sen for fastlegeyrket visstnok ikke 
bare er dalende, men i fritt fall. 
sannsynligvis vil svært få kolleger 

ha en jobb som fastlege dersom 
de nye forskriftene gjennomføres. 
og da kan hele samhandlings-
reformen henge i en tynn tråd. 
Jeg tror at det vil bli enda flere 
allmenleger som da vil si at de 
ikke vil ha mer med det offentlige 
systemet å gjøre – og heller vil 
jobbe som lege innen et fritt yrke 
– slik legeyrket opprinnelig var 
– og da har man ingen forplik-
telser til offentlig arbeide. Det er 
alltid en balanse mellom ”give 
and take”, dersom man ikke er 
villig til å gi – får man lite tilbake. 
slik er det, og jeg vil oppfordre 
”kontrollørene” til å forsøke å se 
litt helhet – og gi allmenlegene til-
litt til å være med og gjennomføre 
en samhandlingsreform (eller 
et samarbeidsforbedring) som 
jo er det vi alle ønsker oss. og 
forsøke en gang for alle å legge 
fra seg ønsket om endelig å få 
full kontroll på legene. De vil aldri 
klare det. Legene som gruppe vil 
tviholde på sin auonomitet, sitt 
ønske om å tviholde på faget sitt, 
og ikke bli styrt av andre grupper. 
og dette er viktig at legene fortsatt 
får gjøre. Det offentlige helsesyste-
met må passe seg for ikke å miste 
de flinkeste legene til et privat 
helsemarked – som har som sitt 
eneste mål å tjene penger. 

” Hvorfor må vi bruke 
ordet samhandling 
og ikke det trauste 
ordet samarbeide. 
Det dreier seg om 
samarbeide hvor 
man vil gi et best 
mulig tilbud til  
syke eller skadete 
pasienter.”

samhandlingsreformen
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Leder

Jeg tror ikke på et slikt system 
når det gjelder helsetjenestene 
våre. Vi er avhengig av en solid, 
dyktig offentlig helsetjeneste, 
hvor det private markedet er 
relativt lite, men for alll del viktig 
– ikke minst for en korreksjon til 
det offentlige. 
Monopol på en tjeneste tror jeg 
heller ikke er riktig. Jeg vil påstå 
at de aller fleste leger ønsker en 
hverdag med mye pasientkon-
takt, mye tid på operasjonsstuen, 
og en faglig høy standard på sitt 
arbeide. Dette må ikke ødelegges 
gjennom et ønske om kontroll 
over legenes arbeidstid. Når det 
blir reduksjon på våre opera-
sjonsstuer på grunn av forskjel-
lige omstendigheter skyldes det 
svært sjelden problem på lege-
siden. Legegruppa er fleksible, 
de er sjelden fraværende og de 
ønsker en fornuftig effektivitet og 
har et genuint ønske om å levere 
faglig arbeide med høy kvalitet.

Leger som kritiserer
Leser at en overlege i Helse 
Førde er truet med oppsigelse 
hvis han fortsetter å kritisere fore-
taket offentlig. Jeg tenker for meg 
selv at dette ikke kan stemme. 
Angivelig skal også en divisjons-
direktør ( eller en divisjonskon-
trollør) i sykehuset Innlandet ha 
kritisert legene på en ortopedisk 
avdeling etter et innslag i TV2 fra 
morgenmøtet hvor pasienter blir 
prioritert. I 2010 ble en profes-
sor i Tromsø presset av arbeids-
giver til å trekke en kronikk om 
samhandlingsreformen. Alt dette 
i følge Dagens Medisin 26 april 
2012. Er det mulig at sykehus-
byråkratene ikke tør å bli kon-
frontert med uheldige forhold på 
sykehusene. Er det slik at  
sykehusbyråkratene ikke ønsker 
at eierne av sykehusene (bor-
gerne) skal få vite om uheldige 
forhold på sykehusene. Er de 

redde for at noe av dette skal 
komme fram i dagen – og igjen 
de må ta ansvaret for. Men aller 
mest er jeg redd for at legene 
lar seg presse av noen ynkelige 
byråkrater – som kun har gjen-
nomslag i kraft av sin posisjon 
og intet annet. selvfølgelig må 
legene – som er helt i fron-
ten av hverdagsmedisinen på 
sykehusene, og i front når det 
gjelder subspesialfunksjonene 
si i fra hvis noe ikke er som det 

skal være. Det vil være svært 
kritikkverdig hvis de ikke gjorde 
det. De må gjerne gå tjenestevei 
– men hvis det ikke skjer noe – 
må man gå rett ut til borgerne og 
fortelle og informere. Vi ønsker 
mer åpenhet og mer demokrati 
– ikke det motsatte. og jeg håper 
jo aldri at leger gir etter for dette 
prinsippet. og jeg vil se den 
byråkraten som velger å gi en 
lege sparken for å ha informert 
om uheldige forhold på sykehu-
sene. Vi må stå for en åpenhets-
kultur, og en trygghet som gjør 
dette mulig. og da må vi også 
gå for at antallet legevikariater 
på sykehusene må reduseres. At 
leger trues med oppsigelser kan 
ikke taes alvorlig. Til det har vel 
de fleste av oss såpass lite auto-
ritetsfrykt. Helt sikkert til enorm 
irritasjon for byråkratene. Vi må 

aldri bli uengasjerte i det vi driver 
med i yrket vårt. Våre direktører 
må hele tiden føle og være sikre 
på at legene følger med, og sier 
fra om forholdene hvis dette er 
rett. En oppgitt twittermelding fra 
en turnuslege fortalte om antall 
DrG – kurs hun hadde vært 
gjennom i turnustiden sin på sy-
kehuset. Men ikke et kurs i HLr. 
redselen for å påpeke galskapen 
i dette – var jo redselen for ikke å 
få jobb seinere. La oss alle håpe 
at et sykehus aldri kommer dit at 
de ikke vil ansette leger som stil-
ler kritiske spørsmål til hva som 
gjøres. Turnuskandidaten hadde 
altså vært gjennom en rekke 
DrG-kurs i sitt turnusår, men 
ingen faglige kurs. Vi kan vel trygt 
si at dette er til ettertanke.

Hvem skal tilbys  
ortopedisk kirurgi?
Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen 
stilte spørsmål om hvorvidt det 
utføres for mye ortopedisk kirurgi 
på våre eldste pasienter. Antallet 
eldre vil øke de nærmeste årene. 
og den gruppa som nå kom-
mer er rimelig ressurssterke, og 
økonomisk sterke. Jeg har hørt 
vår helsedirektør et par ganger 
– og det er en veltalende mann, 
og jeg merker meg raskt at han 
er lege, slik at han er verd å høre 
på. Han er modig som tør å stille 
dette spørsmålet – og jeg har re-
spekt for at han gjør det og er så 
modig. Men når er du gammel. 
Er det de eldste over 90 år. Eller 
er det de som nærmer seg 70 – 
som egentlig staten gjerne vil skal 
jobbe utover pensjonsalderen. 

Leder fortsatt....

” selvfølgelig må  
legene – som er helt i 
fronten av hverdags-
medisinen på syke-
husene, og i front  
når det gjelder sub-
spesialfunksjonene si 
i fra hvis noe ikke er 
som det skal være.”
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Leder

Eller er det en biologisk gammel 
person som kanskje ikke er mer 
enn 45 år – men som har levd 
et liv som har gjort ham til en 
«gammel» person rent biologisk. 
Det var over 200 personer over 
70 år som gikk Birkebeinerrennet 
på ski i år. Er disse ”for gamle” 
til ortopedisk kirurgi? Eller er den 
godt overvektige 45 åringen for 
gammel. Det er riktige spørsmål 
å stille etter min mening, men 
svaret er enormt vanskelig. Det 
ender opp i et skjønn uansett 
hvordan man snur og vender 
på det, og skjønnet er det altså 
ortopeden som må ha. sitter han/
hun privat vil jeg tro at skjønnet 
er litt annet enn om han/hun sit-
ter i en offentlig stilling.  

slik er det – og slik vil det være. 
uansett hvor mange retnings- 
linjer for prioritering man vil ha, 
og uansett hvor mye man ønsker 
å kontrollere legene, så dreier 
dette seg alltid om et skjønn 
hvem som skal få behandling,  
og når man skal få behandlingen. 
Dette er den «usynlige kunn- 
skapen» som erfaring og tilstede-
værelse i klinisk virksomhet gir. 
Den kan ikke leses i en artikkel. 
Den kan ikke hentes fram fra et 
tidsskrift. skjønnet er vanskelig 
og individuelt og krever erfaring 
og mye kunnskap. retningslinjer 
for prioritering er bra - men den 
virker ikke alltid. Likt skal jo ikke 
alltid behandles likt. 

blir legene for defensive i 
hverdagen?
Pål Guldbrandsen er en sam-
funnsmedisiner som er flittig på 
Twitter. Han skrev: ”Jus gjør mer 
skade enn gagn i helsetjenes-
ten. Nødvendig for noe men gir 
defensiv medisin og redde leger. 
Dette er ikke bra.” Pål er en 
gammel studiekamerat. Vi delte 
bolig noen år i Bergen. Han er en 
fornuftig kar. Han er blitt profes-
sor i helsetjenesteforskning og er 
svært aktiv innen kommunikasjon 
mellom leger og pasient, mellom 
sykehus og omverdenen. kom-
munikasjonsdirektører øker innen 
helstetjenesten, men ofte opp- 
leves dårlig kommunikasjon, spe-
sielt via media. siste avdeling i 
Bergen er kk overfor de fødende 
i Bergensområdet. siste som sto 
i Bergens Tidende var at alle på 
kk skal få tilbud om kurs innen 
kommunikasjon, og man vil ha et 
åpent hus på kk for potensielle 
fødende kvinner. sannsynligvis er 
gruppa til Pål Gulbrandsen vært 
inne og tipset avdelingen hva som 
er smart å gjøre. 

For de som har lest boka Babels 
hus – skrevet av P.C. Jersild, for 
noen år siden riktignok, vil nok 
og kjenne seg igjen i hverdagen 
på norske sykehus. Beslutnings-
vegring er et problem i dag. 
Når man ikke ønsker å ta hele 
ansvaret – så har pasienten et 
problem. Ansvarsfraskrivelse, 
eller ansvarspulverisering er og et 
stort problem. Det gir frustrerte 
pasienter – og mye ekstra ar-
beide. Et lite eksempel fra denne 
uken. ung pasient (20 år er vel 
ungt for de fleste av Nopens 
lesere), fikk en bøttehank menisk 
skade. Vanligvis er jo dette 
operasjonsindikasjon innen kort 
tid. Ventelisten på ØH økte på – 
og i stedet ble denne pasienten 

sendt til et annet sykehus. Men 
der ville man ikke operere akutt, 
pasienten ble skrevet ut, og satt 
på venteliste til artroskopisk 
kirurgi innen kort tid. også en 
bra løsning sett fra ortopeden sitt 
syn. Mor ringer og skjønner ikke 
hva som foregår. Vel – hva skal 
man si – dette er bare to forskjel-
lige vurderinger, hvor ingen kan 
si hvem som har rett – eller hvem 
som gjør den riktige vurderingen. 
Begge vurderinger sannsynligvis 
like gode. 

Poenget er at det er meget 
forståelig at det blir frustrasjoner 
når du legges inn på et syke-
hus, foreslås en behandling. På 

grunn av lang ØH-liste forflyt-
tes pasienten videre til annet 
sykehus da man ikke mestrer 
den stadig økende ventelisten 
på ØH-listen innen rimelig tid. 
Morgenmøtene våre er blitt et 
slags reisebyrå, hvordan og hvem 
skal reise videre til nabosykehus 
eller andre sykehus i fylket. og 
når det hender at de til syvende 
og sist kommer tilbake – altså 
nærmest en «home run» - så blir 
det bare komikk av det hele. Men 
for den skadete, eller syke er ikke 
dette nor morsomt. Tvert i mot. 
Man kan ikke forflyttes rundt 
omkring i fylket som en hvilken 
som helst vare. Vurderingen og 
prosedyrene er forskjellig fra 
lege til lege – og fra sykehus til 

Leder fortsatt....

” Det var over  
200 personer over  
70 år som gikk  
Birkebeinerrennet  
på ski i år. Er disse 
”for gamle” til  
ortopedisk kirurgi?”

” Morgenmøtene  
våre er blitt et slags 
reisebyrå, hvordan 
og hvem skal reise 
videre til nabo- 
sykehus eller andre 
sykehus i fylket.”
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sykehus. Men alle gjør sitt beste 
– ingen har gjort noe galt – ingen 
kan taes for noe som ikke er rett. 
Det er bare pasienten som blir 
frustrert - forståelig. I BMJ er en 
artig artikkel hvor man antar at 
skal det bli en forandring i dette 
må det gjøres en revolusjon fra 
pasientene sin side. snart vil de 
ikke akseptere situasjonen. Verd 
å lese denne artikkelen: ”Editorial 
Let the patient revolution begin”1

For øvrig kan jeg anbefale 
Pål Gulbrandsen sin kronikk i 
Dagbladet 28 mai i år om ”Når 

blir det for dyrt å behandle”. 
riktignok ikke med ortopediske 
problemstillinger, men det spørs-
målet har allerede helsedirektør 
Bjørn-Inge Larsen stilt. 

Nå må vi aldri glemme at vi har 
et fantastisk godt helsevesen i 
Norge – og at de aller fleste er 
fornøyde med behandlingen som 
gies. Men man må aldri hvile på 
sine laurbær. Det er alltid rom 
for bedring, og det er alltid rom 
for å gjøre ting annerledes og 
forhåpentligvis bedre. Derfor for-

sker man. og derfor må alltid vår 
yrkesgruppe være kritisk innstillet 
til hva som skjer i sykehusene vår 
til enhver tid. Vi må aldri hvile. 
En passiv og apatisk legegruppe 
på sykehuset er en katastrofe for 
befolkningen. Det er ikke noen 
motsetning mellom det – og 
samtidig vite at vi har et godt 
system i bunnen. og det må ikke 
byråkratene få ødelegge.

som vanlig kommer min lille 
DIPs – historie. Noen henvis- 
ninger som blir vurdert kan 

Norge har i innevær-
ende periode (2012-
14) presidentskapet 
i Nordisk ortopedisk 
forening (Nof). på 
Generalforsamlingen 
på Nof-kongressen i 
tallin i fjor, ble under-
tegnede valgt som 
leder av Nof. 

kjetil J Holen, president NOF

Lederposisjonen innehas i 2 år, 
dvs. mellom to NoF-kongresser, og 
hovedjobben for leder i NoF har 
vært å forberede neste kongress. 
For mitt vedkommende betyr det å 
forberede NoF 2014 i Helsinki. 

Vårmøtet arrangeres annethvert 
år, dvs. i de årene det ikke er 
NoF-kongress. I år var det svensk 
ortopedisk Förening som var 
vertskap for vårmøtet. Dette er et 
fellesmøte for alle styrene i de lan-

dene som er med i Nordisk, dvs. 
Island, Finland, Estland, sverige, 
Danmark, Nederland og Norge. 
Hovedhensikten med vårmøtet er 
selvfølgelig av faglig karakter, bl.a. 
å forberede neste års kongress, og 
å legge planer for viktige satsnings-
områder for NoF, nemlig utdan-
ning, guidelines og registerarbeid. 
I tillegg har møtet en viktig sosial 
profil, det er satt av tid til å bli kjent 
med kollegene fra de andre med-
lemslandene gjennom forskjellige 
sosiale aktiviteter.

svensk ortopedisk Förening (soF) 
hadde gjort en kjempejobb med 
forberedelsene til dette Vårmøtet. 
Tre av styremedlemmene i soF 
jobber på Visby sykehus, slik at 
det var naturlig at leder for soF, 
Li Fellander-Tsai, hadde delegert 
planleggingen av vårmøtet til disse 
tre. spesielt hadde Ann Garland 
gjort en stor innsats for at alt rundt 
oppholdet på Gotland skulle bli en 
suksess, hvilket det også ble. En 
stor takk til soF og Ann Garland 
for et flott arrangement, slik at 
oppholdet på Gotland ble svært 
interessant. Visby var skandina-
vias største by fram til ca. 1250, 

og et senter for handel og reiser, 
særlig i ”østerled”. olav den hellige 
besøkte Visby i 1029, en egen 
kirke er bygd som et minnesmerke 
over ham i Visby. Gotland og Visby 
har et enormt antall kirker, på det 
meste var det rundt 200 kirker på 
Gotland, nå er det vel ca. halvpar-
ten igjen. Vi hadde pensjonister 
med universitetsutdannelse i 
historie som guider, således fikk vi 
en fantastiske innføring i Gotlands 
og Visbys utrolige historie.

Vi hadde også en tur til Fårö, øyen 
som bergtok Ingmar Bergmann 
i den grad at han bosatte seg på 
øyen, og scener fra flere av hans 
berømte filmer ble spilt inn på 
Færö. Etter sightseeing på sykkel 
eller hest, hadde vi en fantastisk 
avslutningsmiddag med fylkes-
mannen på Gotland.

så til det faglige: Planleggingen 
av NoF-kongressen i Helsinki 
2014 er kommet svært langt. 
Ilkka kiviranta og Petri Virolainen 
er henholdsvis kongresspresi-
dent og programansvarlig, og 
det er lagt opp til et spennende 
faglig program. Det er planlagt 

Nordisk ortopedisk Forenings 

Vårmøte 2013 i Visby, Gotland 2-4. mai

Leder fortsatt....
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flere spennende symposier, men 
likevel vil frie foredrag være en 
viktig del av kongressen, og jeg 
håper at mange norske vil benytte 
denne kongressen som mulighet til 
internasjonal presentasjon av sine 
prosjekter.

working Groups 
Videre ble det satt ned tre NoF 
Working Groups med fokus på 
utdanning, guidelines og regis-
terarbeid. Alle medlemsland skal 
bidra i disse gruppene, og her er 
det spesielt rettet fokus mot leger 
i spesialisering, hvordan kan NoF 
jobbe for å bedre tilbudene til våre 
utdanningskandidater. Flere land, 
spesielt Nederland og Danmark, 
har kommet langt i arbeidet med 
guidelines. Et viktig moment for 
denne arbeidsgruppen vil være å 
oversette guidelines til engelsk, og 
å se om noen av guidelines kan 
være så universelle at alle med-
lemsland kan bruke dem. Det ble 
også satt ned en arbeidsgruppe 
som skal vurdere mulighetene for 
et felles nordisk komplikasjons- 
register, basert på det nederland-
ske registeret. Alt dette gjør at 
Nordisk ortopedisk Forening 
faktisk lever i beste velgående, 
men foreningen trenger involvering 
av våre utdanningskandidater. 

NoF vil søke å forbedre samarbei-
det med de forskjellige nasjonale 
foreningene for utdanningskandi-
datene (LIos i Norge), bl.a. for å 
bevisstgjøre dem på viktigheten 
av kongresser med generelle 
ortopediske temaer, slik som Nor-
disk kongress faktisk er. Vi håper 
spesielt på en riktig god deltagelse 
fra utdanningskandidater fra alle 
medlemsland på NoF-kongressen 
2014 i Helsinki.

Med ønske om en god sommer
til alle.

besvares med brev til henvisende 
lege. Forsøkte dette, men ga 
raskt opp – og fikk senere vite at 
dette krevde svært mange taste-
trykk, og til syvende og sist fikk 
man ikke helt bekreftet hvilket 
brev som gikk ut. Dette blir derfor 
av svært mange jeg har forhørt 
meg med løst på følgende måte – 
som er relativt enkelt å utføre: Gi 
time på pol.kl. innen et halvt år. 
Istedenfor som en god kollega på 
vår avdeling har foreslått: Legg 
inn et tastetrykk hvor det står: 
Brev tilbake til henvisende lege. 

Dikter – godkjenn og henvisnin-
gen er ute av verden – og med et 
forhåpentligvis godt råd til kollega 
utenfor sykehuset.

Til alle gode ortopedkollegaer 
der ute. Ha en fantastisk god 
sommer – nyt den. og huske 
at Norsk ortopedisk forening 
sitt symposium på FN-dagen 
24. oktober blir knallbra. Mer 
informasjon kommer etter hvert. 
Det vil dreie seg om trombose-
profylakse. Her vil bli presentert 
nye og oppsiktsvekkende data. 

Håpet er og at dette symposiet 
vil kunne foreslå retningslinjer 
som norske ortopeder kan enes 
om. Forhåpentligvis vil deltagerne 
bli mange. Ønsket er å kunne si 
som de sier i Montreal Forum i 
Canada foran de store ishockey-
kampene: ”We are all here 
today.” og da vet publikum at det 
er fullt.

1. BMJ 2013; 346 doi: http://dx.doi.
org/10.1136/bmj.f2614 (Published 14 May 
2013) Cite this as: BMJ 2013;346:f2614

Fra avslutningsmiddagen (over) og  
Kjetil Holen og Li Fellander-Tsai, leder av 

Svensk Ortopedisk Förening,  
på historisk grunn på Gotland.
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i Nop påsken 2012 etterlyste  
redaktør terje vagstad samhand-
ling. i stedet for ”interne prestisje-
oppgjør” skulle vi bruke tiden på 
”å løfte hverandre for å oppnå 
best mogeleg kompetanse og pasi-
entbehandling” i Nop påsken 13 
kommenterte vår leder fjeldsgaard 
”gnålet om ventetiden” som ikke 
var det viktigste i pasientbehandlin-
gen. Han var inne på prissettingen 
og drG / koding og om samtidig 
jobb offentlig og privat.

tobias bredland

Jeg har sjelden vært uenig i hans meninger Jeg  
har faktisk ofte applaudert. Men. Han mente at den  
som tier samtykker, så da kommer det en liten  
reaksjon fra meg.

byråkratitis
Jeg har etter ca. 8 års arbeid i det private marked 
(med ortopedi på sykehus) fått gleden av å jobbe i 
det offentlige igjen med gode kolleger. (Jeg har snart 
arbeidet 30 år i det offentlige helsevesen). Jeg opp-
lever fortsatt flinke, samvittighetsfulle, ivrige kolleger 
som gjør så godt de kan med pasientbehandling, 
undervisning og forskning, men jeg mener pasient-
behandlingen går tregt i dette byråkratisk system.

ventelister og vurdering/  
behandlingsgaranti
Jeg er overasket over hvor mye ressurser – personer 
og tid – som brukes for å holde orden på garanti-
ene. Både utredningsgarantier og behandlings- 
garantier. Jeg forstår politikernes behov for å gi ga-
rantier, men byråkratitis kan også være en diagnose 

og behandlingsressursene for den lidelsen kan også 
gå ute over den reelle pasientbehandlingen (poli-
klinikk og operasjoner).

effektivitet på operasjonsstuene
Jeg spør om hvem som har kontroll / ansvar for 
effektiviteten og samhandlingen på våre operasjons-
stuer? Er det anestesien som har sitt felt, renhold sitt, 
operasjonssykepleier og operatør sitt - eller jobber 
de sammen for å oppnå optimal kvalitet og effektivi-
tet i behandlingen. Det er stor forskjell på tiden det 
brukes mellom hvert operative inngrep i et privat og 
et offentlig sykehus Her mener jeg det offentlige har 
mye å lære av driften på de private sykehusene.

drG og kodeakrobatikk
I 2004 skrev jeg et notat i Tidsskriftet for DNLF 
”kodeakrobatikk”. Jeg fokuserte da på mulighetene 
for å sjonglere med koding bl.a for å oppnå høyere 
økonomisk uttelling ved de offentlige sykehusene. 
Det er nå relativt klare retningslinjer for hvordan 
dette arbeidet skal gjennomføres, slik at det tas 
mer hensyn til korrekt diagnose og gjennomført 
behandling.

Vi må alle være enige om at det ikke skal gjen-
nomføres en prosedyre fordi det gir en økt øko-
nomisk uttelling. Jeg vet også at det er forskjell 
i de økonomiske avtaler mellom private aktører 
og helseregionene. Ved det private sykehuset jeg 
arbeider er det samme refusjon om jeg gjør en liten 
meniskreseksjon, en total synovektomi eller stor 
mikrofrakturering.

privat virksomhet
Jeg har som nevnt arbeidet med ”private pasienter” 
fra 2003. Jeg har behandlet mange ganger flere 

Påsken 2013 er over

samhandling

” Vi må alle være enige om at  
det ikke skal gjennomføres en 
prosedyre fordi det gir en økt  
økonomisk uttelling.”
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pasienter i det systemet pr år i forhold til i det offent-
lige. Jeg har tatt ansvar for oppfølging av pasientene 
fra preoperativ undersøkelse til et år etter operasjo-
nen. Alle opererte pasienter har fått med seg epi-
krisen i hånden når de forlot sykehuset og alle har 
fått mine telefonnr slik at de kunne kontakte meg 
etter operasjonen. Jeg har opplevd mange fornøyde 
pasienter. Det har vært tilfredstillende selv om jeg 
har savnet ortopedkolleger, og ikke hatt fordelene  
vi har i det offentlige systemet med pensjon, syke-
forsikring ++. Jeg kan miste arbeidsavtalen med 
min oppdragsgiver, og avtalene de har med det 
offentlige er uforutsigbare.

”siler ut de enkleste pasientene”
Dette påstås og det er delvis rett, men av de hen-
viste pasientene jeg ser på poliklinikken er det bare 
ca. 20 % som har behov for operasjon. Jeg synes 
også det er fornuftig at noen kan ”ta unna” de 
”friske” pasientene på et lavest mulig nivå – LEoN 
prinsippet. Alle pasienter behøves ikke gjennom et 
tungrodd system med dårlig effektivitet -
 

undervisning og opplæring
Med 8 artroskopier i kne, skulder, albue og ankler 
eller andre inngrep pr dag og pr opr stue i det 
private, er det mulig for en opplæring av yngre 
kolleger. Det bør imidlertid formaliseres med avtale 
mellom sykehusene og eventuelt etter avtale med 
oppdragsgiver – for oss Helse Midt Norge. For meg 
er de fleste velkomne. Jeg mener vi også har andre 
ting vi kan lære bort i den private virksomheten og 
mye kan overføres til det offentlige systemet.

bukken og havresekken
Når jeg sitter på det offentlige sykehuset bruker jeg 
selvfølgelig samme medisinske vurderingen som i 
det private. Finner jeg grunn til operativ behandling i 

det offentlige søker jeg pasienten til behandling i det 
offentlige. Når jeg imidlertid vet at jeg kan behandle 
samme pasient med betydelig kortere ventetid i det 
private har jeg et etisk problem. Er det rett av meg 
å fortie pasientens mulighet til raskere behandling 
til samme kvalitet selv om pasienten har betydelige 
plager – går sykemeldt osv. Hva sier etikken her?

Jeg har hatt mange ressurssterke personer, politi-
kere og helsearbeidere som har søkt om hjelp hos 
oss i det private. Jeg antar det er en grunn for det.

samhandling
Jeg er redd det offentlige ikke klarer å organisere 
seg slik at det blir like effektivt virksomhet som i det 
private innen vårt fagfelt.

Da bør vi tenke mer samhandling. utveksle erfa-
ringer, hospitere, lære og få lettere samarbeide om 
pasientene. Nå virker det som det er relativt tette 
skott mellom oss. Allerede i 2003/04 oppfordret jeg 
sykehusledelsen i Trondheim om bedre samarbeid i 
undervisning av assistentlegene – hospitering 
Det har ikke skjedd noen endringer. Jeg antar det 
ikke er samtykke – enighet - selv om ingen endrin-
ger skjer. Potensialet er der, så jeg oppfordrer alle til 
å bruke mulighetene vi har for å bedre effektiviteten 
og kvaliteten i vår pasientbehandling.

” Når jeg imidlertid vet at jeg kan 
behandle samme pasient med 
betydelig kortere ventetid i det 
private har jeg et etisk problem.”

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

+ =

samhandling fortsatt....



20 Norsk Ortopedpost   •   2  -  201320

Norsk ortopedisk forening er i ferd med å utarbeide behand-
lingsretningslinjer for distale radiusfrakturer. retningslinjene 
representerer en ny generasjon verktøy for kunnskapsstøtte for 
bruk i klinisk praksis. for utarbeidelse av retningslinjene har 
vi benyttet den kunnskapsbaserte metoden. samme metode 
som er benyttet i de nye retningslinjene om antitrombotisk 
behandling og profylakse som nå er ute på høring. men hva 
innebærer den kunnskapsbaserte metoden, og hvilke fordeler 
er det ved å benytte denne? vi vil i denne artikkelen beskrive 
sentrale elementer i utviklingen av denne nye generasjonen 
retningslinjer, og som vi vil anbefale benyttet ved utarbeidelse 
av retningslinjer innen ortopedien.

Hebe Désirée Kvernmo1, Knut 
Fjeldsgaard2, Per Olav Vandvik3.

1 Leder Nofs retningslinjegruppe, Leder Nof 
2006-2009 og Leder Norskforening for 
håndkirurgi, ortopedisk avdeling, ous

2 Leder Nof, ortopedisk avdeling, Haukeland 
universitetssykehus

3 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetje-
nesten (kunnskapssenteret), sykehuset 
Innlandet og Det Medisinske Fakultet, 
universitetet i oslo.

I vår daglige praksis må vi som 
behandlere ha tilgang til opp-
datert og gyldig forskningbasert 
kunnskap, fortrinnsvis i form av 
faglige behandlingsretningslinjer 
utviklet med tilfredstillende me-
todikk.1 Dessverre er det mangel 
på slike retningslinjer innen store 

deler av ortopedien, spesielt for 
nyere behandlingstyper som tas i 
bruk. I mangelen av retningslinjer 
må den enkelte kirurg selv sørge 
for å oppdatere seg. Dette kan 
være vanskelig gitt de tallrike 
artiklene som publiseres, og 
spesielt når resultatene spriker. 
Hvilke artikler skal vektlegges? 
I kunnskapsgjennomgangen 
for distale radiusfrakturer fant 
vi et nesten uoverskuelig antall 
publiserte artikler innen feltet. 
Når studiene er heterogene og 
av varierende kvalitet blir vår 
tiltro til resultatene lav. Det blir da 
vanskelig å konkludere. Dette var 
også årsaken til at ingen av de 
systematiske oversiktene som vi 

inkluderte i den 
primære kunn-
skapsgjennom-
gangen klarte å 
svare entydig på 
vårt forsknings-
spørsmål ved-
rørende hvilke 
behandlingstype 
man skal gi av-
hengig av alder 
og frakturtype. 
samtidig illus-
trerte arbeidspro-
sessen behovet 
for en metodikk 

for utarbeidelse av kunnskaps-
baserte faglige retningslinjer 
som er anvendelig til tross for at 
kunnskapsgrunnlaget er svakt. 
Nye og gjeldende standarder er 
satt for retningslinjearbeidet,1 og 
Helsedirektoratet har gjort disse 
tilgjengelige også for  
norske brukere.2 

utarbeidelse av behandlings-
retningslinjer krever betydelig 
metodekompetanse, klinisk ek-
spertise og er meget tidkrevende. 
Flere retningslinjer er publisert 
internasjonalt og en del av disse 
har høy kvalitet og bør kunne 
benyttes her hjemme tilpas-
set norske forhold. Blant annet 
publiserte American Association 
of orthopaedic surgeons (AAos) 
retningslinjer for behandling av 
distale radiusfrakturer i 2009.3 
Denne retningslinjen er kvali-
tetsvurdert av oss, og har den 
høyeste metodiske kvaliteten 
som kan oppnås for en fag-
lig retningslinje. For flere av 
forskningsspørsmålene har man 
imidlertid unnlatt å komme med 
en anbefaling. Fraværet av en 
konklusjon virker påfallende, og 
man kan spekulere på om dette 
kunne skyldes en frykt for å bli 
påført erstatningskrav hvis man i 
en gitt situasjon måtte avvike fra 
retningslinjene. Dette illustrerer 
behovet for å tilpasse internasjo-
nale retningslinjer til nasjonale 
forhold, hvor slike individuelle 
forhold kanskje bedre er tatt 
høyde for, gitt at man doku-
menterer begrunnelsen for å 
fravike retningslinjen i pasientens 
journal. retningslinjer foreligger 
dessuten ofte i et PDF-format på 
tallrike sider, som heller ikke er 
særlig egnet for bruk i en travel 

Behandlingsretningslinjer innen ortopedien

Forskningsbasert  
kunnskap

Erfaringsbasert  
kunnskap

Brukerkunnskap og  
brukermedvirkning

Kunnskapsbasert 
praksis

Kontekst

Hvorfor bruke den  

kunnskapsbaserte metoden?
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Behandlingsretningslinjer innen ortopedien
praksis. Det kan nevnes at AAos 
sine retningslinjer er på 208 
sider. Parallelt med tilpasning av 
internasjonale retningslinjer til 
norsk eller utarbeidelsen av egne 
nasjonale retningslinjer bør man 
benytte ny metodikk og tekno-
logi for å sikre klinikere optimal 
tilgang til anbefalinger i klinisk 
praksis. 

Hvorfor bruke  
Grade i retnings- 
linjeutvikling?
De fleste retningslinjer har 
betydelige svakheter med hensyn 
til både kunnskapsgrunnlag 
og utvikling av anbefalinger.4,5 
ofte benyttes ulike graderings-
systemer for å vurdere kvalitet på 
dokumentasjonen og angi styrke 
på anbefalinger.6 En svakhet 
med disse systemene - utover 
å forvirre klinikere med ulike 
kombinasjoner av tall og bok-
staver - er en ensidig vektlegging 
av studiedesign som grunnlag 
for graderingen. For eksempel 
vil en systematisk oversikt av 
randomiserte kontrollerte studier 
fort resultere i høy kvalitet på 
dokumentasjonen og en sterk an-
befaling. Dette til tross for at den 
systematiske oversikten kan være 
beheftet med systematiske feil, 
at studiene ikke er overførbare 
på pasientene anbefalingen er 
tiltenkt eller at balansen mellom 
fordeler og ulemper er hårfin.

En felles problemforståelse blant 
internasjonale organisasjoner 
(WHo, NICE, sIGN) som har 
utviklet retningslinjer over de 
siste 20 årene har ført til utvikling 
av et felles graderingssystem kalt 
Grading of recommendations 
Assessment, Development and 
Evaluation (GrADE).6,7 GrADE 
sikrer en systematisk og transpa-
rent prosess for å oppsummere 
dokumentasjon og for å gå fra 
dokumentasjon til anbefalinger. 
GrADE benyttes av stadig flere 

ledende organisasjoner inter-
nasjonalt, og benyttes også av 
Helsedirektoratet i Norge.8

Hvordan lage  
retningslinjer  
med Grade?
utgangspunktet for utvikling av 
anbefalinger med GrADE er å 
identifisere sentrale spørsmål for 
klinisk praksis. Disse presiseres i 
et såkalt PICo-format med presis 
beskrivelse av populasjonen (P), 
behandlingsalternativene (Inter-
vention, Comparator) og utfall/
kliniske endepunkter (outcome). 
I arbeidet med kunnskapsgrunn-
laget for distale radiusfrakturer 
var populasjonen voksne over 18 
år, intervensjonen var behandling 
med volare låseplater, sammen-
lignet med behandlingsalterna-
tivene konservativ behandling, 
pinning og ekstern fiksasjon. 

Man velger endepunkter som er 
viktige for pasientene. Våre valgte 
endepunkter var funksjons-
skår, smerte, bevegelsesutslag, 
radiologiske funn og komplika-
sjoner. PICo-spørsmålene utgjør 
et utmerket utgangspunkt for 
litteratursøk og identifisering 
av de mest relevante studiene 
som skal danne grunnlag for 
anbefalingene. I tillegg til studier 
som rapporterer kvantitative 

effekt-estimater for de valgte 
endepunkter, er det nødvendig å 
identifisere observasjons-studier 
for å kunne anslå utgangsrisiko 
for å utvikle aktuelle endepunkter 
uten behandling (baseline risiko). 
GrADE oppsummerer doku-
mentasjonen og angir forventede 
effekter av behandlingsalternati-
ver basert på de mest relevante 
studiene gjennom en systematisk 
og transparent prosess.9,10,11  
Det beste kunnskapsgrunnlaget 
for hvert enkelt utfall blir deretter 
vurdert ut fra kvaliteten på doku-
mentasjonen, altså om man har 
tillit til effekt-estimatene. Dette 
blir bestemt ut fra vurdering 
av risiko for systematiske feil i 
enkeltstudier, heterogenitet på 
tvers av studier, overførbarhet, 
presisjon av effektestimater og 
risiko for publiseringsskjevhet. 
Dokumentasjonens kvalitetsnivå 
blir definert fra høy til moderat til 
lav og svært lav kvalitet (Tabell 1). 

Estimering av relative og abso-
lutte effekter for behandlingsal-
ternativer blir gjennomført ved å 
applisere relative effektestimater 
(for eksempel relativ risiko 
med 95% konfidensintervall) til 
risiko-estimater for et gitt utfall 
(utgangsrisiko). Det lages dessu-
ten resultat-tabeller for dokumen-
tasjon på tvers av utfall, såkalte 
”evidence profiles” og ”summary 
of findings” tabeller. 

Tabell 1: GRADE graderer dokumentasjonen fra høy til svært lav kvalitet.

Høy kvalitet Det er usannsynlig at videre forskning vil 
påvirke vår tillit til effektestimatet

+ + + +

Middels 
kvalitet

Det er sannsynlig at videre forskning vil 
påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre 
forskning kan også endre estimatet.

+ + + –

Lav kvalitet Det er svært sannsynlig at videre fors-
kning vil påvirke vår tillit til  
effektestimatet. Videre forskning vil 
sannsynligvis endre estimatet.

+ + – –

Svært lav 
kvalitet

Effektestimatet er veldig usikkert. + – – –

Hvorfor bruke den  

kunnskapsbaserte metoden?
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Tabell 2 under viser en slik resultat-tabell fra  
gjennomgangen av behandlingsgrunnlaget for 
distale radiusfraktur.

Hvordan gå fra dokumentasjon til 
sterke eller svake anbefalinger?
GrADE vektlegger en systematisk og transparent 
vurdering av relevante faktorer ved utvikling av  
anbefalinger slik at det både skal være mulig å 
forstå og etterprøve de vurderinger som retnings- 
linjegruppen har gjort.7 retningen og styrken for 
hver anbefaling blir i henhold til GrADE-metoden 
derfor fastsatt av retningslinjepanelet, på grunnlag 
av balansen mellom fordeler (ønskede konse-
kvenser) og ulemper (uønskede konsekvenser) av 
behandlingen, kvalitet på dokumentasjonen (tillit til 
effektestimatene), pasientens verdier og preferan-
ser, samt kostnadsvurderinger.  

styrken på anbefalingen blir i henhold til GrADE 
enten en sterk eller en svak anbefaling. En sterk 
anbefaling for en behandling betyr at fordelene klart 
veier opp for ulempene. Dvs. at  alle eller nær sagt 

alle pasienter vil ønske den anbefalte behandlin-
gen. Beslutningstakere vil mene at anbefalingen 
bør gjelde som rutine, og at anbefalingen er egnet 
som kvalitetsindikator. En svak anbefaling betyr at 

det er uklart om fordelene veier opp for ulempene. 
Mange pasienter vil likevel ønske seg den anbefalte 
behandlingen. Det blir da en viktig oppgave for oss 
som behandlere å anerkjenne at ulike pasienter kan 
ønske seg ulike behandlinger ut fra deres behov. 
Vi får da en oppgave i å hjelpe pasienter til å ta 
en beslutning i samsvar med deres egne verdier 
og preferanser. Verktøy for beslutningsstøtte vil i 
denne sammenhengen være nyttig. Likeledes kan 
beslutningstakere kunne mene det er behov for 
debatt og involvering av interessenter, og at bruk av 
anbefalingen som kvalitetsindikator bør ta høyde for 
variasjon, blant annet basert på pasientens verdier 
og preferanser. som et eksempel nevnes vår me-
taanalyse av sammenlikninger av plater og ekstern 
fiksasjon for ustabile distale radiusfrakturer, hvor vi 
fant signifikant bedre funksjonsskår og anatomisk 
resultat for de volare låseplatene både 3, 6 og 12 
måneder postoperativt. Dog er forskjellen av en 
klinisk betydningsfull størrelse kun for den tidligste 
kontrollen, mens de to behandlingsmetodene er 
ganske like etter 6 (se den sorte ”diamanten” i 
Tabell 3) og 12 måneder – men fortsatt i favør av 
plater. Er det slik at pasienten velger uansett metode 
eller er det slik at pasienten ønsker den behandlin-

Hvorfor bruke den kunnskapsbaserte metoden? fortsatt....

tabell 2: resultattabell fra gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget for distale radiusfrakturer.
should percutaneous pinning with pins through fracture be used for treatment of drf instead of plaster cast?

Quality assessment No of patients Effect

No of 
studies

Design Risk of 
bias

Inconsis-
tency

Indirect-
ness

Impreci-
sion

Other 
considera-
tions

Perc. pin-
ning 

Plaster 
cast

Relative 
(95% CI)

Absolute QUALITY

Functional grading: Fair or poor

3 rando-
mised 
trials

serious1 no serious 
inconsis-
tency

no serious 
indirect-
ness2

serious3,4 none2 8/68 
(11.8%)

25/67 
(37.3%)

RR 0.31 
(0.15 to 
0.64)

257 fewer 
per 1000 
(from 134 
fewer to 
317 fewer)

LOW

Functional measurement: Under half grip strength at 6 months

1 rando-
mised 
trials

very 
serious1,5

no serious 
inconsis-
tency2

no serious 
indirect-
ness2

no serious 
impreci-
sion2

none2 0/23 (0%) 11/22 
(50%)

RR 0.04 (0 
to 0.67)

480 fewer 
per 1000 
(from 165 
fewer to 
500 fewer)

LOW

Functional grading: Not excellent

3 rando-
mised 
trials

serious1 no serious 
inconsis-
tency

no serious 
indirect-
ness

no serious 
impreci-
sion

none 29/68 
(42.6%)

54/67 
(80.6%)

RR 0.53 
(0.39 to 
0.71)

379 fewer 
per 1000 
(from 234 
fewer to 
492 fewer)

MODERATE

1 risk of bias and other limitations in study design
2 Not further down-graded due to this element 
3 95% CI around pooled relative effect greater than 25% 
4 No or few events 
5 only one small study with significant large effect
6 risk of bias and no or few events
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Tabell 3. Metaanalyse av funksjonsskår for de nyere låseplatene versus ekstern  
fiksasjon 6 måneder postoperativt.

gen som gir best resultat også tidlig i det postopera-
tive forløpet? I likhet med retningslinjene for trombo-
sebehandling og profylakse som er ute på høring, vil 
vi gjøre en undersøkelse av pasientenes preferanser 

for den ene eller den andre behandlingen og som vil 
inkluderes i behandlingsanbefalingen. 

svake anbefalinger er velegnet  
for klinikere
Flere av våre forskningsspørsmål vedrørende 
behandling av distale radiusfrakturer vil kun lede 
til svake anbefalinger. Dette reflekterer at det er en 
lav kvalitet på dokumentasjonen, en fin balanse 
mellom fordeler og ulemper, og/eller forventet stor 
variasjon i enkeltpasienters verdier og preferanser. 
Pasienter vil forvente samsvar mellom det han/hun 
stilles i utsikt og behandlingsresultatet. spesielt ved 
svake anbefalinger blir tilgang til kunnskapsgrunn-
laget viktig slik at klinikere kan bruke anbefalingene 
balansert i møte med enkeltpasienter. slik bruker-
medvirkning blir stadig viktigere i helsetjenesten og 
ved svake anbefalinger er det naturlig at pasientens 
preferanser og verdier tas i betraktning ved valg av 
behandlingsalternativer.12

Hvordan inkludere kostnads- 
vurderinger i retningslinjene?
I behandlingsretningslinjene for distale radiusfrak-
turer som er under utarbeidelse vil vi på sikt også 
følge prinsipper for å inkorporering av kost-/nytte-
vurderinger i utvikling av anbefalingene,13 hvis det 
er sannsynlig at disse analysene vil kunne endre 
retning eller styrke på anbefalingen. Dette betyr at 
vi må få bistand av helseøkonom med klinisk kom-
petanse for å sikre at ressurshensyn blir ivaretatt på 
en god måte. 

Nybrottsarbeid for håndtering av interessekonflikter
retningslinjene for antitrombotisk behandling og 
profylakse som er ute på høring har gjort et nybrotts-

arbeid vedrørende rapportering av interessekonflikter. 
Det er bred internasjonal konsensus om at registre-
ring og rapportering av interessekonflikter er nødven-
dig for å sikre god kvalitet i faglige retningslinjer.6  

Det er også økende forståelse for at intellektuelle 
interessekonflikter er vel så viktige som finansielle 
interessekonflikter.14 Begge typer interessekonflikter 
bør rapporteres. Man skiller forøvrig mellom primære 
og sekundære interessekonflikter.15 Deltakere med 
primære interessekonflikter vil ikke kunne ikke delta 
i endelig utforming av en anbefaling. Dette vil også vi 
rapportere på vegne av arbeidsgruppen.

Ny generasjon retningslinjer  
i brukervennlig format  
– på nett, brett og smart-telefoner 
De nasjonale faglige retningslinjer innen antitrombo-
tisk behandling som nå er ute på høring presenteres 
i et nytt format som kan fungere som verktøy for 
kunnskapsstøtte på ulike plattformer. samme format 
vil benyttes for behandlingsretningslinjene for distale 
radiusfrakturer. Løsningen gir klinikeren mulighet 
til i løpet av par minutter finne frem til nødvendig 
anbefaling med dertil hørende dokumentasjon, og 
består av et digitalt forfatterverktøy, et nytt presenta-
sjons- og publiseringsformat tilgjengelig for web- og 
mobilapplikasjoner samt muligheter for integrering i 
elektroniske pasientjournaler. Verktøy som leger og 
pasienter kan bruke i kliniske konsultasjoner for å 
dele kunnskap om fordeler og ulemper av behand-
ling er også under utvikling. slike verktøy kan være 
spesielt nyttige ved svake anbefalinger, hvor man 
i fellesskap med pasienten kan gjennomgå kunn-
skapsgrunnlaget for anbefalingen. Dette elektroniske  
verktøyet er en del av to internasjonalt forankrede 
forskningsprogrammer (MAGIC og DECIDE), med 
det formål å oppnå mer effektiv utvikling, implemen-
tering og oppdatering av kunnskapsbaserte faglige 
retningslinjer.16,17 Minimumet av informasjon som 
klinikeren trenger for å kunne applisere anbefalinger i 
egen praksis vil kunne fås opp på mobiltelefonen eller 
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Norsk ortopedisk forening nedsatte i 2006 et 
fagpanel for gjennomgang av kunnskapsgrunn-
laget for distale radiusfrakturer. bakgrunnen  
var tall fra Npe1 som viste at en del pasienter 
kunne ha fått en mer optimal behandling. 

Hebe D. Kvernmo, leder av fagpanelet for håndleddsbrudd &  
knut fjeldsgaard, styreleder Nof

I en lengre artikkel i denne 
utgaven av Norsk ortopedpost 
beskriver vi hvordan man utar-
beider retningslinjer ved bruk av 
den kunnskapsbaserte metoden 
og GrADE.2 Metoden illustreres i 

figuren under, og er den samme 
som Norsk ortopedisk forening 
valgte å bruke i kunnskapsgjen-
nomgangen for håndleddsbrudd 
etter anbefaling av kunnskaps-
senteret. Metodevalget er i tråd 

med Helsedirektoratets føringer. 
kunnskapsgrunnlaget ble publi-
sert tidligere i år.3,4  

behandling i endring
Fagpanelet har gjort en møysom-
melig litteraturgjennomgang for 
å finne svar som kan guide oss 
i våre behandlingsvalg slik at vi 
klarer å ivareta våre pasienter 
på en best mulig måte. Vi har i 
løpet av de siste 10 årene sett 
at behandlingen endrer seg i 
retning av flere og flere volare 
vinkelstabile plater. Dette skiftet 
i behandlingsretning kom uten 
at det forelå dokumentasjon på 

spørreundersøkelse

et nettbrett. I tillegg alle relevante 
resultattabeller (summary of fin-
dings tabeller), praktisk informa-
sjon og verktøy for risikostratifi-
sering også være tilgjengelige. I 
tillegg vil også et lengre fritekst-
rasjonale for modifiserte anbefalin-
ger være tilgjengelig. 

Vi har i denne artikkelen beskrevet 
sentrale elementer i utviklingen av 
den nye generasjonen retningslin-
jer. Metoden krever kompetanse 
og tid, men fungerer som et solid 
verktøy i beslutningsprosessen for 
hvilken behandling som bør gis. 
Det elektroniske verktøyet MAGIC, 
som vi også vil benytte oss av, 
muliggjør at man enkelt kan finne 
frem kunnskapsgrunnlaget slik at 
pasienten kan foreta et informert 
valg av behandlingsmetode, 
hvilket er spesielt viktig ved svake 
anbefalinger. 
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Hvorfor bruke den kunnskapsbaserte metoden? fortsatt....

kjære medlem, vil du hjelpe oss?
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at disse nyere platene var bedre. 
Det har fått oss til å undre oss 
over hvilke mekanismer som 
styrer behandlingsvalg.

vi ønsker dine innspill
Vi inviterer deg derfor til å ”sitte 
rundt bordet” med foreningen. 
Hjelp oss til å se hvordan dere 
vurderer ulike brudd, hvilke for-
hold som medfører at dere velger 
operativ behandling og hvilke 
forhold som fører til valg av type 
operativ behandling. Vi ønsker 
også å få innspill på hva som er 
viktige for deg i forhold til nye 
behandlingsretningslinjer.

Foreningen vil i løpet av juni 
sende ut et spørreskjema til dere 
som kan besvares online. Hele 
undersøkelsen tar mindre enn 
5 minutter å svare på. svarene 
kommer til oss anonymisert. 

Med vennlig hilsen 
Hebe D. kvernmo &
knut Fjeldsgaard
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Formulate  
question

select  
outcomes

rate   
importance

outcomes across studies Create evidence 
profile with  
GrADEpr

rate quality  
of evidence for  
each outcome

P
I
C
O

Systematic review
Summary of findings & estimate 
of effect for each outcome

outcome critical

outcome critical

outcome important

outcome not important

Guideline development

Grade overall quality  
of evidence across outcomes

“We recommend using…”
“We suggest using…”
“We recommend against using…”
“We suggest against using…”

Illustration adapted from Holger schunemann and Yngve Falck Ytter

Formulate  recommendations: 
• For or against (direction) 
• strong or weak/conditional (strength)

By considering: 
• Quality of evidence 
• Balance benefits/harms 
• Values and preferences

revise if necessary by considering: 
• resource use (cost)

High

Moderate

Low

Very low

Hvordan man utarbeider retningslinjer ved bruk av den  
kunnskapsbaserte metoden og GRADE.
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fedmebølgen ser også ut til å skylle 
inn over Norge. Helseundersøkel-
ser i Norge etter år 2000 viser at 
omkring 20 prosent av mennene og 
17 prosent av kvinnene i alderen 
40–45 år har fedme. fedme er  
betegnelsen på sykelig overvekt, 
som inntreffer når kroppsmasse- 
indeksen (kmi) bikker over 30. 

Jon Olav Drogset, nestleder Nof

Fortsetter vi slik, vil vi ta igjen usA. Der er to tredje-
deler av alle voksne overvektige, hvorav halvparten 
av disse igjen faller innenfor kategorien fete. 

På slutten av 1960- tallet hadde bare cirka fem 
prosent av norske middelaldrende menn fedme. 
siden har den bare økt, og aller mest blant menn, 
viser HuNT studien, som er den mest omfattende 
helseundersøkelsen i Norge noensinne. 

Økningen viser seg å ha vært spesielt kraftig på 
slutten av 90-tallet. Gjennomsnittlig kropps- 

masseindeks økte hos menn fra 25,3 til 27, hos 
kvinner tilsvarende fra 25,1 til 26,9 kg/m2. En kMI 
over 25 regnes som overvekt. 

omkring 20 prosent av mennene og 17 prosent  
av kvinnene i alderen 40–45 år har fedme.  
(ABC Nyheter) 

fedmebølge i Norge?
På dette symposiet, som er åpent for alle fag-
grupper i helsevesenet og helsebyråkratiet, ønsker 
vi å belyse om det finnes en fedmebølge i Norge og 
eventuelt hvor omfattende den er. Hvem rammes? 
Hva er de medisinske konsekvensene av fedme-
bølgen? Har de overvektige økt behov for ortopedisk 
og/eller annen kirurgi? Hva slags problemer støter 
man på i forbindelse med kirurgi på overvektige?

samfunnsøkonomiske kostnader
Helsedirektoratet ser med bekymring på utviklingen. 
Presset for å holde seg slank og sunn øker, samtidig 
som det blir stadig vanskeligere å ta de sunne 
valgene. 

Tilgjengeligheten på billigere menyer med usunn 
og fet mat har vært økende. Hvis denne utviklingen 
fortsetter, vil vi måtte bruke en uforholdsmessig stor 

Tverrfaglig symposium, ortopedisk Høstmøte 2013

Fedmebølgen
– realitet, forebyggelse, behandling 
og komplikasjoner
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andel av det oppsparte oljefondet på å dekke helse- 
kostnader og produktivitetstap som følge  
av vektøkningen. 

Fedme er medvirkende årsak til våre vanligste livs-
stilsykdommer, som depresjon, hjerte-karsykdom, 
kreft, demens, diabetes, blodpropp, nyresykdom, 
høyt blodtrykk med mer. 

Fete personer har i snitt fem til ti år kortere levealder 
enn normalvektige, og de fleste dør av hjertesykdom,  
som er blitt dødsårsak nummer én i usA. 
symposiet vil også ta for seg hva man kan gjøre 
med fedmeproblemet både med tanke på ernæring, 
trening og eventuelle slankeoperasjoner. 

Vel møtt til Tverrfaglig symposium som omhandler 
et svært aktuelt problemområde.

foreningsnytt
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behandling av distal radius fraktur er i vinden.1,2 som de fleste vel er klar 
over, satte ortopedisk forening i gang et arbeid i 2006 for å se om en  
kunne utarbeide retningslinjer for hvordan de burde behandles. en gruppe  
ble oppnevnt og vi ble ledet av Nasjonalt kunnskapssenter for helse- 
tjenesten. vi var flere som advarte om at det var lite trolig at vi ville klare å 
komme frem til retningslinjer ved en litteraturgjennomgang ettersom både 
de amerikanske og danske foreningene ikke hadde lykkes med det. 

vilh. finsen, Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital

underveis ble det bestemt at vår litteraturgjennom-
gang skulle være bare av oversikter og at kvaliteten 
av dem skulle bedømmes med Cochrane sam-
menslutningens kriterier. kun 6 oversikter, alle 
fra Cochrane sammenslutningen, ble funnet å 
tilfredsstille kriteriene. Det ble så et langt opphold i 
prosessen, visstnok på grunn av sykdom ved kunn-
skapssenteret, før rapporten forelå i begynnelsen 
året.3 For å sette det på spissen, hadde en da brukt 
6 år på å utarbeide et 118 siders sammendrag av 6 
Cochrane rapporter. I det alt vesentlige konkluderer 
disse, som andre oversikter, med at praktisk talt 
intet kan sies med sikkerhet vedrørende behandling 
av distal radius fraktur. rapporten mener imidlertid 
å finne et visst belegg for bruk av percutan pinning 
og ekstern fiksasjon. 

kvernmo og krukhaug (kk) tar hovedsakelig 
utgangspunkt i denne rapporten, men også i annen 
litteratur i en nylig publisert artikkel i Tidsskriftet.1 
Her gjentas minst to ganger at sammenhengen mel-
lom anatomisk og klinisk resultat er påvist og refere-
rer i denne forbindelse til 5 artikler som er mellom 
17 og 31 år gamle. Tre er så gamle at de ikke ligger 
ute på internet, men må bestilles fra bibliotekets 
magasin. En kan lure på om kk selv har lest dem 
i det siste. To finner at det er ingen sammenheng 
mellom feilstilling og klinisk utfall, én at mange 
pasienter tjener på korrigerende osteotomi av distale 
radius frakturer som har grodd i svær feilstilling, én 
har et materiale på 30 pasienter, og den siste er en 
lederartikkel der forfatteren uten referanser angir at 
betydelig dorsal feilvinkling av distale fragment fører 
til redusert grepkraft på grunn av carpal instabilitet. 

Det kan han ha rett i, men gir disse fem artiklene 
belegg for å konstatere «den påviste sammenhen-
gen mellom anatomisk og funksjonelt resultat» og å 
påstå at «sammenhengen mellom bruddstilling og 
funksjon er velkjent»?1

I vår artikkel i samme nummer av Tidsskriftet4 
refererte vi til de 38 artiklene vi hadde identifisert 
som sammenholder anatomisk stilling og klinisk 
resultat og beskrev i tillegg en egen studie basert på 
etterundersøkelse av 400 pasienter.5 Vi fant at det er 
forbausende liten sammenheng mellom bruddstil-
ling og klinikk, noe kk tilskriver at vi har foretatt «et 
mer skjønnsmessig utvalg av artikler».2 Det må være 
lov å spørre: mere skjønnsmessig enn hvem? Hvilke 
artikler er det de savner?

I sin Tidsskrift artikkel finner kk det urovekkende at 
et abstract fra Høstmøtet i 20066 rapporterte at  
6,4 % av ortopediske klagesaker ved Norsk pasient-
skadeerstatning gjelder distale radius frakturer. 
I årene 2010-11 ble 7,4 % av alle ortopediske 
pasienter ved st. olavs Hospital behandlet for distal 
radius fraktur. om vår avdeling kan tas som et 
bilde av det norske sykehusvesen, kan man derfor 
vanskelig si at er prosenten er uventet høy. 

selv om percutan transfikserende pinning ikke 
lenger er så populært som det var, brukes det 
kanskje likevel i en viss utstrekning. Berettigelse 

Behandlingsretningslinjer 
for distale radiusfrakturer

” Det må være lov å spørre: mere 
skjønnsmessig enn hvem?  
Hvilke artikler er det de savner?”
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av denne metoden er en av de to lærdommene kk 
mener å kunne trekke av det store arbeidet som 
er nedlagt. Dette er litt underlig, for forfatterne av 
Cochrane rapporten7 virker ikke så svært positive. 
kks gjengivelse av resultatene1 er ikke helt nøyaktig. 
Cochrane inkluderte fem studier med til sammen 
322 (ikke 347) pasienter og konkluderte at pin-
ning bedret anatomisk stilling i alle fem (ikke i tre) 
studier og det kliniske resultatet i tre (ikke i alle 
fem) og at det således finnes noe bevis som støtter 
denne behandlingen. kk angir at evidensstyrken 
var moderat for klinisk gevinst (135 pasienter, ikke 
347), mens Cochrane beskrev den som moderat 
for én parameter og lav for to. Ved vår egen gjen-
nomgang av litteraturen vedrørende pinning8 fant vi 
at studiene som viste bedret klinisk resultat var de 
minste og der observasjonstid var under ett år. Alt i 
alt er det neppe grunnlag for å gjeninnføre percutan 
pinning som en ledende behandlingsform for distal 
radius fraktur. 

også ekstern fiksasjon finnes å være av verdi. 
Cochrane fant,9 som kk anfører,1 at ekstern fiksa-
sjon holder reposisjonen bedre enn konservativ 
behandling, men at signifikant bedre klinisk resultat 
ikke kan påvises. På denne bakgrunn er det kanskje 
litt i overkant entusiastisk når kk i sammendraget 
skriver at «Det foreligger også dokumentasjon som 
støtter bruken av ekstern fiksasjon fremfor konser-
vativ behandling».1 sammendraget avsluttes med 
en fortolkning: «Det foreligger evidens for differen-
siert behandling av distale radiusfrakturer» - som 
må kunne tolkes at de har funnet bevis for at ikke 
alle radiusfrakturer skal behandles likt. Det vil vel 
ingen være hverken overrasket over eller uenig i. 
spørsmålet er hva som skal anses som operasjons-
indikasjon. kk etterlyser «gode studier som viser 
hvor de anatomiske grenser for funksjonsnedset-
telse går». Jeg er helt enig og det var bakgrunnen 
for vår studie5 som medførte etterundersøkelse av 
400 pasienter behandlet for Colles fraktur. Vi var 
ikke i stand til å påvise noen grenser. En udislokert 
fraktur kan gi et dårlig resultat og en stygt dislokert 
fraktur et utmerket klinisk resultat, og fant videre at 
røntgenstillingen forklarer bare 6-7 % av det kliniske 
utfallet. De 38 relevante artiklene vi fant i litteraturen 
bekreftet i hovedsak dette funnet.

Hvorfor ikke gjøre en vinkelstabil plateosteosyntese 
for å være på den sikre siden? Gjenvinning av funk-
sjon går uten tvil raskere. Den viktigste årsaken er 
det store antallet komplikasjoner. kk anfører at dette 

blant annet kan skyldes dårlig operasjonsteknikk. 
Et samlemateriale10 fant 11 % komplikasjoner som 
medfører reoperasjon etter plateosteosyntese. Ved 
vår egen avdeling har vi talt opp 23 % store og små 
komplikasjoner hvorav 13 % krevde reoperasjon. 
kvernmo har selv rapportert 25 % komplikasjoner 
og 9 % reoperasjoner etter en follow-up tid på bare 
23 uker i et materiale der det presiseres at inngrep-
ene er foretatt av ullevåls erfarne håndkirurger.11 

I sin artikkel i Norsk ortopedpost2 mener kk at de 
nå «har på et solid vitenskapelig grunnlag oppsum-
mert behandlingsgrunnlaget for distale radiusfrak-
turer» og «har svart på hvilke typer behandling som 
oppnår best resultat», men erkjenner at «spørsmålet 
om hvilke pasientgrupper som har nytte av operativ 
… behandling ble ikke besvart.» Dette er «fordi det 
ligger begrensninger i en kunnskapsbasert praksis 
for utarbeidelse av behandlingsretningslinjer». 
Jeg er litt usikker på hva dette siste betyr, men 
hovedpoenget er vel at denne lange og møysom-
melige utredningen har konstatert at det er svært 
lite det er mulig å si noe sikkert om når det gjelder 
behandlingen av distal radius fraktur. Dette er den 
samme konklusjonen som er trukket av de danske 
og amerikanske ortopediske foreningene, og jeg 
kjenner ikke til at de på dette grunnlaget har våget å 
utforme behandlingsretningslinjer. 

Dette er åpenbart ikke til hinder for at kk fortsatt 
har planer om å oppfylle mandatet fra Norsk orto-
pedisk forening fra 2006 og foreslå behandlings- 
retningslinjer. Hva skal de baseres på? «Foreliggende 
kunnskapsgrunnlag, samt studier av lavere nivå, 
klinisk ekspertise og pasientens preferanser.»2 Det 
foreliggende kunnskapsgrunnlaget er altså tolket til 
å anbefale ekstern fiksasjon og pinning. Det er ikke 
sikkert at Cochrane ville være entydig enig i en slik 
tolkning. Ingen av metodene er vel i utstrakt bruk 

” ... men hovedpoenget er vel at 
denne lange og møysommelige 
utredningen har konstatert at  
det er svært lite det er mulig å si 
noe sikkert om når det gjelder  
behandlingen av distal radius 
fraktur”

Behandlingsretningslinjer for distale radiusfrakturer fortsatt....
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lenger. studier av lavere nivå var det vi forsøkte å gi 
en oversikt over, men denne ble avfeid som subjek-
tiv. Pasientenes preferanser er vel nokså varierende 
og vanskelige å inkorporere i retningslinjer ut over 
det at en selvfølgelig ikke må handle mot pasientens 
vilje. så da står en igjen med den kliniske eksper-
tisen, nærmere bestemt ekspertisen ved ullevål og 
Haukeland. Det er fare for at retningslinjene blir 
temmelig blodige. Allerede opereres ca en fjerdedel 
av distale radius frakturer ved de store sykehusene. 
Gjør det noe? Ja, det gjør det. Bordet fanger. Hvis 
Norsk ortopedisk forening har vedtatt retningslinjer 
for hvordan disse pasientene skal behandles blir 
det vanskelig å forsvare seg om en gjør noe annet. 
Det vil ikke da nytte å påpeke at Norsk ortopedisk 
forening ikke hadde vitenskapelig grunnlag for 
retningslinjene.

Det må gå an å innrømme at ortopedisk vitenskap 
ennå ikke har klarlagt hvem som tjener på opera-
sjon og overlate operasjonsindikasjon i hovedsak til 
den enkelte ortoped. om Norsk ortopedisk forening 
skal si noe veiledende i det hele tatt bør det være 
at det er lite som tyder på at flertallet av dem som 
opereres tjener på det på litt sikt og at pasientene 
bør informeres på forhånd om dette og den meget 

betydelige faren for komplikasjoner. Dette er av de 
få tingene vi vet med sikkerhet om distal  
radiusfraktur. 

1. kvernmo HD, krukhaug Y. Behandling av distale radius frakturer. Tids-
skr Nor Laegeforen 2013; 133: 405-10

2. kvernmo HD, krukhaug Y. Behandlingsretningslinjer for distale radius-
frakturer. Norsk ortopedpost 2013; 1: 16-17.

3. Frønsdal kB, kvernmo HD, Hove LM et al. Behandling av håndledds-
brudd hos voksne. rapport fra kunnskapssenteret nr3-2013.
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Hand surg 2012; 46: 195-99.
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i skrivende stund er våren i full gang. Naturen har fått farge, 
fuglene kvitrer, trampolineskadene begynner å melde seg, og 
enkelte har sågar begynt å lete frem kappsaga igjen. i avisen 
påpeker en eldre herremann at russefeiringen har blitt verre, og 
at ungdommen var bedre før. alt er med andre ord som før.

ante m. kalstad, Leger i Orto-pedisk Spesialisering (LIOS)

underveis ble det bestemt at 
vår litteraturgjennomgang skulle 
være bare av oversikter og at  
kvaliteten av dem skulle bedøm-
mes med Cochrane.

Vi hører riktignok mer og mer av 
enkelte ord som ”samhandling”, 
”talegjenkjenning”, ”anbuds-
runde”, ”rettighetspasienter”, og 
”DrG-koding”. Felles for disse 
ordene er at de alle er med å 
fjerne fokuset vårt fra konkrete 
oppgaver som kan oppnås på en 
operasjonsstue til mer abstrakte 
mål som hovedsakelig må opp-
nås foran en datamaskin eller i et 
møterom, i trygg avstand fra sen-
geposter, poliklinikker og andre 
steder hvor syke mennesker kan 
tenkes å befinne seg. En rapport 
fra statens arbeidsmiljøinstitutt 
påpeker at vi stadig gjør mindre 
og mindre direkte pasientrelatert 
arbeid på i løpet av en arbeids-
uke, fra 57 % i 2000 til mindre 
enn 46,8 % i 2010.

Av kursutdanning har vi de siste 
par årene fått et obligatorisk nett-
kurs i sakkyndigarbeid, og et nytt 
kurs i å skrive sykemeldinger står 
for tur. kunsten å bedrive ortope-
disk kirurgi trues fra flere fronter, 
men det er sjeldent andre enn oss 

som reflekterer over dette når det 
innføres nye skjema med medfølg- 
ende kodefelt og rubrikker.

Høstmøtet
Planleggingen av årets høstmøte 
er i rute, og nok en gang oppfor-
dres så mange LIs som mulig til 
å delta. Vi vil få høstmøtet god-
kjent med tellende kurstimer, noe 
som gir rett til å få dekket reise/
oppholdskostnader gjennom 
legeforeningen.

En annen modernisering av 
høstmøtet er at ortopedmid-
dagen i Nof-regi fra i år vil bli 
dramatisk endret. Det har vært 
såpass dalende deltakelse på 
denne middagen de siste årene 
at tiden er inne for en fornyelse 
som kan appellere til både LIs og 
spesialister av yngre og eldre år-
gang. Den formelle middagen på 
torsdagskvelden blir i år erstattet 
av en mer uformell ortopedsam-
menkomst med gratis drinker og 
fingermat, ispedd underholdning 
og prisutdelinger, og hvor det vil 
være mulighet til å mingle rundt 
blant gode kolleger i noen timer 
på starten av kvelden før en 
eventuelt velger å dra videre ut 
på middag i egen regi.

LIs-symposium På det faglige 
planet arrangerer vi i LIos også 
i år et LIs-symposium etter Pro/
Con-malen. De to siste årene har 
vi diskutert temaene artroskopisk 
vs konservativ behandling av 

degenerativ meniskruptur, og 
sementert vs usementert hemi-
protese ved dislosert FCF.

I år vil vi ta for oss temaet ex.fix 
og pinner vs plateosteosyntese 
for distale radiusfrakturer. som 
vanlig har vi fått tak i opponenter 
fra øverste hylle, og det ligger 
også i år an til en glimrende 
debatt med god faglig verdi  
(samt potensielt høy under- 
holdningsverdi): 

Til å forsvare ex.fix med eller uten 
pinning stiller Torstein Husby fra 
oslo universitetssykehus, mens 
Yngvar krukhaug fra Haukeland 
universitetssykehus vil forsvare 
de volare platene.

Fri tilgang til tidsskrift for LIs:
”The Bone and Joint Journal”, 
tidligere kjent som ”Journal of 
Bone and Joint surgery” (JBJs) 
tilbyr nå et gratis årsabonne-
ment til alle ortopediske LIs her 
til lands som måtte ønske det, 
dette er et engangstilbud som 
innebærer et komplett papir- og 
onlineabonnement til et av våre 
viktigste tidsskrifter. Abonnemen-
tet har varighet frem til mai 2014. 
For å få det må man registrere 
seg på internett og bekrefte at 
man er LIs. Link til registrerings-
siden ligger allerede ute på LIos’ 
hjemmeside (www.lios.no), og 
vil i tillegg bli lagt ut på moder-
foreningens hjemmeside  
(www.ortopedi.no).

valgår
Det vil på høstens generalforsam-
ling bli foretatt valg av nytt styre i 
LIos. Vi er interessert i å høre om 
engasjerte LIs rundt om i landet 
som kan være aktuelle for sty-
reverv i foreningen. Forslag om 
aktuelle kandidater kan sendes til 
oss i styret.

LIos

Leger i ortopedisk spesialisering

” kunsten å bedrive 
ortopedisk kirurgi 
trues fra flere  
fronter....”
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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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okaY. Jeg skal være 
den første til å inn-
rømme at overskriften 
er noe misvisende. 
dette var nemlig første 
gang det obligatoriske 
kurset i ryggkirurgi for 
ortopeder ble arrangert 
i svolvær. men vi har 
alvorlige planer…

Greger Lønne, kursledelsen

ortopedien har god erfaring med 
kurs arrangert på samme sted  
og etter samme mal hvert år. 
kurs som ligger utenfor de store 
byene. Vossa-kurset, oppdal-
kurset og røros-kurset er ek-
sempler på det. og etter mange 
års erfaring står disse fram som 
det beste norsk ortopedi har av 
kurs. Faglig kontinuitet og gode 
muligheter for sosialt samvær er 
nok også grunnen til at disse  
kursene er høyest ratet, og nær-
mest er blitt institusjoner i seg 
selv. Det er noe å ta lærdom av. 
Vi har som mål at svolvær-kurset 
skal komme dit.

Per i dag er det ingen obliga-
toriske kurs i ortopedi nord for 
Trondheim, og ingen som er lagt 
til kysten. Via Bodø lufthavn er 
svolvær greit tilgjengelig fra hele 
landet. Thon hotell i svolvær byr 
på gode fasiliteter for undervis-
ning. De lyse og åpne lokalene ga 
godt rom for 40-50 deltagere og 
8-10 undervisere. 

Fotos: Rorbuer og havneløp i Svolvær.
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det tradisjonsrike 
kurset i ryggkirurgi

Lokalene og lokaliseringen gjør 
det mulig å ha en kursdesign 
som på øvrige ortopedikurs. Med 
4 + 4 timer undervisning og en 
lang lunsj på midten, lå det til 
rette for aktive læringstimer. I 
tillegg til plenumsundervisning 
hadde vi i år også tre undervis-
ningsøkter i mindre grupper,  
noe vi ikke har hatt anledning  
til tidligere. Det var nok disse 
deltagerne verdsatte aller høyest.

Den lange lunsjen ga gode 
muligheter for turer med båt, bil 
eller til fots. Med Lofotveggen i 
bakgrunn og hjell fulle av tørrfisk 
etter et godt år med skreifiske, 
var det duket for god rekreasjon 
mellom øktene. 

Etter en kritisk gjennomgang har 
vi endret litt på vektleggingen av 
de ulike emnene, men fortsatt 

samarbeidet med tilgrensende 
fagspesialiteter. Mer vekt på 
det generelle og mindre på det 
spesielle innen rygglidelser og 
ryggkirurgi er i tråd med tidlig-
ere tilbakemeldinger. I tillegg til 
ortopediske ryggkirurger var det 
forelesere innen fysikalsk medi-
sin, nevrokirurgi, nevroradiologi 
og nevrologi. kursledelsen besto 
av Andreas seip, Haukeland uni-
versitetssykehus, roger Trana, 
ous, ullevål, rolf riise, ous, 
rikshospitalet, Ivar rossvoll,  
st. olav, og Greger Lønne, syke-

huset Innlandet, Lillehammer.
Vi har høy ryggkirurgisk aktivitet 
og kompetanse ved alle våre 
universitetssykehus og ved 
flere lokale sykehus. Det er et 
uttalt ønske fra alle hold om økt 
samarbeid, både rundt faget og 
utdanningen. Dette er bra for 
kvaliteten på utdannelsen, bra 
for fagmiljøet og ikke minst for 
norske ryggpasienter.

så derfor håper og tror jeg at det 
bare er snakk om tid før over-
skriften er berettiget.

svolvær-kurset

Fotos: fiskehjell  
i Svolvær   
og Thon hotell  
(under).
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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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Grønland - de færreste av oss har 
noensinne vært der, men alle vil vi 
få en slags assosiasjon når navnet 
nevnes. vi kan se for oss skinn-
kledde eskimoer i kajakker og 
iglooer, norrøne bosetninger, fantas-
tisk natur, kart med masse danske 
navn eller strabasiøse polferder.

ole Honningdalsnes

Av ukjente grunner forsvant vikingenes etterkom-
mere på 1400-tallet. Få husker og ingen anvender 
lenger de danske stedsnavna. Det er blitt en fornær-
melse å bruke uttrykket eskimo. Nå heter det inuitt.
Ifølge nyere offisielle statistikker bebos Grønland 
av kun 56543 mennesker. Antallet vokser bare 
langsomt, trolig på grunn av den høye forekomst av 
abortus provocatus. 88 % oppgis å være grønlen-
dere (rene eller ”blandede” inuitter), 11 % dansker 
og 1% andre. For tida øker den siste gruppa mest. 
I hovedstaden Nuuk (tidligere Godthåb) skal det nå 
bo 200 filippinere og 100 thailendere. ovennevnte 
statistikk forteller også at forventet levealder for kvin-
ner er 64 år, for menn 62. Levealderen synes hurtig 
stigende. offisiell arbeidsløshet utgjorde bare 3,6 %.

Få grønlendere lever i dag som tradisjonelle jegere 
og fiskere. De fleste bor i byer og tettsteder og job-
ber i reke/fiskeindustrien, serviceyrker og admi-
nistrasjon. Gjentatte forsøk på å utnytte landets 
enorme mineralressurser har mislykkes. Det siste 
i dette henseende skal være at Hjemmestyrelsen 
forhandler med kina om salg av et helt fjell med alt 
det måtte inneholde. oljeleiting har så langt ikke 
avslørt drivverdige forekomster.

Grønlands areal, verdens største øy med små-
øyer rundt, oppgår til 2.166.086 km2, 6-7 ganger 
Fastlands-Norge. Breddegradsmessig strekker det 
seg fra Drammen til ca. 300 km nord for svalbards 
nordligste punkt. og dette ”verdens tynnest befol-
kede land ” har 0, 0261 personer/km2. I Finnmark 

er det omtrent 60 ganger så stor befolkningstetthet.
Nuuk, med en befolkning på 17000, framstår 
som en ”moderne” by med boligblokker, offentlige 
bygninger, svømmehall, hotell, banker, minibanker, 
100km vei inkludert strekningen til flyplassen, 4000 
biler og kjøpesenter med motebutikker. Dagligvare-
kjedene har større utbud enn i Norge.

Erfaringer som 
ortoped på Grønland

Nuuk

Foto: DIH - landets medisinske stolthet.
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foreningsnytt

dronning ingrids hospital
Landets medisinske stolthet, Dronning Ingrids 
hospital (DIH) i Nuuk, er vakkert beliggende og in-
kluderer et stort sykehotell. Det har avdelinger for de 
vanligste medisinske disipliner, med god laborato-
riefunksjon, mens de mest spesialiserte avdelinger, 
som for eksempel neurokirurgi, mangler. referanse- 
sykehuset for spesielle tilstander er rigshospitalet 
i københavn. En sjelden gang, for eksempel ved 
kranietraumer, benyttes reykjavik. Vestover mot 
Canada og usA har en ingen medisinske kontakter.

Fra DIH har en sørover utsikt mot åpent hav. I 
januar betyr det ei lav sol, breddegraden tilsvarer 
steinkjer. Fra sistnevnte kan en dog ikke beundre 
drivende isfjell eller kvalblåst. Hvor ellers i verden 
kan en i sykehuskantinen velge sel-, kval- eller 
moskuskjøtt som lunsj-/middagsmeny?

rundt om i Grønland finnes et flertall små sykehus, 
hvor det kan utføres kirurgiske nødprosedyrer. Noen 
steder har formelt kvalifiserte kirurger. ortoped(er) 
finnes kun ved DIH. operativ fraktur-ortopedi bedri-
ves bare i Nuuk.

sykdomspanorama
På Grønland finnes stadig, om ikke ofte, sykdom-
mer som det sjelden tenkes på i skandinavia: som 
tertiær syfilis, tuberkulose, trikinose og rabies. På 
intensivavdelingen i Nuuk hadde de iblant såkalte 
”hasjbørn”- ”sløve” nyfødte hvor mor ved begyn-
nende fødsel hadde tatt ekstradose av hasj for å 
dempe fødselsangsten. ortopedisk fikk jeg inntrykk 
av at en stort sett har det samme sykdomspano-
ramaet som i Norge, men sannsynligvis noe mer 
gonartrose. Våre lærebøker sier at det i Grønland 
forekommer mye spondylolistese. Jeg så tilstanden, 
men kan ikke uttale meg om hyppigheten.

Jeg har to korte vikariater bak meg i landet, første 
gang for 25 år siden på Thule Air Base, som var en 
egen, sær verden, og nå siste gang som ”gap-filling” 
generell ortoped fra sist i desember 2012 til slutten 
av januar 2013 ved ortopedisk avdeling, DIH. Jeg 
kan med denne spinkle bakgrunn ikke prale av å 
være spesialist på Grønland eller dets ortopedi.

Mens en ved DIH innen kirurgi, gynekologi, 
internmedisin og psykiatri har flere spesialister og 
utdannelsesstillinger for yngre leger, så har ikke 
ortopedien vært tilsvarende begunstiget. Det har 
vært mye korttidsvikariater og vakanser. Et par 
måneder før jeg kom var det imidlertid ansatt en 
dansk ortoped, med flere år bak seg i Norge, på fast 
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kontakt legefoeningen hvis du ønsker å ha Norsk ortopedisk 
forening som din fagmedisinske forening
Andre kan søke om å bli assosiert medlem av foreningen ved å benytte  
påmeldingsskjemaet på våre nettsider www.ortopedi.no

søknaden om medlemsskap skal inneholde
• Navn, fødselsdata
• Arbeids- og hjemmeadresse
• E-postadresse
• Utdanning
• Yrkeskarriere (stikkordsmessig)

medlemsfordeler
• Medlemmer får fritt tilsendt foreningens  

medlemsblad Norsk ortopedpost med  
4 utgaver i året

• Du blir også automatisk medlem  
i Nordisk ortopedisk forening

• Du får automatisk abonnement  
på Acta Orthopedica

Årskontingent er kun  
kr. 600,- for assosierte  
medlemmer.

For styret i NoF
kjetil J. Holen

blir du med?
Ønsker du å bli medlem av  
Norsk ortopedisk forening (NoF)?
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Foreningsnytt

basis. I ukevis hadde han vært aleine. Nå hadde det 
lykkes ham å få avtale med Ålborg universitetssyke-
hus om en ortopedstafett, hvor forskjellige danske 
ortopeder skal komme til DIH for å jobbe noen uker 
i strekk. I tillegg til generelle vakter skal de så på 
dagtid operere personer med lidelser innen deres 
subspesialitet, eksempelvis skuldre, korsband etc. 
Den første av disse ortopedene fra Ålborg ankom 
mens jeg var der.

I sommerhalvåret har det, hvis mulig, vært tradisjon 
for å arrangere såkalte ”kystture”. Det betyr at en 
ortoped med operasjonsteam fra Nuuk reiser til et 
av de mindre sykehusene for å vurdere pasienter og 
utføre mindre inngrep, dog ikke osteosynteser. Alt 
dette betyr at ortopedisjefen har nok av aktiviteter 
han skal koordinere og nok av underordnede å 
kontrollere.

Da jeg var ved DIH, kunne opererende spesialiteter 
og intensivavdelingen ta i bruk en helt nybygd fløy 
med fem flunkende nye og velutstyrte operasjons-
stuer. Jeg har aldri operert i så moderne lokaler før.
Den omtalte faste ortoped var forresten generelt en 

usedvanlig kunnskapsrik person. Han visste mye 
om mineralologi, om vikingtidas historie og lafte- 
teknikk ved bygging av trehus. Videre syntes han ha 
en del kunstneriske evner. I tillegg til å være en  
habil operatør var han helt oppdatert innen orto-
pediens nyere trender. Pasienter med dislosert  
fractura colli femoris fikk innsatt hemiproteser.  

I pakt med de siste års praksis hadde han lav 
terskel for å operere frakturer i handledd, proksi-
male humerus og claviculae. Pradaxa var tatt i bruk 
som antikoagulantium etter protesekirurgi. Det var 
nok også fornuftig hvor pasienter etter utskrivelse 
sjelden eller aldri settes opp på etterkontroll.

ortopedhverdag i Nuuk
ortopedien hadde daglig til disposisjon 1-2 opera-
sjonssaler, en avdeling med 20-30 senger, flinke 
sykepleiere fra ulike land, fysioterapeuter, ergote-
rapeuter og tolker. Det fantes også ambulatorium 
(poliklinikk) for å dekke Nuuks behov. I løpet av en 
dag kunne det bli operert 1-2 hofteproteser + et par 
akutte (for eksempel en uke gamle) frakturer.

En vanlig arbeidsdag begynte med felles rapportmø-
te for leger og oversykepleiere fra de opererende av-
delingene. så fulgte et godt, gammeldags røntgen-
møte og noen dager også obligatorisk undervisning. 
Av DIHs totalt kanskje 50 leger var det de to polske 
røntgenlegene som hadde de største språkproblem-
ene (dansk var DIHs offisielle språk). Faglig sett 

syntes de dog beherske sin materie, også Mr som 
ble introdusert i januar 2013.

Etter disse møtene gikk ortopedene, uten radiologer, 
til sitt andre røntgenmøte, hvor digitaliserte bilder fra 
resten av Grønland ble gransket, sammen med til 
disse relaterte e-poster, hvor henvisende leger bad 

foreningsnytt
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om råd. Var det i orden med den gips de hadde lagt 
på lokalt? Eller burde pasienten opereres i Nuuk? 
Det skulle vi avgjøre der og da, samt graden av hast. 
Hvis vi ville ha dem, så ordnet de lokale sykehus 
med transport via Air Greenland. Akutt overføring av 
rene ortopediske pasienter 
til DIH, såkalt evakuering, 
forekom ikke under mitt 
vikariat. Det sier seg selv at 
under de rådende omsten-
digheter blir få pasienter 
operert for frakturer som 
øyeblikkelig hjelp, selv om 
de var aldri så ”åpne”. Jeg 
fikk imidlertid anledning 
til å observere et par av de 
store evakueringene, dvs 
fra Nuuk til københavn, 
noe som vil ta minst fem 
timer, fordelt på to fly.

Høy terskel, høye utgifter
selv for personer fra Nuuk er terskelen for akutte or-
topedioperasjoner høy. Akutt-teamet har også annet 
å gjøre. Det kan jo komme et akutt keisersnitt. Vi har 
hørt den før. Før en av mine helgevakter diskuterte 
jeg med sjefen dette med eventuell operasjon av fer-
ske ankelfrakturer. ”Ja, men du ser dem ikke. selv i 
Nuuk søker folk ikke før det er for sent”, sa han.

så skjer det som ikke kunne skje. Ei ellers frisk 
dame faller på glattisen like ved DHI lørdag  
kl. 1600, kommer straks til røntgen og får påvist en 
behandlingstrengende, bimalleolær fraktur. I tillegg 
er hun fastende.

operasjonspersonalet sier ja til inngrep, anestesi-
personalet nei da de ikke kunne forstå at det å vente  
med operasjon vil være noen risiko for pasientens 
liv eller føre til sannsynlig varig funksjonsnedset-
telse. Pasienten blir liggende med bakre gipslaske 
og ankelen i høyleie. store hudblemmer utvikler 
seg. Frakturen disloserer. Vi må sette på en ekstern 
fiksatør for å holde den på plass. Først etter 17 
dager, dagen før jeg forlot DIH, blir ankelen operert, 
og inngrepet var ikke helt enkelt. Hvor lenge hun 
totalt ble liggende i avdelingen deretter, og hvordan 
resultatet tegner til å bli, vet jeg ikke. Døgnprisen for 
opphold ved DIH skal være ca. kr. 6000. regn selv! 
Men pasienten var den tålmodigste en kan forestille 
seg. De fleste grønlendere er det.

En av de to pasientene som i min periode ved DIH 
ble evakuert til rigshospitalet, innkom fra Nuuk 
etter en omfattende sprengningsulykke, multitrau-

matisert. En dyktig kirurgkollega utførte grafting 
på arteria femoralis og reddet sannsynligvis benet. 
Med et lokalt fly ble pasienten fraktet til kanger-
lussuaq (tidligere søndre strømfjord), Grønlands 
hovedflyplass, hvor et spesialsendt ambulansefly 

fra Danmark skulle avhente pasienten. Han var en 
enormt stor mann, nær 150 kg, som det angivelig 
var umulig (tro det den som kan!) å få inn gjennom 
døra til ambulanseflyet. uten utveksling av pasient 
returnerte begge fly til sine utgangssteder. Dagen 
etter ble det fra Danmark sendt et annet ambulan-
sefly med breiere sidedør, og evakueringen kunne 
fullbyrdes. 

subsidiet eller selvstyrt?
Logistikk og prisberegning innen helsevesenet skal 
ikke være lett. Det er ikke merkelig at Danmark må 
subsidiere Grønland med helseutgifter på  
kr. 200000? per person/år.

Grønlands dilemma er at det ønsker mer og mer 
selvstyre, som det har hatt fra 1979, men ikke selv 
har økonomiske muligheter for å realisere, slik at 
helsevesen, utdannelse, utenriksrepresentasjon kan 
finansieres. Det gjenstår å se om det hjelper nok å 
la ”kineserne flytte fjell”.

Var så det å tilbringe januar måned i Nuuk en kald 
opplevelse? Været holdt seg stort sett fint, enkelte 
ganger lett snøføyke, under en halv meter snø.  
Temperaturen svingte mellom 0 og minus 15 grader C.  
Den dagen jeg dro viste termometeret +6. slike  
vintervarmebølger forekom også tidligere, men 
synes hyppigere nå for tida. Det bekymrer  
mange grønlendere.

Erfaringer som ortoped på Grønland fortsatt....
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Nop & annonser
ønsker du å annonsere i Nop eller 
Høstmøteboken og har du spørsmål 
vedrørende artikler og innlegg, ta kon-
takt med ødegaard reklame & design.

telefon 66 78 32 00 eller 

mail bente@odesign.no

våre tjenester

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

Høstmøtet 2013
Har du spørsmål vedrørende Høstmøtet,  
påmelding, hotell, utstilling eller andre 
ting ta kontakt med kristin solstad i 
ksCi.

mail kristin@ksci.no
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rapport fra

efort 2013
Årets spring travelling fellowship i regi av 
efort ble arrangert i belgia 21.-27. april. vi 
var til sammen 11 deltagere/fellows fra ulike 
land i europa, alle med ca 1 år igjen til ferdig 
spesialist. 

Anne Breen

De landene som var represen-
tert denne gangen var Litauen, 
Nederland, storbritannia, spania, 
Portugal, slovenia, Makedonia, 
Tyrkia og Malta. Jeg var så heldig 
å få representere Norge.

Programmet for uken fikk vi 
tilsendt noen uker i forveien. Det 
ble lagt opp til tre dager ved ulike 

sykehus og tilslutt deltagelse på 
den belgiske ortopediske kon-
gressen i to dager. Vi ble bedt om 
å forberede en presentasjon til de 
tre første dagene.

Fellowshipet startet i Brussel 
søndag kveld. De to presiden-
tene i henholdsvis The Belgian 
Association of orthopaedics and 
Traumatology (BVoT) og The 
royal Belgian society of orthopa-
edic surgery and Traumatology 
(sorBCoT) inviterte oss ut på 
middag. Vi ble introdusert for de 
andre deltagerne og fikk en kort 
innføring i blant annet bakgrun-
nen for at de har to ortopediske 

foreninger, en fransktalende og 
flamsktalende. Etter en flott mid-
dag tok vi en tur ut og opplevde 
nattelivet i Brussel samtidig som 
vi ble bedre kjent.

Gent
Den første dagen besøkte vi 
universitets sykehuset i Gent og 
ble tatt i mot av professor Viktor.  
Dagen ble delt mellom delta-
gelse på operasjoner og egne 
presentasjoner. Professor Viktor 
underviste og opererte kneprote-
ser og osteotomier. selv var jeg i 
gruppen som fulgte en av hånd-
kirurgene - norsktalende, som 
blant annet var svært interessert 
i replantasjon, transplantasjon og 
tilpasning av proteser etter trau-
matiske amputasjoner i overek-
stremitetene. På ettermiddagen 
ble vi vist rundt i den eldre delen 
av Gent og fikk en innføring i by-
ens historie før de inviterte oss ut 
på en bedre middag.

Leuven
Tirsdagen pakket vi kofferten i 
Brussel og dro videre til Leuven. 
Leuven er flamsktalende og er 
en studentby som bl.a. er kjent 
for sitt kvelds- og natteliv. Vi ble 
der tatt i mot av professor Belle-
mann ved universitets sykehuset 
i Leuven, Campus Pellenberg. 
sykehuset er et elektivt ortope-
disk sykehus med blant annet 
stor forskningsaktivitet. Vi fikk en 
omvisning på sykehuset og en 
kort innføring i det administrative.  
Dagen i Leuven var ellers delt 
inn på samme måte som dagen 
før, men med noe mer tid avsatt 
til deltagelse på operasjoner. På 
kvelden deltok vi på stabsmøtet 
der samtlige leger var tilstede 
for å legge frem og diskutere ka-
suistikker. Professor Bellemann 
inviterte ut til middag på kvelden 
sammen med overlege staben.

brussel
Den tredje dagen ble vi delt i tre 
grupper og fordelt på tre ulike 
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universitets sykehus i Brussel. 
Jeg var da gruppen som ble tatt i 
mot på Hopital universitaire saint 
Luc. Dessverre var ikke professo-
ren som skulle arrangere dagen 
tilstede slik at dagen ble noe an-
nerledes enn det som opprinnelig 
var planlagt. Vi ble vist rundt og 
fikk en innføring i det administra-
tive på sengepost og operasjons-
avdeling. Vi ble presentert for 
forskning på bruken av skjelett-
modeller til bruk ved preoperativ 
planlegging samt tilpasning av 
maler for osteotomi. Til slutt fikk 
vi en omvisning i benbanken de-
res. Dagen i Brussel ble avsluttet 
med middag i toppen av atomet 
– l`atomium. Etter middag kjørte 
vi videre til spa hvor vi skulle 
være de resterende dagene av 
fellowshippet.

kongress
Torsdag og fredag deltok vi på 
deres ortopediske kongress med 
temaet ortopediske infeksjoner. 
Programmet lignet mye på det vi 
har under vårt høstmøte. Det var 
mange interessante presentasjo-
ner i løpet av disse dagene.

Vi som deltok hadde en fantas-
tisk uke der vi ble godt mottatt 
av alle, tatt med og vist rundt. Vi 
tilbragte hele uken sammen og 
ble gode venner. Det var interes-
sant å høre hvordan utdannelsen 
av ortopeder gjennomføres i de 
ulike landene. Enkelte hadde 
mye forskningserfaring og det 
var spennende å høre om det de 
drev med.  Det var en svært hyg-
gelig gjeng og vi håper å treffes 
igjen  neste år. 

Takk til Norsk ortopedisk  
forening og EForT for  
reise og opphold!

Fotos: Bedre middager i Belgia (t.v. over og under), Anne Breen 
i Brussel (midten), Tårnet på det gamle postbygg, et kjent lande-
merke i Ghent (over).
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de fleste vil kjenne til at Helsedirektoratet har 
overtatt kontrollen og godkjenningen av spesia-
listene. det siste året har det på oppdrag fra  
Hod vært en utredning om framtidens  
spesialistutdanning.

anders walløe, leder  
spesialitetskomiteen

Vår komite har vært representert 
ved leder. riktignok ble jeg ikke 
innkalt i den gruppa som skulle 
diskutere de kirurgiske disiplinene. 
rådene fra forskjellige grupper ble 
diskutert i møte 20 mars.

Helsedirektoratet vil gi HoD et 
dokument med forslagene og 
deretter vil HoD utarbeide de 
framtidige reglene.

utdanningen vil bestå av 3 
deler. Første del er den nåvæ-
rende turnus, men med klarere 
læringsmål. Neste del (del 2) er 
en periode med felles tjeneste 
for alle med kirurgisk spesialitet 
som skal vare fra 0-3 år. Det vil 
være obligatorisk tjeneste på 
nåværende gruppe II sykehus. 
obligatoriske kurs som PPP skal 
ligge i denne perioden. Andre 
generelle kurs som kommunika-

sjon, etikk, organisasjon, ledelse 
og forskningsforståelse skal løpe i 
alle delene. Noen tidlig og andre 
sent. Del 3 er den egne spesialist- 
utdanningen som skal vare 2-4 
år. Grenspesialistene innen 
kirurgi blir egne spesialiteter og 
skal dekke vaktberedskap under 
andre del av utdanningen, mens 
gastrokirurgene må dekke vak-
tene på sykehus uten kandidater 
i denne del av utdanningen. De 
forskjellige forslagene medfører 
økte kostnader og hva som blir 
realitet er fortsatt usikkert.

som representant for ortopedene 
har jeg gått sterkt inn for at vi 
ikke skal delta i den utdanning 
som benevnes felleskompetanse 
(del 2). Jeg mener vi har en stor 
egen spesialitet der utdanningen 
bør skje på så store avdelinger 
at vi kan bemanne egne vaktlag. 
Det vi har betegnet som subspe-
sialiteter (hånd, rygg osv) kalles 
nå kompetanseområder.

Mange er opptatt av bredde-
kompetanse og tror at ved å ta 
1-3 års del 2 utdannelse har man 
en en slik varig kompetanse. For 
meg er det evne til å se egen 
begrensning og søke hjelp og råd 
som er viktigst. Jeg tror dette og 
teamarbeid blir ennå viktigere i 
framtiden. Jeg kaller det kom-
munikasjonskompetanse.

Det er i Direktoratet sterkt fokus 
på konkrete kompetansekrav og 
læringsmål i utdanningen og de 
ønsker større fokus på veiled-
ning. Vi har jobbet med dette i 
en ny målbeskrivelse. som dere 
vet har vi fått godkjent vår nye 
kursplan.

Jeg er usikker på oppgavene til 
framtidens spesialitetskomiteer, 
men det ble uttalt fra Direkto-
ratets representant at de også i 
framtiden ville bruke spesialister 
med “to ben i faget”.

På det samme møtet ble etterut-
danning diskutert. Det er ventet 
et nytt Eu direktiv (2014) som 
gjør at vi må innføre en obligato-
risk etterutdanning, men her er 
det mye arbeid med avtaler og 
økonomi som gjenstår. rapporte-
ring blir ikke aktuelt før i 2019.

rapport fra spesialitetskomiteenLCS®
Kneprotese
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• 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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kjell matre disputerte fredag 19. april 2013 for ph.d.-graden ved univer-
sitetet i bergen med avhandlingen: “treatment of trochanteric and sub-
trochanteric hip fractures. sliding hip screw or intramedullary nail?” 

Kjell Matre Foto: Jørgen Barth 

Kjell Matre (f.1961) er oppvokst 
på Karmøy. Han er cand.med fra 
München i 1987 og spesialist 
i generell og ortopedisk kirurgi. 
Siden 2000 har han vært sek-
sjonsoverlege ved Traumeseksjo-
nen, Ortopedisk avdeling, Hau-
keland Universitetssjukehus, 
og fra 2006 også assisterende 
avdelingsoverlege ved samme 
avdeling. Doktorgradsarbeidet 
utgår fra Institutt for kirurgiske 
fag, UiB. Veiledere har vært 
seksjonsoverlege dr.med. Jonas 
M. Fevang og professor Leif Ivar 
Havelin. 

I Norge pådrar omkring 10000 
eldre seg et hoftebrudd hvert 
år. For pasient og samfunn har 

bruddene store konsekvenser. 40 
prosent av hoftebruddene er per- 
eller subtrokantære brudd (dvs. 
brudd nedenfor den egentlige 
lårhalsen), og behandlingen er 
kontroversiell. Det mest benyt-
tede implantatet i Norge er en 
såkalt glideskrue, hvor bruddet 
repareres ved hjelp av en skrue 
og en plate som festes på lår-
benets utside. Et implantat som 
festes inni lårbenets marghule, 
en margnagle, blir stadig mer 
populært, men det foreligger lite 
dokumentasjon som underbygger 
en slik trend. 

I første delen av sitt doktorarbeid 
sammenlignet kjell Matre en ny 
margnagle, Intertan, med glide-
skrue i en randomisert studie ved 
fem norske sykehus. Målet var å 
se om en moderne margnagle re-
duserte smerten og bedret funk-
sjonen for pasienter med per- og 
subtrokantære hoftebrudd. 

Deretter ble data fra det norske 
hoftebruddregisteret brukt til 
å undersøke komplikasjons-
frekvens, smerte, funksjon og 
livskvalitet. resultatene for de 
to implantatene, glideskrue og 
margnagle, ble analysert ved 

forskjellige kategorier av per- og 
subtrokantære hoftebrudd. Mer 
enn 10000 pasienter ble inklu-
dert i disse studiene. 

Den randomiserte studien viste 
at behandling med glideskrue og 
margnagle synes å gi lik smerte 
og funksjon ved ett års opp-
følging, uavhengig av bruddtype. 
studien viste også at kvaliteten 
på det kirurgiske håndverket var 
viktigere enn valg av implantat. 

I de to registerbaserte studiene 
var glideskruen å foretrekke ved 
enklere brudd, først og fremst 
fordi glideskruen medførte et 
lavere antall komplikasjoner og 
reoperasjoner. Det motsatte var 
tilfelle ved mer komplekse og 
subtrokantære brudd. Funnene 
gir grunn til å vurdere en mer 
differensiert behandling basert 
på bruddtype enn det som er 
tilfellet i dag. 

  

NY DokTorGrAD

Hoftebrudd hos eldre, hva er den 
beste behandlingen?
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fredag 24. mai for-
svarte fysioterapeut 
Håvard moksnes sitt 
doktorgradsarbeid på 
fremre korsbåndskader 
hos barn under 13 år. 

Et røket korsbånd kan ikke vokse 
sammen igjen. Likevel anbefaler 
Moksnes og kollegene hans å 
vente med operasjon når barn 
pådrar seg skaden – stikk i strid 
med praksis i store deler av 
verden.
 
Hva er forskjellen på en 
fremre korsbåndskade hos 
barn og voksne?
Hovedforskjellen på en fremre 
korsbåndskade hos et barn i 
vekst sammenlignet med en 
tilsvarende skade hos en voksen 
er nettopp at barnet er i vekst. 
 
I Norge oppstår omtrent 4000 
korsbåndsskader hvert år, og 
halvparten av disse gjennom går 
en operasjon der det rekonstru-
eres et nytt korsbånd. 
 
I forbindelse med en slik opera-
sjon gjøres det en oppboring 
gjennom legg- og lårbenet, og 
hvis dette gjøres i et skjelett som 
ikke er utvokst så vil det medføre 
en økt risiko for komplikasjoner 
med vekstforstyrrelser.

I Norge og skandinavia er det 
vanligst at barn med korsbånd-
skade behandles med opptrening 
fremfor operasjon, mens barn med 
tilsvarende skade som hovedregel 
blir operert syd i Europa og i usA.

Hvordan går det barn som 
ikke opereres etter fremre 
korsbåndskade?
Håvard Moksnes og medarbei-
dere har siden 2006 fulgt 46 
barn som har pådratt seg fremre 
korsbåndskade før de har fylt 
13 år. De aller fleste skadene 
hos disse barna er oppstått ved 
alpin skikjøring og i fotball.  
 
Alle barna har gjennomgått be-
handling som innebærer struktu-
rert gjennopptrening av balanse, 
stabilitet og styrke etter skaden. 
De har også blitt fulgt opp med 
årlige tester av styrke, hinketes-
ter, spørreskjema og månedlig 
monitorering av aktivitetsnivå. I 
tillegg har de blitt undersøkt med 
Mr bilder gjennom prosjektet.
 
De årlige testene har vist at de 
aller fleste barna gjenvinner ade-
kvat styrke og knefunksjon etter 
opptreningsperioden. 

så mange som 88% rapporterte 
at de fortsatt var aktive i idrett 
og skolens gymtimer gjennom 
prosjektperioden. 

samtidig rapporterte 1/3 at 
de valgte å slutte med såkalte 
vridningsaktiviteter som f.eks. 
fotball og håndball som en følge 
av kneskaden. 

13 av barna er blitt operert med 
rekonstruksjon av korsbåndet 
i løpet av oppfølgingsperioden 
som følge av at kneet ikke er 
blitt tilfredsstillende stabilt etter 
rehabiliteringen. Ingen av disse 
har fått påvist vekstforstyrrelser 
etter operasjonen.

Hvor går veien videre?
Denne studien er den største i 
verden der barn med fremre kors-
båndskade er blitt fulgt gjennom 
et behandlingsopplegg med aktiv 
rehabilitering uten operasjon. 

resultatene er oppløftende i 
forhold til at barna ser ut til å 
opprettholde et godt aktivitetsnivå 
etter skaden. Alpin skikjøring 
og fotball er identifisert som de 
idrettene med høyest forekomst 
av fremre korsbåndskader hos 
barn, og gutter ser ut til å være 
mer utsatt enn jenter. Forsker-
gruppen ønsker å fortsette 
arbeidet med å utvikle gode 
behandlingsopplegg, og ikke 
minst forebyggende tiltak for å 
hjelpe barn til å unngå alvorlige 
kneskader i framtiden.
 
Bedømmelseskomité

1. opponent: Mininder s. kocher, MD, MPH. 
Boston Children’s Hospital, usA

2. opponent: Eva Weidenhielm Broström, 
PT, PhD, karolinska Institutet, Department of 
Women’s and Children’s Health, sverige

Disputasleder: Lars Bo Andersen  
(Norges idrettshøgskole)

NY DokTorGrAD

fraråder operasjon  
av barneknær

Håvard Moksnes 

Håvard Moksnes ble veiledet av 
Professor May Arna Risberg og 
Professor Lars Engebretsen.
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disputas

Håvard dale dispu-
terte fredag 8. februar 
for ph.d.-graden ved 
universitetet i bergen 
med avhandlingen: 
“infection after pri-
mary hip arthroplasty; 
epidemiology, time 
trends and risk factors 
in data from national 
health registers”.

Hvert år får vel 11 000 nord-
menn innsatt en hofteprotese 
(kunstig hofteledd), oftest som 
en følge av slitasjegikt, leddgikt 
eller lårhalsbrudd. De aller fleste 
får mindre smerter og bedre 
funksjon etter operasjonen, men 
noen få pasienter får alvorlige 
komplikasjoner. En slik alvor-
lig komplikasjon er infeksjon 
rundt protesen. Målet med 
dette doktorgradsarbeidet var å 
studere endringer i forekomsten 
av slike proteseinfeksjoner, hvilke 
pasienter som er mest utsatt for 
å få infeksjon, hva som er risiko-
faktorer og hvilke tiltak som kan 
beskytte mot slike infeksjoner. 

studien omfattet hofteprote-
sepasienter som i perioden 
1987-2011 er blitt registrert i 
Nasjonalt register for leddprote-
ser, Nasjonalt hoftebruddregister, 
Norsk overvåkingssystem for 
antibiotikabruk og helsetjeneste-
assosierte infeksjoner (NoIs), 
Norsk pasientregister og/eller det 
Nordiske leddproteseregisteret 
(NArA). 

Tre prosent av pasientene fikk 
en eller annen form for sårinfek-
sjon etter hofteproteseoperasjo-
nen, mens knapt en prosent av 
pasientene ble operert på nytt på 
grunn av infeksjon rundt prote-
sen. Til tross for mange forebyg-
gende tiltak synes infeksjonsfore-
komsten å øke. I dag er det over 
tre ganger så høy fare for å måtte 
reopereres på grunn av protese-
infeksjon som tidlig på 90-tallet. 
Forklaringen på denne økningen 
kan være at bakteriene som gir 
infeksjon er blitt mer motstands-
dyktige mot forebyggende tiltak, 
og at flere av pasientene som nå 
får proteser har sykdommer som 
øker risikoen for infeksjon. Noe 
av årsaken kan også være at le-
gene har blitt flinkere til å påvise 
og rapportere infeksjoner.

NY DokTorGrAD

infeksjon i kunstige hofteledd,  
et økende problem

Håvard Dale Foto: Anne sidsel Herdlevær 

Håvard Dale studerte medi-
sin ved Universitetet i Oslo, 
og arbeider som spesialist i 
ortopedisk kirurgi på Ortopedisk 
klinikk, Haukeland universitets-
sjukehus. Doktorgradsarbeidet 
utgår fra Institutt for kirurgiske 
fag ved det Medisinsk-Odonto-
logiske fakultet, Universitetet i 
Bergen. Professorene Lasse  
Engesæter, Leif Havelin og 
Birgitte Espehaug har vært 
veiledere. 
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doktorgradsprøve for graden 
ph.d. Cand. med. Chris-
tian Hellum: “patients with 
chronic low back pain and 
degenerative disc: effects 
of surgery with disc prost-
hesis versus rehabilitation, 
predictors of treatment out-
come and health economic 
considerations” – 25. januar 
2013, patologbygget ullevål

sammendrag: om behandling 
av kroniske korsryggsmerter 
og slitte mellomvirvelskiver.

studier har vist at tverrfag-
lig rehabilitering kan være like 
effektivt som avstivningsopera-
sjon på pasienter med kroniske 
korsryggsmerter og slitasje i 
mellomvirvelskiver. Flere har 
tidligere sammenlignet operasjon 
med skiveprotese med avstiv-
ning, men det er ikke tidligere 
gjort randomiserte studier der 
man har sammenliknet operasjon 
med skiveprotese med tverrfaglig 
rehabilitering. 

I sin avhandling ”Patients with 
chronic LBP and degenerative 
disc: effects of surgery with disc 
prosthesis versus rehabilitation, 
predictors of treatment outcome 
and health economic conside-
rations” har Christian Hellum og 
medarbeidere inkluderte 173 pa-
sienter med korsryggssmerter av 
minst ett års varighet og slitasje i 
korsryggens mellomvirvelskiver. 
Pasientene fikk enten operasjon 
med innsetting av skiveprotese 
eller tverrfaglig rehabilitering 
bestående av veiledet fysisk 
trening med kognitiv tilnærming. 
Det ble også undersøkte hvilke 

faktorer som predikerer et godt 
resultat og i hvilken grad bueledd 
og segmentet over operasjonen 
påvirkes av slitasje. Effekten ble 
også vurdert gjennom en helseø-
konomisk analyse. Prosjektet var 
en multisenterstudie hvor fem 
norske universitetssykehus var 
med.

Innsetting av skiveprotese var 
mer effektivt enn rehabilitering, 
vist ved en større bedring i funk-
sjon og reduksjon av smerte 2 
år etter behandling. Forskjellen 
mellom gruppene var imidlertid 
noe lavere enn det som ble an-
sett som en klinisk viktig forskjell 
mellom gruppene. Ved kirurgisk 
behandling oppnådde 70 % av 
pasientene klar klinisk bedring, 
mot 47 % i rehabiliteringsgrup-
pen. Antallet som kom tilbake i 
arbeid, var ikke forskjellig i de to 
gruppene. En alvorlig komplika-
sjon oppstod i forbindelse med 
reoperasjon av en skiveprotese. 
Man fant ingen forskjell mellom 
gruppene i slitasje av skive eller 
bueledd ovenfor det behandlede 
segmentet, men slitasje i bueledd 
i det opererte segmentet økte for 
de opererte pasientene.

Hellum konkluderer med at man 
ved operasjon med skiveprotese 
kan oppnå bedre resultater 2 år 
etter behandling når det gjelder 
funksjon og smerte, men at 
bedringen var betydelig også 
i rehabiliteringsgruppen. Med 
tanke på den potensielle risikoen 
ved kirurgi bør moderne og god 
tverrfaglig rehabilitering derfor 
forsøkes først.

NY DokTorGrAD

om behandling av kroniske korsrygg- 
smerter og slitte mellomvirvelskiver

Christian Hellum 

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Cody Eric Bünger, 
ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus universi-
tetshospital, Danmark 

2. opponent: Professor Björn strömqvist, 
ortopediska kliniken, skånes universitets-
sjukhus, Lund, sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: 
Professor Hanne F. Harbo, Institutt for klinisk 
medisin, universitetet i oslo 

Disputasleder

Professor kåre Birger Hagen, Institutt for 
helse og samfunn, universitetet i oslo



disputas

trude Gundersen Leh-
mann disputerte fre-
dag 18. januar 2013 
for ph.d.-graden ved 
universitetet i bergen 
med avhandlingen: 
”slipped capital femo-
ral epiphysis. diag-
nostics, treatment and 
long-term outcome”. 

I løpet av barne- og ungdoms-
årene skjer det en betydelig 
lengdevekst av knoklene. Denne 
veksten skjer i vekstskiver, kalt 
epifyse på fagspråket, som er 
lokalisert i enden av knoklene. 
I lårbeinet finnes det en slik 
vekstskive i overkant av lårhal-
sen- mellom denne og hofteku-
len. I puberteten kan vekstskiven 
svekkes og hoftekulen gli bakover 
og nedover. Denne lidelsen kalles 
epifysiolysis capitis femoris eller 
bare epifysiolyse, og er en av 
de vanligste hoftesykdommer 
hos tenåringer. ungdom mellom 
10 og 16 år rammes oftest, og 
symptomene er halting og smerte 
i lyske, lår og kne. Behandlingen 
er operasjon som forhindrer 
videre glidning, og reduserer risi-
koen for senere slitasjeforandrin-
ger i hofteleddet. Tidlig diagnose 
og behandling er viktig. 

Lehmann har sett på forekomst, 
behandling og langtidsresultater  
ved epifysiolyse. Pasienter 
behandlet i perioden 1990-2007 
med en operasjonsmetode utvi-
klet ved Haukeland universitets- 

sykehus ble etterundersøkt.  
operasjonsmetoden hadde gode 
resultater både på kort og lang 
sikt. 20 av 67 var operert på beg-
ge sider, men ved etterkontrollen 
fant man at 12 til sannsynligvis 
hadde hatt en epifysiolyse på 
motsatt side, med få eller ingen 
symptomer. sykehusets retnings-
linjer er derfor nå endret, slik at 
begge hofter opereres i samme 
operasjon. 

Lehmann og hennes kollegaer 
gjennomførte også en studie av 
alle født i 1989 ved Haukeland 
universitetssykehus. oppfølgings- 
studien viste at tegn til epifysio-
lyse forekommer i langt større 
grad (7%) enn hva man tidligere 
har vært klar over, med økt risiko 
for slitasjegikt. I avhandlingen 
kommer det imidlertid frem at 
pasienter under 40 år med en 
totalprotese i hoften grunnet 
epifysiolyse, klarer seg fint. De 
hadde bedre livskvalitet enn 
pasienter med protese grunnet 
andre barnehoftelidelser og sam-
menlignbar livskvalitet med an-
dre ikke hofteopererte i samme 
aldersgruppe. Det er likevel viktig 
at pasientene oppdages tidlig for 
å sikre best mulig prognose.

NY DokTorGrAD

Hoftelidelse hos ungdom  
– viktig med tidlig diagnose

Trude Gundersen Foto: Jørgen Barth 

Trude Gundersen Lehmann (f. 
1977) fullførte medisinsk em-
betseksamen ved Universitetet i 
Bergen i 2004. Turnustjeneste 
ble gjennomført på Haukeland 
Universitetssykehus og ved det 
kommunale legekontor i Meland 
kommune. Hun startet etter 
dette sitt forskningsarbeid ved 
Ortopedisk avdeling, Haukeland 
Universitetssykehus og Kirurgisk 
Institutt, UiB med økonomisk 
støtte fra Frank Mohn Stiftelse, 
Helse Vest og Arthritis Reasearch 
Campaign, UK. Hovedveileder 
har vært professor Lars Birger 
Engesæter og medveileder  
professor Karen Rosendahl. 
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CoraiL®
Usementert hofteprotese

97% 
Overlevelse etter 15 år.
5456 pasienter.
Kilde: nasjonalt register for  
Leddproteser 1987 - 2004,  
publisert 2005.

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



Norsk Ortopedpost   •   2  -  2013 5959

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.
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reisestipend og beste 
høstmøteforedrag

Her kommer et flott tilbud  
fra Norsk forening for Hånd-
kirurgi. det understrekes 
at styret kan tildele dette 
reisestipendet og prisen for 
beste høstmøteforedrag.dette 
innebærer altså et krav til en 
viss kvalitet på foredraget og 
reisens innhold. benytt  
anledningen – søk nå – og 
tenk foredrag til Høstmøtet 
vårt i oslo.

Norsk forening for 
håndkirurgis reisestipend

styret kan tildele et eller flere 
reisestipend på inntil kr. 10.000 
til medlemmer for å besøke 
håndkirurgiske avdelinger i andre 
land, fortrinnsvis skandinaviske. 
Deles ut hvert år. Førstegangs-
søkere vil bli prioritert.

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

søknadsfristen er 1. september.

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

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

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

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

midler til forskningsprosjekter 
omkring sykdommen  
osteoporose – Nycomeds  
forskningsstipend

Nycomed er et privateid, euro 
peisk farmasøytisk selskap som 
innlisensierer, utvikler, produse 
rer og markedsfører legemidler 
og helseprodukter. Vi har spesia- 
liserte salgsteam som jobber 
mot allmennpraktiserende leger, 
sykehus og apotek, i tillegg har 
vi en forretningsenhet innenfor 
Consumer Health. Nycomed har 
36 salgskontorer i 15 europeiske 
markeder, inkludert CIs. Produk-
sjon foregår i Norge, Danmark, 
Østerrike, Belgia og Estland. 
selskapets hovedkontor ligger i 
roskilde, Danmark. Antall an- 
satte er ca. 2800. Nycomed har 
nå gleden av å kunne tilby midler 
til forskningsgrupper/personer 
som driver prosjektbasert forsk- 
ning innen osteoporose.

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

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

søknadsfrist på eget skjema er 
30. september hvert år. Nof’s 
representanter i styret er Lars 
Engebretsen og  
ove Furnes.

Charnley stipend som støtte 
til forskningsarbeid, videre- 
og etterutdanning, produkt-
utvikling og studiereiser 
mm. innen hoftekirurgi.

Stipendet er på kr. 100.000
og ble opprettet i 1986 av
OrtoMedic AS.

søknadsfrist 15. september
hvert år. standard søknads-
skjema. Nof’s representanter
i styret er kari Indrekvam
og Arild Aamodt.
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stipend, kurs &  
konferanser

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.

Heraeus medical Gmbh’s 
research Grant

Financial support for research 
work, both basic and clinical 
research, in orthopedics only 
members of The Norwegian 
orthopaedic Association can 
apply for this grant The 
evaluation committee will be 
the research Committee of 
The Norwegian orthopaedic 
Association

This grant is established in 
2012, with the amount of 
50.000 NOK yearly.

deadline for application is  
01. september each year.

The application, no longer 
than 2-3 sides, should be  
written as a Word-document 
with the following content:

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

Further content:
a. Title of the project/study
b. Description of the study,  
 project protocol
c. Budget
d. APPLICATIoNs For oTHEr  
 FINANCIAL suPPorT?

Applications with the Word-
document attached, should 
be sent to the following e-mail 
addresses: 

leder@ortopedi.no
sekretar@ortopedi.no



62 Norsk Ortopedpost   •   2  -  201362

efort travelling fellowship
Beregnet på ortopeder under
utdanning, eller like etter avslut-
tet utdanning. Et vertsland
arrangerer en ukes kurs innen
forskjellige fagfelter innen orto-
pedi. kurset kan være lokalisert
ett sted eller arrangert som en
rundreise. Det offisielle språket
er engelsk. Vertslandet betaler
opphold og forpleining, og stan-
darden skal være nøktern.
Hjemlandets ortopediske foren-
ing betaler reisen til kandidaten.
Norsk ortopedisk forening
tildeles plasser etter avtale  
medEForT.

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

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

The application should be
e-mailed to: bj.moma@gmail.com

deadline: march 31st 2014

The application, in English, must
include the following headings:
• introduction
• research plan or work plan
• outline of the budget
• a short CV

The grant application must be
sent electronically, attached as a
Word file, and it must not exceed
10.000 characters (including
spaces), preferably less, applica-
tions longer than 10.000
characters will be truncated.
Please name the file with your
own name.

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

aase bye og 
trygve J. b. Hoffs fond
stipendet skal brukes til utvikling
av fagområdet ortopedisk kirurgi. 
Fondet er ment som en takk for 
behandling Aase Bye fikk.

Fra fondet utdeles kr. 55.000
årlig. I styret sitter nå olav
reikerås og Lars Engebretsen
samt en representant fra
universitetet i oslo. stipendet
utlyses i Norsk Lysningstidene,
Aftenposten og ved oppslag på
universitetene.

søknadsfrist: 1. februar hvert år.
Eget søknadsskjema kan en få
hos: unifor Boks 1131 Blindern
0317 oslo Tlf. 22 85 94 07

Nof fellowship
Please go to NoF homepage
www.norf.org/?NoF_Fellowship
for further information.

deadline: march 31st 2014

The successful candidate(s) will
be announced at NoF Congress
Tallinn 2012.

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

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