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Velkommen til årets høstmøte!
I år avholder vi i Norsk ortopedisk forening (Nof ) vårt tredje høstmøte
i egen regi. Møtet avholdes for andre gang på Radisson SAS Plaza,
tross smertefulle økonomiske kontraktsendringer. Styret i Nof valgte
likevel å forbli på Plaza da vi mener Plaza foreløpig er best egnet til vårt
arrangement, og vi håper at dere alle har forståelse for vår vurdering selv
om dette nok vil merkes på noens lommebok.
Det nye av året er at nevrokirurgene arrangerer sitt høstmøte sammen
med oss, hvilket både styret og våre ulike faggrupper og utvalg i Nof
setter stor pris på. Styret i Nof har samarbeidet meget godt med styret i
Norsk nevrokirurgisk forening (NNKF) ledet av Tomm Müller, og vi både
håper og tror på at dette vil være til felles nytte, både innen ryggkirurgien
og registerarbeidet, og ikke minst sosialt.
Høstmøtet er som tidligere tuftet på stort engasjement, ikke bare i
styret, men også i våre ulike faggrupper og utvalg, som har tatt del
i arrangementet med egne symposier og bolker med frie foredrag.
Programmet har stort sett vært klart allerede før sommerferien, og
åpner onsdag morgen med Strings Unlimited forut for Nof-symposiet.
Fagprogrammet har som tidligere fem parallelle seksjoner med en god
spredning i programmet. Vi har i den grad det er mulig prøvd å unngå
fagkonflikter ved oppsett av fagprogrammet. Ryggkirurgien er plassert til
torsdagen og den rene nevrokirurgien til torsdag formiddag og fredagen.
I tillegg til selve høstmøtet, har vi år som de to foregående år et tverrfaglig
symposium på tirsdagen den 20 oktober, dvs. i forkant av høstmøtet,
hvor temaet i år er ”Langvarige ryggsmerter”, en workshop for turnuskandidater og ferske assistentleger, samt Nof Ledersymposium ”Hvordan
pushe professortalenter”.
I tillegg arrangerer Norsk kirurgisk forening årets Traumesymposium på
Holmenkollen Park Hotell mandag 19. og tirsdag 20. oktober.
I år har vi mottatt totalt 168 innsendte abstrakter innen ortopedisk
kirurgi, og det er nesten rekord i Nof’s historie. I tillegg har nevrokirurgene
mottatt 31 abstrakter. Alt av rygg samles i felles program på torsdagen.
Vi har kommet til det punktet at vi har måttet bli strengere med hensyn til hva vi aksepterer av innsendte abstrakter, og dette har vært
annonsert i Norsk ortopedposts sommerutgave og på hjemmesiden
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www.ortopedi.no. Likeledes har vi kommet til det punktet at vi nok må ta
innover oss de internasjonale kravene ved presentasjoner av forskning
med samtykke fra alle medarbeiderne for å bedre sikre opphavsrett
og eierskap, og dette vil bli en oppgave for Forskningsutvalget foran
neste års høstmøte. Gleden er uansett stor over at det pågår så mye
forskningsaktivitet i fagmiljøene våre.
Festmiddagen arrangeres torsdagskvelden kl. 19 i 2. etasje på Plaza, og i
år har vi vært så heldige å få Halvdan Sivertsen til å underholde oss med
kjente og kjære låter. Dessuten utdeles Nof-prisen, som er Nofs pris for å
ære gode kollegaer eller andre som vi holder av.
Generalforsamlingen i Nof avholdes fredag 23. Oktober, mens NNFK
avholder sin generalforsamling i forkant av banketten på torsdag.
Agendaen finnes lengre bak i boken. I år er det Strings Unlimited som står
for åpningen. Vi oppfordrer dere alle til å komme!
Som dere ser av ovennevnte har høstmøtet blitt omfattende og med stor
faglig bredde. Det betyr at vi alle vil kunne finne noe faglig spennende.
Vi håper at høstmøtet også vil kunne fungere som en flott arena for
nettverksbygging- og samarbeide. Dessuten burde det ligge godt til rette
for hyggelig sosialt samvær med flotte kulturelle innslag!
På vegne av styret i Nof og NNKF ønsker jeg dere alle hjertelig velkommen!
Hebe Désirée Kvernmo
Leder Nof

Halvdan Sivertsen kommer!

• Høstmøteboken 2009

5

=hWf^_YZ[i_]d0;b_iWX[j^HkdZjec

F;H?#BE9
JhWdibWj[_djeEfj_cWb7dWjec_YH[ijehWj_ed

Kff[h;njh[c_jo
BeYa[ZFbWj_d]Ioij[c

F;H?#BE9Kff[h;njh[c_joe\\[hiWdWjec_YWbboYedjekh[ZbeYa_d]fbWj[im_j^
ckbj_#fkhfei[iYh[m^eb[ijefhel_Z[beYa_d]WdZYecfh[ii_edYWfWX_b_j_[i$
F;H?#BE9>kc[hkiFbWj[iWh[Z[i_]d[Zm_j^WbemfheÓb[jeh[ZkY[j^[fej[dj_Wb\ehie\jj_iik[WdZj[dZed_hh_jWj_ed$
?jYkhl[ijeWle_Zj^[hWZ_Wbd[hl[WdZjeh[ZkY[ijh_ff_d]e\j^[Z[bje_Z$
¬Efj_cWbfbWY[c[dje\fbWj[iedj^[]h[Wj[hjkX[hei_jo"jeZ[Yh[Wi[j^[h_iae\ikXWYhec_Wb_cf_d][c[dj
¬KdZ[hYkjiX[d[Wj^j^[ikjkh[^eb[i_dj^[fbWj[^[WZjeWbbem\ehie\jj_iik[h[fW_hW\j[hj^[fbWj[^WiX[[dÓn[Z
 jej^[Xed[
F;H?#BE9LebWh:_ijWbHWZ_kiFbWj[i\[Wjkh[eXbed]^eb[i_dj^[fbWj[Êii^W\jWdZ^[WZjeWbbem\ehfhen_cWb%Z_ijWbWdZ
hWZ_Wb%kbdWhjhWdibWj_ed$
¬<_l[fe_djie\Z_ijWbWhj_YkbWhÓnWj_ed
¬Jmefe_djie\hWZ_Wbijobe_ZÓnWj_ed

<ehceh[_d\ehcWj_edl_i_jmmm$ic_j^#d[f^[m$YecehYedjWYjoekhbeYWbiWb[ih[fh[i[djWj_l[$
Im[Z[d !*,)'-*,+.&&
DehmWo!*-,,.*(&(&

<_dbWdZ !)+.'&#('.-)&&
:[dcWha !*+*+.&,'&&

JhWZ[cWhae\Ic_j^D[f^[m

Alle gode ting er tre!
Det begynner å bli en tradisjon å arrangere høstmøtet for Nof-styret nå.
Dette blir det tredje, og forhåpentligvis det beste, høstmøtet vi har som
selvstendig arrangør.
Nok en gang møtes vi på SAS Radisson Plaza Hotell i Oslo. Fordelen med
å etablere tradisjoner og rutiner, er at høstmøtet mer og mer går på egne
ben. Alle som bidrar i denne prosessen vet hva de skal gjøre og hva som er
forventet av dem. Takk til alle faggruppene for deres innsats!

En hilsen og info fra
Per Reidar Høiness
Redaktør av
Høstmøteboken og
ortopedi.no

Utstillerne begynner også nå å få rutine på vår nye møteform, og
samarbeidet med dem fungerer fint. Vi er helt avhengige av inntektene vi
får fra utstillingene, og en stor takk til utstillerne for deres bidrag, både
faglig og økonomisk!

			
			

Også i år vil vi arrangere et tverrfaglig seminar og en rekrutteringsworkshop dagen før høstmøtet egentlig starter, på tirsdagen. I fjor var begge
arrangementene suksesser, og vi håper naturligvis på det samme i år.
Begge arrangementene koster oss noe, både i innsats og penger, men
effekten av det tverrfaglige samarbeidet, nettverksbyggingen og rekrutteringen er forhåpentligvis stor.

		

I større grad enn tidligere vil faggruppene i år ha “egne dager” slik at
revmakirurgene, håndkirurgene og artroskopifolket (kne) har onsdag som
hoveddag, mens barn, traume, skulder/albue, spinalkirurgi og protese har
torsdagen, mens AO Alumni, håndsymposiet, nevrokirurgene og ankel/fot
har fredagen.
Nytt av året er at nevrokirurgene har ønsket å slå seg sammen med oss
på Plaza, noe vi ønsker velkommen. Ryggortopedene har derfor slått
seg sammen med nevrokirurgene i to spinalkirurgiske sesjoner torsdag
ettermiddag med felles presentasjoner og diskusjoner. Spennende!
En stor takk til Kristin Solstad i KSCI som nok en gang sørger for at
høstmøtet er så godt organisert og gjennomført som det er. Tusen små
detaljer skal til enhver tid på plass, og endringer og nye tilpasninger er mer
regelen enn unntaket.
En stor takk til også til Ragnar Madsen i DRD as som utgir Høstmøteboken
for oss for tredje gang. Vi synes selv at boken har fått en fin form, at den har
et rimelig lekkert design, at den inneholder det den skal og at den
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samtidig er lett å slå opp i. Dersom noen skulle ha forslag til forbedringer
tar vi gjerne i mot det.
Vi har lenge arbeidet med å få sjefs-Labbetuss Halvdan Sivertsen til å
underholde oss under banketten, og i år fikk vi det til. Stor takk til Kristin i
KSCI, Hebe og Ole-Edvard for dette arbeidet. Vi håper at mange vil komme
på banketten – også våre nye nevrokirurgiske venner – og at stemningen vil
bli like bra som i fjor. Undertegnede oppfordrer også alle til å delta i dansen
etterpå. Vår DJ i år er den samme som i fjor, og i fjor var han faktisk veldig
dyktig til å finne fram god dansemusikk som trakk folk ut på gulvet.
VEL MØTT til Høstmøtet 2009!
Med vennlig hilsen
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Per Reidar Høiness
Redaktør av Høstmøteboken
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Informasjon til deltagere
Foredragsholdere
1. Alle foredragsholdere må levere sine bidrag (USB-penn eller CD) til våre
teknikere på teknisk sekreteriat i god tid før de respektive seksjonene,
senest 5 timer før.
2. Alle presentasjoner leveres på MS Powerpoint 2000 eller nyere.
3. Presentasjonene merkes med foredragsnummeret og førsteforfatters
navn, eks ”243 Tor Torsen”. Finn ditt abstrakt og abstraktnummer på
nettsidene www.ortopedi.no eller i Høstmøteboken.
4. Det anbefales å teste presentasjonen på en av PCene på sekreteriatet.
Sjekk spesielt om evt videoer fungerer. Pakk eventuelle medier, videoer
inn i presentasjonen slik at disse kan avspilles under fremføringen.
5. Dersom det benyttes video skal formatet på videoen være av typen
AVI-FORMAT! Dette fordi det eksisterer mange forskjellige videoformater som ikke fungerer på enhver PC pga forskjellige formater/
underformater.
6. Teknikerne legger presentasjonene på ”skrivebordet” på PCen i
auditoriet.
7. Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få den opp
på skjermen, evt gjør møtelederne det.
8. Under presentasjonene benyttes normalt såkalte bøylemikrofoner.
9. Dersom man av forskjellige grunner ikke får levert sitt bidrag til teknisk
sekreteriat i tide må man selv møte før seksjonen og legge foredraget
inn på PCen (på eget ansvar!)

			
			

		

Møteledere ved frie foredrag
1. Det skal være 2 møteledere som styrer hver sesjon.
2. Møtelederne utvelges av Nof´s faggrupper etter at alle abstraktene har
kommet inn.
3. Ved forfall må møtelederne selv ta ansvar for å finne en erstatning i
samråd med tilhørende faggruppe.
4. Meld eventuelle endringer til den ansvarlige i Nof på 		
sekretar@ortopedi.no for justering av programmet.
5. Møt i god tid før seksjonen starter
6. Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner fungerer. Organiser foredragene
slik at disse er lett å finne for foredragsholderne.
7. Foredragsholderne har 8 minutter taletid, 2 minutter til diskusjon, dvs
et par spørsmål
8. Hold tiden (både start og stopp).
9. Les abstraktene, still gjerne et spørsmål om det ikke kommer noen fra salen.
10. Tilkall teknisk assistent fra sekreteriatet ved problemer.		
Bruk evt mobiltelefon.
11. Endringer av rekkefølge for foredrag må kun gjøres når det er absolutt
nødvendig.
12. Deltagerne forholder seg til oppgitte tidspunkter og forventer at disse
holdes.
• Høstmøteboken 2009
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Praktisk informasjon
Plaza SAS hotellet ligger midt i byen med Sentralbanestasjonen og Spektrum som nærmeste naboer
og med all mulig tilgjengelig kommunikasjon. Det
finnes også parkeringsplasser og parkeringshus i nærområdet, også i kjelleren på Plaza. Det går Flybuss
direkte fra Gardermoen til SAS hotellet, evt kan man
benytte taxi på fastpris.
Lunsjen vil bestå av bagetter, piroger, ciabatta osv
og blir satt frem til deltagerne på bord flere steder
i utstillingslokalene. Det blir satt fram vann, men
dersom man ønsker mineralvann kan dette kjøpes
av hotellet. Kaffen hentes gratis fra kaffemaskiner på
området.
Besøk Nof´s egen stand ved inngangen. Her kan du
kjøpe skjerf, slips, pins, penner osv med Nof´s logo!
Her vil det også henge nyttig informasjon på plakater
med kart og informasjon om seksjoner, symposier,
med mer.

STØTTER

Med mer enn 80 års erfaring er Bauerfeind i dag
en av verdens ledende produsenter av ortopediske
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Motion is Life: www.bauerfeind.com

Halvdan Sivertsen kommer! Kommer du?
Platedebut 1973: "Halvdan 23 1/2 år". To-tre
gode anmeldelser, ingen dårlige og heller
(nesten) ingen kjøpere. "Jeg kjenner han
som har den" er et kjent Sivertsen - sitat fra
perioden. Siden gikk det bedre. Sivertsen ble
en del av den Nordnorske kulturbølgen som
herjet nasjonen.
Han var riktignok en smule utenfor både
ideologisk og tematisk i og med at han
representerte bykulturen, sang lite om Fesk
og Gjeld, stemte ja til EF i 1972 og var sosialist
på en heller lunken måte.

Jakten på Gitarkameratene (de "gode, gamle
og ordentlige") har fortsatt, og etter intens
jobbing har styret endelig greid å skaffe
Halvdan Sivertsen til Plaza! Han vil - sammen
med sin bassist - underholde oss med konsert
under banketten. Halvdan er en meget
morsom, folkelig og kjær artist som de fleste
av oss har et forhold til. Vi gleder oss og håper
riktig mange velger å bruke denne kvelden
sammen med oss og Halvdan!
Halvdan er en folkekjær scenepersonlighet
med godt humør, tekster til ettertanke og
musikalsk spenst. Han ble født i Tromsø i
1950. Oppvokst i Bodø der han også bor.
Startet som 11-åring bandet The Jupiter Boys
og tok samtidig kunstnernavnet Riff Kent.
The Fakers het det neste bandet, som levde
litt i skyggen av de mer berømte 126 (jvf.
deres store hit: Graveyard Paradise).
Såvel herr Kent som bandet la således ned
virksomheten etter noen tid, og Sivertsen ble
DiscJockey på Polar Disco Club der han også
debuterte som visesanger høsten 1971, som
oppvarmer for Cornelius Vreeswijk.
• Høstmøteboken 2009

Dette til tross, spilleoppdragene strømmet på
og etter at den tredje plata, "Nordaførr" 1979,
solgte over 20.000 og den fjerde," Liv Laga"
1981, fikk Spellemannpris, sa daværende
rektor ved musikkskolen Bodø opp jobben og
ble artist på heltid.

			
			

		

Barne-TV 1982 sammen med Geir Børresen
som Labbetuss ga artisten et ekstra bein å stå
på, men serien ble så populær at bikkja
nesten gnagde i seg de to andre beina som
visesangeren gjerne ville bevege seg videre
på. Selv i dag, når Sivertsen holder studentkonserter, er Labbetuss har Bursdag et must.
Etterhvert knyttet Sivertsen til seg et knippe
musikere og turnerte i mange år med band av
varierende størrelse. Og periodevis med nokså
rocka musikalsk innpakning som f.eks. på
"Amerika" 1985 og "Ny og naken" 1987.
Det ble også store prosjekter.
"Hilsen Halvdan" 1991/92 med band, kor og ti
tusen tommeltotta, og "Helt Halvdan"
1996/97 med band og strykeorkester i
13

forbindelse med 25-års jubileet for debuten.
Disse to prosjektene hadde begge sitt
utgangspunkt i liveopptak fra Bodø kulturhus,
som så ble til cd`er og deretter til landsomfattende turneer.
Det har blitt 15 Lp/Cd-utgivelser,5 Spellemannpriser (3 alene og 2 med Gitarkameratene), noen slagere, noen klassikere,
noen kulturpriser, noen gull og platinaplater,
noen visebøker etc, etc. Sivertsen har
samtidig hele tiden tatt vare på og dyrket en
mann og hans gitarkonseptet inn i mellom de
store turneene.

			
Og i Sarpsborg, som solovisesanger møtte
			
Sivertsen Øystein Sunde for første gang
høsten 1987. Året		etter var Gitarkameratene
		
et faktum, og dette samarbeidet resulterte i to
plater og tre store konsertturneer.

Etter seks suksessrike år med Eggum, Nilsen,
Sivertsen og Sunde, la Gitkameratene inn
årene i 1994. Sivertsen og Sunde har siden
med meget ujevne mellomrom, men med stor
iver, dyrket samspillet seg i mellom på
konserter, i radio og på TV.
I september 1998 hadde forestillingen
"Ja takk, begge deler" premiere på Dizzie
Showteater i Oslo. Sunde og Sivertsen spilte
for fulle hus der hele høsten og våren 1999.
Så ble det turnè landet rundt før de avsluttet
(?) samarbeidet med et heidundrende tv-show
etter nærmere 250 konserter, ditto utsolgte
hus og strålende anmeldelser. Sivertsen fikk
Nordland fylkes kulturpris i 2000 og og skrev
mye nytt materiale.
14

Våren 2001 turnerte han sammen med
Trondheim Symfoniorkester, og avsluttet med
bravour i Oslo Konserthus.
I løpet av sommeren ble ei ny plate spilt inn,
på Røssnes Gamle Handels-sted i Gildeskål.
Han fikk sin femte Spellemannpris for den, og
plata solgte til gull. «Tvil håp og kjærlighet»
het CD-en og Sivertsen og bandet fulgte opp
med en forestilling på Scene west i Oslo på
nyåret 2002 med samme titterl. Strålende
anmeldelser og en ny publikums-suksess som
ble etterfulgt av en landsomfattende turné.
I 2003 la Sivertsen sitt planlagte 30-års
jubileum som plateartist til side, da Frelsesarmeen ba ham lage årets juleplate for dem.
Sivertsen leverte mye nyskrevet stoff, bl. a.
en norsk utgave av «Fairytale of New York»,
der han sang duett med sin kone, billedkunstneren Marit Ellisiv Bakken. Plata som
delvis ble innspilt i NY sammen med
Frelsesarmeens brassband der, fikk fine
kritikker og solgte til platina. Sivertsen har
også fått Solprisen på Rjukan, og Skjæråsenprisen i Trysil.
2004 ble et hvileår med bare 25 konserter,
men Sivertsen brukte året til å planlegge to
store hendelser i 2005:
En landsomfattende kirketurnè:
Halvdan Sivertsen gjør døren høy og en
dobbel Best of cd - utgivelse: 40 +, dvs. 40
kjente /kjære pluss en helt ny vise.
Siste cd-utgivelse er albumet ”Mellom oss”
som ble sluppet i 2008; en flott plate med
mange potensielle klassikere. Halvdan
fortsetter å turnere land og strand rundt, og
så står han altså også på Plaza 22. Oktober –
MELLOM OSS!
Velkommen!
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Bilder fra
Høstmøtet 2008
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VTE PROTECTION
Balansert effekt - blødningsrisiko

1,2,3

Indikasjon: Primær forebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirugi eller total kneprotesekirugi.
Normal dosering: 2 kapsler á 110 mg, 1 gang daglig

reseptpliktig, gruppe: C

VTE PROTECTION

Pradaxa “Boehringer Ingelheim”

Antitrombotisk middel.
ATC-nr.: B01A E07
KAPSLER, harde 75 mg og 110 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatranetexilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Primær foreby
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Dosering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2
1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 g
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. For begge typer kirurgi bør behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrep
1,2,3
nyrefunksjon: Begrenset klinisk erfaring ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-50 ml/minutt). Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150
mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 tim
med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Eldre (>75 år): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gan
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Samtidig bruk av amiodaron: Doseringen bør reduseres til dabigatra
Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatranetexilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å ikke starte behandling med dabigatranetexilat før neste dose pare
Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signifikant blødning. Organskade
stase. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig kinidinbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. ALAT bør måles som del av
med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlings
som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, aktiv ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig biopsi eller større traumer, nylig intrakraniell blødning eller kirurgiske inngrep i hj
utvises og nøye klinisk observasjon kreves ved moderat nedsatt nyrefunksjon, pasienter <50 kg og eldre. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. Legemidler som øker blødningsrisikoen bør
med dabigatranetexilat. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede data vedrørende effekt og sikkerhe
tive inneliggende epiduralkatetre. 1. dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er fjernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. Kapselen inneholder fargestoffet paraora
Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Følgende behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemi
ktig, gruppe: C
sulfinpyrazon og vitamin K-antagonister. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 t
xa “Boehringer Ingelheim” Hemmer P-glykoprotein. Dabigatranetexilat er substrat for dette transportproteinet. Ved samtidig administrering øker dabigatraneksponeringen med 60%. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker
mbotisk middel.
ATC-nr.: B01A E07
nødvendig (se Dosering). Forsiktighet må utvises med sterke P-glykoprotein-hemmere som verapamil, klaritromycin og andre. Potente P-glykoprotein-indusere som rifampicin og johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere system
R, harde 75 mg og 110 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatranetexilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som h
ming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behan
gått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Dosering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte inne
Overgang i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data på effekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Bivirkninger: De vanligst rapporterte bivirkningene er blødninger som forekommer hos ca.
etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avslu
<2%. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning. Hjerte/kar: Hematom, traumatisk hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Undersøkelser: Redusert hem
nngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. For begge typer kirurgi bør behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Nedsat
hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra hemoroider. Hjerte/kar: Blødning. Lever/galle: Forhøyet ALAT/A
jon: Begrenset klinisk erfaring ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-50 ml/minutt). Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og forts
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iggende epiduralkatetre. 1. dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er fjernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. Kapselen inneholder fargestoffet paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner:
ulantia og plateaggregasjonshemmere: Følgende behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemidler, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin, dek
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90 25 33 NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon for tegn på blødning. Amiodar
P-glykoprotein. Dabigatranetexilat er substrat for dette transportproteinet. Ved samtidig administrering øker dabigatraneksponeringen med 60%. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Justering av dabigatranetexilatdos
g (se Dosering). Forsiktighet må utvises med sterke P-glykoprotein-hemmere som verapamil, klaritromycin og andre. Potente P-glykoprotein-indusere som rifampicin og johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere systemisk dabigatraneksponering. Forsiktighet anbefales. Graviditet
ergang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødven
i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data på effekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Bivirkninger: De vanligst rapporterte bivirkningene er blødninger som forekommer hos ca. 14%. Frekvensen av større blødninger (inkl. blødninger fra sår) e
nlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning. Hjerte/kar: Hematom, traumatisk hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Undersøkelser: Redusert hemoglobin. Øvrige: Sårsekresjon, anemi postoperativt, postoperati
, postoperativ blødning, postoperativ væsking. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra hemoroider. Hjerte/kar: Blødning. Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økte
mer, hyperbilirubinemi, forhøyet transaminase. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Undersøkelser: Redusert hematokrit. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blodig væsking, blødning ved innstikk av kateter, postoperativ drenering, sårdrenering. Overdosering/For
mptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Start av passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjo

Balansert effekt - blødningsrisiko

Indikasjon: Primær forebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirugi eller total kneprotesekirugi.
Normal dosering: 2 kapsler á 110 mg, 1 gang daglig
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Pradaxa “Boehringer Ingelheim”
Antitrombotisk middel.

ATC-nr.: B01A E07

KAPSLER, harde 75 mg og 110 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatranetexilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg. Fargestoff:
Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Primær forebygging av venøs
tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Dosering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv
hofteprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter
avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Forebygging av
VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør
starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10
dager. For begge typer kirurgi bør behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme
dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Begrenset klinisk erfaring ved
moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-50 ml/minutt). Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler
à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette
med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Eldre (>75
år): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen
bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt
28-35 dager etter hofteprotesekirurgi og i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi. Samtidig bruk av amiodaron: Doseringen bør
reduseres til dabigatranetexilat 150 mg daglig. Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 24 timer fra siste
dose før bytte fra dabigatranetexilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Det anbefales
å ikke starte behandling med dabigatranetexilat før neste dose parenteralt antikoagulantium skulle vært gitt. Barn og ungdom
<18 år: Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av
innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signifikant blødning. Organskade med blødningsrisiko. Spontan eller farmakologisk nedsatt hemostase. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke
overlevelsen. Samtidig kinidinbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. ALAT bør måles som del av standard preoperativ evaluering. Svært begrenset klinisk erfaring med anbefalt dosering hos
pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Nøye
klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer forbundet med
økt blødningsrisiko som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter,
aktiv ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig biopsi eller større traumer, nylig intrakraniell blødning eller kirurgiske inngrep i
hjerne, ryggrad eller øyne, bakteriell endokarditt. Forsiktighet må utvises og nøye klinisk observasjon kreves ved moderat nedsatt
nyrefunksjon, pasienter <50 kg og eldre. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes.
Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen med dabigatranetexilat. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser
bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede data vedrørende effekt og sikkerhet. Dabigatranetexilat anbefales
ikke ved anestesi med postoperative inneliggende epiduralkatetre. 1. dabigatranetexilatdose bør administreres minimum 2 timer
etter at kateteret er fjernet. Pasienten må observeres hyppig for nevrologiske tegn og symptomer. Kapselen inneholder fargestoffet paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere:
Følgende behandlinger anbefales ikke samtidig med dabigatranetexilat: Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært
heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemidler, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin, dekstran,
sulfinpyrazon og vitamin K-antagonister. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent
sentralt vene- eller arteriekateter. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig med NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye
observasjon for tegn på blødning. Amiodaron: Hemmer P-glykoprotein. Dabigatranetexilat er substrat for dette transportproteinet. Ved samtidig administrering øker dabigatraneksponeringen med 60%. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet
for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Justering av dabigatranetexilatdosen er nødvendig (se Dosering).
Forsiktighet må utvises med sterke P-glykoprotein-hemmere som verapamil, klaritromycin og andre. Potente P-glykoproteinindusere som rifampicin og johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere systemisk dabigatraneksponering. Forsiktighet
anbefales. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk under graviditet.
Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under
behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Overgang i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data
på effekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Bivirkninger: De vanligst rapporterte
bivirkningene er blødninger som forekommer hos ca. 14%. Frekvensen av større blødninger (inkl. blødninger fra sår) er <2%.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning. Hjerte/kar: Hematom, traumatisk
hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Undersøkelser: Redusert hemoglobin. Øvrige: Sårsekresjon, anemi postoperativt, postoperativt hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking. Mindre vanlige (≥1/1000 til
<1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra hemoroider. Hjerte/kar: Blødning. Lever/
galle: Forhøyet ALAT/ASAT, unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økte leverenzymer, hyperbilirubinemi, forhøyet
transaminase. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Undersøkelser: Redusert hematokrit. Øvrige: Blødning
ved injeksjonsstedet, blodig væsking, blødning ved innstikk av kateter, postoperativ drenering, sårdrenering. Overdosering/
Forgiftning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Start av passende
behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av ferskt frosset plasma bør vurderes. Dabigatran kan fjernes ved dialyse.
Ingen klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen
for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 stk. kr 1728,50.
110 mg: Endose: 10 stk. kr 317,30. 30 stk. kr 881,80. 60 stk. kr 1728,50.
Sist endret: 03.11.2008
Referanser: 1. Pradaxa* (dabigatran etexilate) Summary of Product Characteristica. 2. Eriksson BI et al. J Thromb Haemost
2007; s:2178-218. 3. Eriksson BI et al. Lancet 2007; 370: 949-956.

Program fra dag til dag
Tirsdag 20. oktober
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Munch

Base One

301

Onsdag 21. oktober
Tidspunkt

Film

Kunst

08.30

Åpning - Strings unlimited

09.00

Nof-symposiet: den stive skulderen

10.00
Kaffe
			
			
11.00
Møteleder: Tom Clemet Ludvigsen
		
		
12.00
Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

NAF symposium
Menisk patologi,
Hortemo/
Lundgreen

2 Hånd
frie foredrag
Røkkum/Sanchez

4 Diverse UX
Steen/Buvik

Astra Tech
symposium

Revma
symposium

12.30
13.00
13.30
14.00
14.30

Kaffe

15.00
15.30

Kaffe

Kaffe

1 Kne
frie foredrag
Lien/Skråmm

3 Hånd
frie foredrag
Rigo/Grimsgaard

16.00
Pause

Kaffe

Bayer, Pfizer &
Boehringer
symposium

16.30
17.00

18

Kaffe
Stryker
symposium
Revma
symposium

Pause
GF Håndkir.
Forening

GF ASAMI

GF NOFAF

GF Revmakir
forening
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Torsdag 22. oktober
Tidspunkt

Film

Kunst

Munch

Base One

301

08.30
09.00

Traumesymposium
m/bl.a.
Keith Willett

09.30
10.00

Kaffe

10.30

Traumesymposium
fortsetter

11.00

16 Diverse UX
Drogset/Polacek
Leddregisteret
symposium
Geir Hallan

12 Nevrokirurgi
Funksjonell/
vaskulær
Müller/Lied

Kaffe
Kaffe

7 protese
Witsøe/Schrama

11.30

Barne symposium
Terjesen/
Wensaas

Kaffe
Kaffe

Barne symposium
Terjesen/
Wensaas

Lunsj

13 Nevrokirurgitumor
Maherspan/
Ramm-P

Medinor
symposium

			
			

12.00
Lunsj

Lunsj

Lunsj

10 Barn
Horn/Halvorsen

14 Spinal-kirurgi/
rygg
Lied/Austevoll

Jubileumssymposium
Håndkirurgisk
forening

Kaffe

Kaffe

15 Spinal-kirurgi/
rygg
Lied/Braüer

17 Skulder
Sletten/Moan

		

12.30
Lunsj
13.00
13.30

5 Traume
Brattgjerd/
Clarke-Jenssen

14.00

8 Protese
Röhrl/Indrekvam

Kaffe

14.30
15.00

Kaffe

15.30
16.00

Kaffe
6 Traume
Meling/Aunan
9 Protese
Bjørgul/Egeberg

16.30
17.00
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11 Barn
Wiik/Wensaas

Møte NAOF

Pause

Pause

GF NBF

GF NKF

GF Skulder-albue
For

19

Fredag 23. oktober
Tidspunkt

Film

Kunst

Munch

Base One

301

AO Alumni
symposium:
clavicula-fracturer

Hånd symposium
Scaphoideum
frakturer
Husby

Orthomedic
symposium

Nevrokirurgi
Vilhem Magnus
Symposium

NOFAF
symposium

Kaffe

Kaffe

Kaffe

NMS symposium

Nevrokirurgi
symposium og utdeling av medalje

Heraeus Medical
symposium

Lunsj

Lunsj

Lunsj

08.30
09.00
09.30
10.00

Kaffe

10.30
11.00

AO Alumni
symposium
fortsetter

11.30

GF AO Alumni

Kaffe
Hånd symposium

12.00

			
12.30
			
13.00
		
13.30
		

Lunsj

Lunsj

18 Nevrokirurgi
Kloster/Eide

14.00
14.30

GF Nof

Kaffe

15.00
15.30

19 Nevrokirurgi
Kloster/Eide

16.00

20
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Power Meets Refinement

- The Next Generation of Hall® Power

Nordic Medical Supply AS
Tel +47 67 91 22 00  Fax +47 67 91 22 01
info@nordicmedicalsupply.no
www.nordicmedicalsupply.no
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Large bone, small bone
and trauma

21
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The proven innovative solution!
CLS , Longevity® XLPE with Delta LDH Ceramic Head
TM

%HQH¿WV
CLS
Delta LDH

97,9 % survival rate after 14 years ( Swedish National Hip Arthroplasty Register 2007 )
Improved wear and mechanical properties.
Diameter/Neck Length: 28, 32, 36 and 40 mm
/RQJHYLW\;/3( 6LJQL¿FDQWUHGXFHGZHDUUDWH
TMT
The best thing next to bone

SRURVLW\

7DQWDOXPEDVHGWHFKQRORJ\PRUHWKDQ\HDUVRIFOLQLFDOXVH
%DVHGRQWDQWDOXP

127WLWDQLXP

www.nordicmedicalsupply.no  Telefon 67 91 22 00

Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo
Forelesninger skal foregå i Film, Kunst i 2. etg. Og Base 1 og Munch
salen i 1. etg. 301, 302, 303, 304 og 305 i 3. etg. er mindre møterom,
sekretariat for foredragsholdere og teknisk rom.

1. etasje
Lilletorvet
Lobby Bar

			
			

3m

1m

m

573

60 3

		

m

1m

55

563

m

59

4m

Mat

58 4

m

1m

1m

1m

Munchsalen

Standoversikt 1etg:
55:
56:
57:
58:
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St Jude Medical
Medistim Kirop
Mundipharma
Hospital Trading

59:
60:

Medtronic
JHInova AB

25

Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo

12

16

69 m2

2,

14
1,5

m

26

25

24

2
2m

13

155 m

17

23

27

22

15 m

2

5m

6+7

4m

3m

1m

4m

2m

31

32

Foyer

2,5

m

2m

8

4

29

20

Mat

9

3m

3

2m

28

21

3m

			
10
			
3m
		
		

33

1

2m

11

2m

2. etasje

18

19

11,5 m

Forelesninger skal foregå i Film, Kunst i 2. etg. Og Base 1 og Munch
salen i 1. etg. 301, 302, 303, 304 og 305 i 3. etg. er mindre møterom,
sekretariat for foredragsholdere og teknisk rom.

5

30

za ne
Plaer tin
V

305

ng

f reri
Noegist
r

304

3. etasje

3m

Heiser

Gangbro
til Oslo
Spektrum

303

302

301
er

Heis
26
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K

61
2m

37
2m

38
3m

39
3m

Sonja Henie Ballroom

40
3m

41
3m

2,5 m

43

2m

42
3m

2m

m

2m

363,5

2m

m

2m

353,5

2m

m

1m

343,5

1m

Mat

2,5 m

44

Kunst

2m

2,5 m

45

Film

53

2,5 m

47
2m

3,5 m

3,5 m

1:
2-4:
5:
6-9:
10:
11-12:
13-14:
15-16:
17:
18:
19:
20:
21:
22-23:

NMS
Medinor
Swemacimaging
Stryker
Astra Tech
Otto Preiss
Johnson & Johnson
Pfizer
Boehringer Ingelheim
Orthovita
Artimplant
Examvision
Bergman
Ossano

• Høstmøteboken
2009
Standoversikt

1etg:

24:
25-26:
27:
28-29:
30:
31:

51

3,5 m

SCP
DJO Nordic
Octopus Limedic
Convatec
Endomed
Viking Medical
Scandinavia
32:
Angiotech Danmark
33:
KCI Medical
34:
Heraeus Medical
35:
Karl Storz Endoskopi
Norge AS
36:
Mebi
37-40: Synthes

3m

2m

Olympia
2m

3m

Mat

50

Standoversikt 2etg:

			
			

		

5m

2m

,5 m

54

4m

48

494

15 m

52

8m

2,5 m

46
2m

8m

2m

2m

1m
1m

34 m

Symbol for lysekrone. 3 meter fra gulv til lysekrone.

41:
42:
43-44:
45-47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
61:

Bayer AS
Arthrocare
Link Norway
Swemac Orthpaedics
Implantscan
B Braun
Össur Nordic
Tornier
Biomet
OrtoMedic
Smith & Nephew
Mediplast AS
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Symposier

Symposier mandag 19. oktober

TRAUMA SEMINAR

MULTIDISCIPLINARY
All trauma interested
personnel welcome !!

Holmenkollen Park Hotel 19-20/10 2009
MONDAY 19th October
Massive bleeding in trauma 9.00 – 13.00

Admission free

Chairs: Signe Søvik & Pål Aksel Næss

			
			
		
		

Introduction and
case discussion to wake you up!

Dr. T. Gaarder, Trauma Unit, OUH

Massive transfusion protocols

Dr. P. Johansson, Blood Bank, RH, Denmark

Acute traumatic coagulopathy

Dr. N. O. Skaga, Anesthesia, OUH

Thromboelastography in trauma useful or just another expensive gadget?

Dr. P. Johansson, Blood Bank, RH, Copenhagen

Case discussion – FLOOR vs PANEL

Dr. P. A. Næss, Trauma Unit, OUH

11.00-11.30 COFFEE
Chairs: Johan Pillgram-Larsen & Anders Holtan
Blood supply in a resource challenged war zone Prof. M. Gilbert, Anaesthesia, UNN
Blood bank challenges in a major trauma centre Prof. H. E. Heier, Blood Bank, OUH
The usefulness of treatment protocols in ICU?

Prof. K. Sunde, Surgical ICU, OUH

Case discussion – FLOOR vs PANEL

Dr. P. A. Næss, Trauma Unit, OUH

13.00-14.00 LUNCH

Disaster preparedness 14.00 – 17.00
Chairs: Jannicke Mellin-Olsen & Erik Fosse
NOTAK & NAKOS –
future roles and cooperation

Dr. J. E. Nilsen, NAKOS, OUH

A major disaster exercise –
lessons learned?

Dr. R. Rimstad, Emergency dept, OUH

A supervisory perspective on the
chain of survival in Norway

B. Jamtli, Norw. Board of Health Supervision

NBC – a national competence centre

Dr. H. Opdahl, NBC centre, OUH

15.30-16.00 COFFEE
Chairs: Morten Tandberg Eriksen & Jan Erik Nilsen

TAPAS are served at
17.00 Monday
All participants are
welcome to join us!

28

Organizing mass casualty care in situation
with siege and extensive attack

Prof. M. Gilbert, Anaesthesia, UNN

How to improve triage in Gaza –
educational challenges

Prof. E. Fosse, Interventional centre, OUH RH

London bombings 2005 – did it change our
approach to disaster preparedness?

Mr. M. Walsh, Trauma Unit, RLH, London
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Symposier tirsdag 20. oktober

TUESDAY 20th October
Free paper session (in Norwegian) 08.00 – 11.00

Admission free

Chairs: Jorunn Skattum & Johan Storm-Munch
09.30 – 10.00

COFFEE

Trauma systems 11.00 – 14.40
Chairs: Torben Wisborg & Tina Gaarder
Trauma and acute care in the Oslo region

Dr. O. Røise, Orthopedic Surgery, OUH

The Utstein template – useful or just doable?

Dr. K. Ringdal, Norwegian Air Ambulance

A tiered trauma response –
the process/requirements

Dr. M. Rehn, Norwegian Air Ambulance

12.00-13.00

LUNCH

“ Trauma – who cares?” - How to prove
the need for a trauma system

Mr. M. Walsh, Trauma Unit, RLH, London

			
			

A national trauma competence centre
in Norway?

Dr. M. Skaset, spes.rådgiver, Helse SørØst

		

The London trauma system –
victories and challenges

Mr. M. Walsh, Trauma Unit, RLH, London

The formalized Trauma Unit – how
did we get to where we are today?

Dr. J. Pillgram-Larsen, Thoracic Surgery, OUH

The trauma centre –
is a trauma unit necessary?

Mr. M. Walsh, Trauma Unit, RLH, London

14.40-15.10

COFFEE

Trauma competencies 15.10 – 17.00
Chairs: Per Bredemose & Gunnar Flugsrud
The need for non-technical skills
in the trauma team - and how to train

Prof. T. Wisborg, Anaesthesia, Hammerfest

Trauma competencies


The future orthopedic surgeon in trauma

Dr. G. Flugsrud, Orthopedic surgery, OUH



The future trauma surgeon

Dr. T. Gaarder, Trauma Unit, OUH

Is there a role for the emergency physician in Norway?


No

Prof. T. Wisborg, Anaesthesia, Hammerfest



Yes

Dr. P. Bredemose, Anaesthesia, Vestre Viken

Organizing committee: Traumeutvalget (NKF)
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Box 3035, 183 03 Täby
Besöksadress:
Hägernäsvägen 10
mobil:
+46 (0)703 - 94 24 40
kontoret: +46 (0)8 - 756 71 10
fax:
+46 (0)8 - 732 69 38
Sivert.lodesjo@telia.com
www.limedic.se

Symposier tirsdag 20. oktober
Tirsdag 20.oktober
08.30-16.30
Sted: Munch auditorium

Tverrfaglig symposium om langvarige korsryggsmerter
Møteledere: Rainer Knobloch
Tid
08.45-08.50

Velkommen
Rainer Knobloch, overlege, ortopedisk kirurgi, ryggseksjon St. Olavs Hospital

08.50-09.15

Ryggsmerter – plager flest og koster mest fortsatt?
Even Lærum, professor dr. med., leder av FORMI, Oslo Universitetssykehus

09.15-09.40

Ryggsmerter - en nødvendig plage?
Aage Indahl, professor dr. med., fysikalsk med. og rehabilitering,
Sykehuset i Vestfold

			
			

09.40-09.55

Aldring og degenerasjon i kolumna.
Ivar Rossvoll, overlege dr. med., ort. kirurgi, ryggseksjon St. Olavs Hospital,
NSSL

		

09.55-10.00

Spørsmål

10.00-10.30

Kaffe

10.30-10.50

Bildediagnostikk av ryggen - indikasjoner og betydning av bildefunn.
Kjell Arne Kvistad, overlege dr. med., radiologi, MR-senteret St. Olavs Hospital

10.50-11.10

Ryggtrening og ryggmanipulasjon – hva virker?
Tor Inge Andersen, fysioterapeut, spes. manuell terapi, Smertesenteret
St. Olavs Hospital

11.10-11.25

Bruk av ort. hjelpemidler til pas. med lave ryggsmerter
Arne Haugerud, ortopediingeniør ved Sophies Minde Ortopedi AS

11.25-11.45

Skiveprolaps – hvem skal opereres?
Øystein Nygaard, professor dr. med., nevrokirurgi St. Olavs Hospital,
leder for NSSL

12.00-13.00

Lunsj

13.00-13.25

Smerte og psyke.
Tore Stiles, professor, klinisk psykolog, Psykologisk institutt ved NTNU

13.25-13.45

Pasientperspektiv og møte med helsetjenesten som kronisk ryggpasient.
Rita Westre, saksbehandler Ryggforeningens Helse- og Rehab-utvalg,
utdannet sykepleier
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Symposier tirsdag 20. oktober
13.45-14.05

Hvordan kan ryggsmerter måles?
Margreth Grotle, fysioterapeut, dr.philos, forskningsleder ved FORMI,
Oslo Univ.sykehus

14.05-14.25

Funksjonell tverrfaglig tilnærming med kiropraktor som primærkontakt
Eirik Bjargo, kiropraktor, etisk komite i NKF, Klinikk for alle

14.25-14.30

Spørsmål

14.30-15.00

Kaffe

15.00-15.20

Randomiserte kontrollerte studier – viktig for pasienten og ryggkirurgen?
Jens Ivar Brox, overlege dr. med., spes fysikalsk medisin, Rikshospitalet

15.20-15.40

Ryggdeformitet hos voksne.
Helge Rønningen, professor dr. med., ort. kirurgi, ryggseksjon
St. Olavs Hospital, NSSL
			

			
15.40-15.55
Halebeinssmerter - et forsømt ryggonde.
		
Rainer Knobloch, overlege, ortopedisk kirurgi, ryggseksjon St. Olavs Hospital
		
15.55-16.10

32

Spørsmål, oppsummering og avslutning

Foredragsholdere:
Tor Inge Andersen		
			
Eirik Bjargo		
Jens Ivar Brox		
Margreth Grotle		
			
Arne J. Haugerud 		
Aage Indahl		
			
Lars Gunnar Johnsen
Rainer Knobloch		
Kjell Arne Kvistad		
Even Lærum		
Øystein Nygaard		
Ivar Rossvoll		
Helge Rønningen		
			
Tore Stiles		
Rita Westre 		
			

Fysioterapeut, spes. manuell terapi, Smertesenteret
St. Olavs Hospital
Kiropraktor, etisk komite i NKF, Klinikk for alle
Overlege dr. med., spes fysikalsk medisin, Rikshospitalet
Fysioterapeut, dr.philos, forskningsleder ved FORMI,
Oslo Univ.sykehus
Ortopediingeniør ved Sophies Minde Ortopedi AS
Professor dr. med., fysikalsk med. og rehabilitering,
Sykehuset i Vestfold
Overlege, ortopedisk kirurgi, traumeseksjon St. Olavs Hospital
Overlege, ortopedisk kirurgi, ryggseksjon St. Olavs Hospital
Overlege dr. med., radiologi, MR-senteret St. Olavs Hospital
Professor dr. med., leder av FORMI, Oslo Universitetssykehus
Professor dr. med., nevrokirurgi St. Olavs Hospital, leder for NSSL
Overlege dr. med., ort. kirurgi, ryggseksjon St. Olavs Hospital, NSSL
Professor dr. med., ort. kirurgi, ryggseksjon
St. Olavs Hospital, NSSL
Professor, klinisk psykolog, Psykologisk institutt ved NTNU
Saksbehandler Ryggforeningens Helse- og Rehab-utvalg,
utdannet sykepleier

Forkortninger: 		
			
			

FORMI: Formidlingsenheten for muskel – og skjelettlidelser
NSSL: Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser
NKF:
Norsk Kiropraktorforening
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Symposier tirsdag 20. oktober
Tirsdag 20.oktober
09.30-16.00
Sted: rom 301, 303 og 305 i 3. etasje

Workshop for turnuskandidater og nyutdannede leger
Møteledere:
		
		

Gipsbehandlingsdelen: Knut Melhuus, Oslo Legevakt
Artroskopidelen: Kjetil Nerhus, Atroskopiforeningen
Operativ bruddbehandling-delen: Gunnar Flugsrud, AO Alumni Norge

Leverandørfirmaer bistår med utstyr og modeller til gjennomføringen av de praktiske øvelsene.
Kurset er godkjent som kurs av Legeforeningen og gir derfor tellende kurstimer. Det deles ut
kursbevis ved avslutningen av kurset. Det skal ikke avlegges eksamen.
Målgruppe: Turnusleger og nyutdannete leger helt i starten av sin yrkeskarriere
Læringsmål: Kurset har til hensikt å gi en praktisk innføring i de mest vanlige praktiske
ortopediske prosedyrer.
Deltagerne inndeles i 3 grupper med maksimalt 15 deltagere i hver gruppe. Hver sesjon består
av maksimalt 30 minutter teoretisk gjennomgang, etterfulgt av 60 minutter øvelser hvor alle
deltagerne utfører forskjellige praktiske øvelser under veiledning av erfarne ortopeder og
instruktører.

			
			

		

Tid
09.30

Registrering og velkomsthilsen ved kursleder.

10.00-11.30

Sesjon 1
Gruppe 1: Vanlige gipsteknikker. Håndleddsbrudd. Ankelbrudd. (rom 305)
Gruppe 2: Artroskopi av knær og skuldre. Fem stasjoner. Rotasjon. (rom 301)
Gruppe 3: Operativ bruddbehandling. Platefiksasjon av ankelbrudd. (rom 303)

11.30-12.30

Lunsj

12.30-14.00

Sesjon 2
Gruppe 1: Operativ bruddbehandling. Platefiksasjon av ankelbrudd. (rom 303)
Gruppe 2: Vanlige gipsteknikker. Håndleddsbrudd. Ankelbrudd. (rom 305)
Gruppe 3: Artroskopi av knær og skuldre. Fem stasjoner. Rotasjon (rom 301)

14.00-14.30

Kaffepause

14.30-16.00

Sesjon 3
Gruppe 1: Artroskopi av knær og skuldre. Fem stasjoner. Rotasjon. (rom 301)
Gruppe 2: Operativ bruddbehandling. Platefiksasjon av ankelbrudd. (rom 303)
Gruppe 3: Vanlige gipsteknikker. Håndleddsbrudd. Ankelbrudd. (rom 305)

16.00-16.30

Avslutning. Oppsummering. Utdeling av kursbevis.
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KS Conference & Incentive - Jørgensløkka 3 - 1387 Asker - Norway

Conference & Incentive
KS Conference & Incentive er et firma som er spesialisert på
tilrettelegging av konferanser, events, spesial og incentive
turer for bedrifter.
Vi har lang erfaring, stort kontaktnett og er en seriøs
profesjonell samarbeidspartner.

KSCI – FORVENT DET BESTE…
Ta kontakt for en uforpliktende og hyggelig
prat om ditt neste arrangement!

Kristin Solstad
Tel +47 66 90 40 23
Fax +47 66 90 40 24
post@ksci.no
www.ksci.no

Symposier tirsdag 20. oktober

Nof Lederseminar
Tirsdag 20.oktober
18.00-20.30
Sted: Munch auditorium

”Hvordan pushe professortalenter?”
Møteledere: Hebe Kvernmo og Ketil Holen
Tid
18.00-18.30

Er professortittelen noe å strebe etter?
Er det slik at alle vil og skal bli professor?
Professor Anne Brit Kolstø – Farmasøytisk institutt, UiO

18.30-19.00

Hvordan bli professor før du er 40?
Tolv gode råd på veien mot professorat
Professor Gunnar Hartvigsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Tromsø

19.00-19.20

Hvordan kan sykehuset og universitetet legge forholdene bedre til rette for
mulighet til kvalifisering?
Professor Lars Engebretsen - Forskningssjef, Ortopedisk senter,
Ullevål universitetssykehus

19.20-19.40

Hvordan kan vi motivere og forplikte de som får forholdende lagt til rette
for seg?
Professor Olav Reikerås, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet

19.40-20.10

Den gode søknaden - krav, tips og råd.
Professor Gunnar Hartvigsen

20.10-20.30

Diskusjon

			
			

		

Deltagerne inviteres til Nofs mottakelse i ”Oslofjord” i 33. etasje etterfølgende programmet.
Forbehold mot justeringer i programmet.
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Symposier onsdag 21. oktober

Norsk Ortopedisk Forenings symposium 2009
Onsdag 21.oktober
08.30-12.00
Sted: Film og Kunst auditorium

Den stive skulderen
How do I treat the stiff shoulder?
“I am no shoulder surgeon - should I treat it differently?”
Møteledere: Tom C. Ludvigsen
Tid

			
09.00-09.05 Welcome
			
Tom C. Ludvigsen
		
09.05-09.15 Introduction.
		

Cecilie Piene Schroeder

09.15-09.30

Basic Science – What do we know?
Andrew Carr

09.30-09.40

Natural history.
Andrew Carr

09.40-10.00

Conservative treatment.
Nicolas Pujol
Program and results
Rehabilitation

10.00-10.15

Distension arthrography.
E. K. Tveitå
Technique and results.
Cortisone - a therapeutic alternative?
      - local injection or tablets?

10.15-10.30

MUA – Manipulation under Anaesthesia
Anders Ekelund
Technique and results
Alternative or complementary to arthroscopic capsulotomy?

10.30-11.00
38
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Symposier onsdag 21. oktober
11.00-11.15

Arthroscopic capsulotomy.
Ove Austgulen
Literature on operative results
Technique and results

11.15-11.30

The postoperative stiff shoulder.
Anders Ekelund
Diagnosis and surgical treatment
Results

11.30-12.00

Panel discussion:
Cecilie P. Schroeder
Andrew Carr
Nicolas Pujol
E. K. Tveitå
Ove Austgulen
Anders Ekelund

			
			

		

Foredragene legges frem på engelsk.
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Xarelto (rivaroksaban) – den første perorale direkte faktor Xa-hemmeren
®

Xarelto er mer effektiv enn enoksaparin
og minsker signifikant risikoen for venøs
tromboembolisme (VTE) etter total kneeller hofteleddsplastikk.1,2
Xarelto har like god sikkerhetsprofil som
enoksaparin når det gjelder blødning.1,2
Xarelto – én tablett én gang om dagen
gis postoperativt, i to uker etter total
kneleddsplastikk og i fem uker etter total
hofteleddsplastikk.
Referanser:
1) Eriksson BI, et al. N Engl J Med 2008;358:2765-75.
2) Lassen MR, et al. N Engl J Med 2008;358:2776-86.

KOM GJERNE INNOM
SYMPOSIUMET!

11-08-0808 NO

"Tromboseprofylakse etter
ortopedisk kirurgi"
onsdag kl 15.30–17.00

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo.
Tlf.: 24 11 18 00. www.thrombosisadviser.com

Nightingale

Endelig en
tromboseprofylaksetablett

C Xarelto «Bayer»
Antitrombotisk middel.
ATC-nr.: B01AX06
TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver
tablett inneh.: Rivaroksaban 10 mg,
laktosemono-hydrat 27,9 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid
(E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Forebygging av venøs
tromboembolisme (VTE) hos voksne
som får innsatt hofteledds- eller kneleddsprotese.
Dosering: 10 mg 1 gang daglig. Initialdose gis 6–10 timer etter kirurgisk inngrep, forutsatt etablert hemostase.
Behandlingsvarighet: Bestemmes av
VTE-risiko avhengig av type ortopedisk inngrep. Større hofteleddskirurgi:
5 uker. Større kneleddskirurgi: 2 uker.
Kan tas uavhengig av måltid. Ingen
dosejustering er nødvendig ved lett
eller moderat nedsatt nyrefunksjon.
Anbefales ikke til barn og ungdom
<18 år pga. manglende data vedrørende
sikkerhet og effekt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for
noen av innhold stoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversykdom
asosiert med koagulopati og klinisk
relevant
blødningsrisiko.
Graviditet og amming. Forsiktighetsregler:
Pasienter med blødningsrisiko må
overvåkes ved regelmessig klinisk
undersøkelse, nøye observasjon av
operasjonssåret med ev. drenasje, og
regelmessig hemoglobinmåling. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller
blodtrykk må undersøkes med tanke
på lokalisering av blødning. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt) kan plasmanivået være signifikant forhøyet, noe
som kan føre til økt blødningsrisiko.
Bruk ved kreatininclearance <15 ml/
minutt anbefales ikke. Må brukes med
forsiktighet ved kreatininclearance
15–29 ml/minutt. Kan brukes med
forsiktighet til cirrhosepasienter med
moderat nedsatt leverfunksjon («Child
Pugh» grad B), dersom ikke assosiert med koagulopati. Må brukes med
forsiktighet ved økt blødningsrisiko,
f.eks. ved kongenitale eller ervervede
blødningsforstyrrelser,
ukontrollert,
alvorlig arteriell hypertensjon, aktiv
ulcerøs gastrointestinal sykdom, nylig
gastrointestinal ulcussykdom, vaskulær
retinopati, nylig intrakraniell eller intracerebral blødning, intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter,
nylige kirurgiske inngrep i hjerne, ryggrad eller øyeregion. Effekt og sikkerhet
ved bruk til pasienter som gjennomgår
hoftefrakturkirurgi er ikke undersøkt
og rivaroksaban anbefales ikke. Risiko
for utvikling av epiduralt eller spinalt
hematom, som kan føre til langvarig
eller permanent lammelse, når nevroaksial anestesi (spinal-/epiduralanestesi)
eller spinal-/epiduralpunksjon brukes.
Risikoen kan øke ved postoperativ bruk
av permanente epiduralkatetre, samtidig bruk av legemidler som påvirker
hemostasen eller ved traumatisk eller
gjentatt epidural- eller spinalpunksjon.
Pasienten må overvåkes nøye mht. tegn
og symptomer på nedsatt nevrologisk
funksjon (f.eks. nummenhet eller svakhet i ben, tarm- eller blæredysfunksjon). Rask diagnostisering og behandling er nødvendig dersom nevrologisk
utfall oppdages. Før nevroaksial intervensjon må legevurdere nytte/risiko hos
antikoagulerte pasienter og hos pasien-

ter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Epiduralkateter må
ikke fjernes før det har gått 18 timer
etter siste rivaroksabandose. Neste
rivaroksabandose må ikke gis før 6 timer
etter at kateteret er fjernet. Ved traumatisk punksjon må rivaroksabanadministrering utsettes i 24 timer. Bør ikke
brukes ved sjeldne, arvelige problemer
med galaktoseintoleranse, lapplaktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.
Graviditet/Amming: Kontraindisert ved
graviditet og amming. Kvinner i fertil
alder bør unngå å bli gravide under
behandling. Overgang i morsmelk:
Data fra dyr indikerer at rivaroksaban
utskilles i morsmelk. Det må vurderes
hvorvidt amming skal avbrytes eller om
pasienten skal avstå fra behandling.
Interaksjoner: Sterke CYP 3A4- og P-gphemmere, f.eks. azolantimykotika som
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol
og posakonazol, eller hiv-proteasehemmere (f.eks. ritonavir), kan øke AUC,
Cmax og farmakodynamiske effekter av
rivaroksaban, noe som kan føre til økt
blødningsrisiko. Samtidig behandling
anbefales ikke. Flukonazol forventes å
ha mindre effekt på rivaroksaban og
kan med forsiktighet gis samtidig. Legemidler som er sterke hemmere av bare
én av eliminasjonsveiene, enten CYP 3A4
eller P-gp, forventes å øke plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban i mindre
grad, f.eks. klaritromycin og erytromycin. Etter kombinert administrering
av enoksaparin (40 mg enkeltdose), er
det observert additiv effekt på anti-faktor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter
på koagulasjonsprøver (PT, aPTT). Enoksaparin påvirker ikke rivaroksabans farmakokinetikk. Forsiktighet må utvises ved
samtidig behandling med andre antikoagulantia, pga. av økt blødningsrisiko.
Forsiktighet må utvises ved samtidig
behandling med NSAID (inkl. acetylsalisylsyre) og plateaggregasjonshemmere,
da disse legemidlene vanligvis øker
blødningsrisikoen. Samtidig bruk av
rivaroksaban og sterke CYP 3A4-indusere (f.eks. fenytoin, karbamazepin,
fenobarbital eller johannesurt), kan
føre til redusert plasmakonsentrasjon av
rivaroksaban. Forsiktighet bør utvises
ved samtidig bruk av sterke CYP 3A4indusere. Rivaroksaban hverken hemmer
eller induserer viktige isoenzymer, som
CYP 3A4. Ingen klinisk relevant interaksjon med mat. Koagulasjonsparametre
(f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes som
forventet iht. rivaroksabans virkningsmekanisme.
Bivirkninger: Ca. 14% opplever bivirkninger i studier. Blødninger og anemi
er sett hos henholdsvis ca. 3,3% og
1%. Bivirkningene må tolkes iht. kirurgisk situasjon. Kan være assosiert med
økt risiko for skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe som kan
føre til posthemoragisk anemi. Tegn,
symptomer og alvorlighetsgrad (inkl.
mulig dødelig utgang) vil variere i
forhold til blødningens lokalisering,
grad og omfang. Blødningsrisiko kan
være økt hos visse pasientgrupper,
f.eks. ved ukontrollert alvorlig arteriell hypertensjon og/eller ved samtidig
behandling med andre legemidler
som påvirker hemostasen. Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som
svakhet, asteni, blekhet, svimmelhet,
hodepine eller uforklarlig hevelse.

Mulighete for blødning vurderes ved
evaluering av tilstanden til enhver
pasient.
Vanlige (*1/100 til <1/10): Blod/lymfe:
Anemi, inkl. aktuelle laboratorieparametre. Gastrointestinale: Kvalme.
Hjerte/kar: Postprosedural blødning,
inkl. postoperativ anemi og blødning
fra operasjonssår. Undersøkelser: Forhøyet GGT, økning i transaminaser
(inkl. forhøyet ALT og AST). Mindre
vanlige (*1/1000 til <1/100): Blod/lymfe:
Trombocytose, inkl. økt trombocyttall.
Gastrointestinale: Forstoppelse, diaré,
abdominal og gastrointestinal smerte
(inkl. smerte i øvre abdomen, mageubehag), dyspepsi (inkl. epigastrisk ubehag), munntørrhet, oppkast. Hjerte/
kar: Takykardi, blødning (inkl. hematom
og sjeldne tilfeller av muskelblødning),
blødning i mage-tarmkanalen (inkl.
gingival blødning, rektal blødning,
hematemese), hematuri (inkl. blod
i urinen), blødning i genitaltractus
(inkl. menoragi), hypotensjon (inkl.
nedsatt blodtrykk, prosedural hypotensjon), neseblødning. Hud: Pruritus (inkl.
sjeldne tilfeller av generalisert pruritus),
utslett, urticaria (inkl. sjeldne tilfeller
av generalisert urticaria), kontusjon.
Muskel-skjelettsystemet: Smerter i
ekstremiteter. Nevrologiske: Synkope
(inkl. bevisstløshet), svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon (inkl. forhøyet S-kreatinin og
S-urea). Undersøkelser: Forhøyet lipase
og amylase, økt bilirubinnivå, økning i
LDH og alkalisk fosfatase. Øvrige: Sårsekresjon, lokalisert ødem, perifert ødem,
sykdomsfølelse (inkl. tretthet, asteni),
feber. Sjeldne (*1/10 000 til <1/1000):
Immunsystemet: Allergisk dermatitt.
Lever/galle: Unormal leverfunksjon.
Undersøkelser: Økt konjungert bilirubin,
med eller uten samtidig forhøyet ALT.
Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Blødning i
kritisk organ (f.eks. hjerne), binyreblødning, konjunktivalblødning, hemoptyse. Immunsystemet: Overfølsomhet.
Lever/galle: Gulsott.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer:
Overdose kan føre til blødningskomplikasjoner. Behandling: Intet spesifikt
antidot. Medisinsk kull kan vurderes.
Ved blødning kan doseutsettelse eller
seponering vurderes. Egnet symptomatisk behandling, f.eks. mekanisk
kompresjon, kirurgisk inngrep, væskebehandling og hemodynamisk støtte,
transfusjon av blodprodukt eller -komponent, må overveies. Dersom livstruende blødning ikke kan kontrolleres
med nevnte tiltak, kan administrering av rekombinant faktor VIIa overveies. Det foreligger imidlertid ingen
erfaring med bruk av rekombinant
faktor VIIa til personer som får rivaroksaban. Anbefalingen baseres på begrensede prekliniske data. Gjentatt dosering av rekombinant faktor VIIa, skal
vurderes og titreres, avhengig av forbedringer i blødningsstatus. Rivaroksaban
er antagelig ikke dialyserbart pga. høy
plasmaproteinbinding.
Pakninger og priser: Enpac: 10 stk. Kr.
589,20, 30 stk. Kr. 1698,90, 100 stk. Kr.
5582,80. Sist endret: 15.12.2008.
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Symposier onsdag 21. oktober
Norsk Artroskopi forenings symposium 2009
Onsdag 21.oktober
13.00-14.30
Sted: Film auditorium

Meniscus Pathology Symposium
Møteledere: Grete Sofie Hortemo, MD, Trondheim og Kirsten Lundgreen, MD, Oslo
Forelesere: Robert F. LaPrade, MD, PhD, Minnesota, Nina Kise, MD, Oslo og Steinar Johansen,
MD, Oslo
Tid
13.00

Anatomy/biomechanics.

13.25

Meniscal root tears.
Robert F. LaPrade

13.35

Meniscus transplantation.
Robert F. LaPrade

13.50

Meniscus transplantation; our first experiences.
Steinar Johansen

14.00

Handling of degenerative tears in patients 40+.
Robert F. LaPrade

14.15

Diskusjon

			
Robert F. LaPrade
			
13.10
The meniscal tear; when to repair and how.
		
		 Nina Kise

Foredragene holdes på engelsk.
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Symposier onsdag 21. oktober
Astra Tech symposium 2009
Onsdag 21. oktober
13.00-14.30
Sted: Base One auditorium

Postoperative autologus retransfusion of shed blood
in primary total hip and knee arthroplasty
Foreleser: A.F.C.M. Moonen

Revmakirurgisk Symposium 2009
Onsdag 21.oktober
13.00-17.00
Sted: rom 301

Biologiske legemidlers betydning for
kirurgisk behandling ved leddgikt.

			
			

		

Møteledere: Kari Eikvar
Med innføringen av biologiske legemidler i behandlingen av inflammatoriske leddlidelser møter
ortopediske kirurger/revmakirurger nye utfordringer. De nye medisinene er potente immundempende og immunmodulerende midler som innvirker på pasientens motstandskraft ved
kirurgiske inngrep. Vi må lære å planlegge inngrep i forhold til medisineringen og til å møte
komplikasjonene som f.eks infeksjoner som rammer proteseledd.
Møtet blir innledet med aktuelle foredrag med oppdatert viten fra Revmatologisk avd.,
Diakonhjemmets sykehus.
Vi ser frem til å få svar på interessante spørsmål og få til en fruktbar diskusjon!
VEL MØTT!
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IBB 2009

stryker
Velkommen til
Stryker
Satelittsymposium

NOF Høstmøte, Møterom Base One
Oktober 21, 15:00 -15:45

Mini-invasiv, fremre tilgang til hofteleddet
– en fordel for pasienten?
Prof. E. Mayr, Innsbruck Universitetssykehus
Oktober 21, 15:45 -16:30

Nye kneprotesedesign – trenger vi disse?
Dr. S. Toksvig Larsen, Hässleholm sykehus

ABGII

Triathlon

Stryker, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Tel: (+47) 23 00 80 80, Fax: (+47) 23 00 81 00, www.stryker.no

Symposier onsdag 21. oktober
Bayer Healthcare, Pfizer, Boehringer-Ingelheim felles-symposium 2009
Onsdag 21. oktober
15.30-17.00
Sted: Munch auditorium

Hvorfor følger ikke norske ortopeder internasjonale guidelines?
-Tromboseprofylakse etter ortopedisk kirurgi
Foreleser: Prof Eckart Mayr, University of Innsbruck

•

Introduksjon til temaet.
Andreas Dietze, Sentralsykehuset i Vestfold

•

Etisk dilemma med hensyn til guidelines og individuell klinisk skjønn.
Hans Petter Aarseth, Helsedirektoratet

•

Hvordan brukes tromboseprofylakse ved hofteproteser, kneproteser
og ved hoftebrudd i Norge
- data fra Lars B Engesæter, Leddproteseregisteret, Haukeland sykehus

•

Dødlighet etter innsetting av hofte-/kneproteser og ved hoftebrudd.
Stein-Atle Lie, Leddproteseregisteret, Haukeland sykehus

•

Rasjonale for generell refusjon ved kirurgisk tromboseprofylaske.
Kristin Svanqvist, Statens Legemiddelverk

•

Pasientkasus fra Norsk Pasientskade Erstatning – tilfeldig eller rettferdig?
Sykehuset Innlandet, Elverum

•

Diskusjon

			
			

		

Stryker symposium 2009
Onsdag 21. oktober
15.00-16.30
Sted: Base One auditorium

MIS - Direct Anterior Approach
Foreleser: Prof Eckart Mayr, University of Innsbruck

Nye kneprotesedesign - trenger vi disse
Foreleser: Dr Søren Toksvig Larsen, Hassleholm Hospital
• Høstmøteboken 2009
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Astra Tech har 10 års erfaring med autologt helblod

1999
2008

Astra Tech AS, Postboks 160, Luhrtoppen 2, 1471 Lørenskog, Norway.
Tel: +47 67 92 05 50. Fax: +47 67 92 05 60 www.astratech.no

Symposier torsdag 22. oktober
Traumesymposium
Torsdag 22.oktober
08.30-11.30
Sted: Film auditorium

Ortopediens rolle i Traumatologien
Del 1: Nasjonal organisering, NOF Traumeutvalgs forslag
Møteleder: Kjell Matre, Haukeland
Tid
08.30

Nasjonalt traumesystem; Blir det noen gang en realitet?
- Hva har skjedd så langt?
   Olav Røise, Ullevål
Nasjonale retningslinjer for behandling?
   Bjørn Bragnes, Buskerud

09.00

Organizing the Orthopedic Trauma in UK
- What can we learn? Organizing the Orthopedic Trauma in UK
- What can we learn?
   Keith Willett, Oxford

09.35

Ortopedens og ortopediens rolle i traumatologien,
og krav til faglig kompetanse.
   Gunnar Flugsrud, Ullevål

10.00

Pause

			
			

		

Del 2, Møteleder: Martinus Bråten, St.Olav
10.20

Utdanningsdebatt:
Er det behov for et eget kurs i traumatologi?
Dekker ikke bruddkursene våre behov?
   Jan Erik Madsen, kursleder Oppdalkurset
Nok er nok, vi kan ikke ha flere obligatoriske kurs. Heller ikke i traumatologi.
   Øyvind Hagen, spesialistkomiteen
Ortopediens rolle i traumatologien. Hva mener styret i NOF, og hvilke krav til
utdanning bør stilles?
   Hebe Kvernmo, leder NOF
Diskusjon

1050

Stabilisation of the Seriously Injured Patient in the Resuscitation Room
   Keith Willett, Oxford

1120

Oppsummering, veien videre
   Olav Røise, leder NOFs Traumeutvalg
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Symposier torsdag 22. oktober
Nasjonalt Register for Leddproteser NRL’s symposium 2009
Torsdag 22.oktober
09.00-10.30
Sted: Kunst auditorium

Nasjonalt Register for Leddproteser symposium
Møteleder: Geir Hallan
Tid
09.00

Nytte/effekt av registrene våre.
Lars Engebretsen

09.20
Diskusjon
			
			
09.30
Resultater av sementerte hofteproteser, og om endringer over tid av
		
proteseresultater (sementerte og usementerte).
		 Ove Furnes
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09.50

Diskusjon

10.00

Om nye trender innen hofteprotesekirurgien i Norge.
Leif Havelin

10.20

Diskusjon (10 min)
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Muskelsparende hoftekirurgi

Se instrumentene
på vår utstilling!

Symposier torsdag 22. oktober
Norsk Barneortopedisk Forening’s Symposium 2009
Torsdag 22.oktober
08.30-12.00
Sted: Film auditorium

Medfødt hofteleddsdysplasi
Møteledere: Terje Terjesen og Anders Wensaas
Tid
08.30-08.35

Innledning.
Terje Terjesen

08.35-09.05

Hofteleddsdysplasi hos nyfødte – insidens, screening, behandling og

oppfølging.
			
Ketil Holen
			
		
09.10-09.40 Kirurgisk behandling av sen-diagnostisert hofteleddsluksasjon.
		 Ola Wiig
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09.45-10.05

Barnehofteregisteret – preliminære erfaringer.
Anders Wensaas

10.10-10.30

Kaffe

10.30-11.00

Bekkenosteotomi hos ungdommer og unge voksne med hoftedysplasi.
Jan Erik Madsen

11.05-11.25

Langtidsprognose ved hofteleddsdysplasi.
Terje Terjesen

11.30-11.50

Hvordan går det med totalproteser hos pasienter med barnehoftelidelser?
Lasse Engesæter

11.50-12.00

Diskusjon
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Symposier torsdag 22. oktober
Medinor symposium 2009
Torsdag 22.oktober
10.30-12.00
Sted: rom 301

The modular neck
- Keystone to functional restoration in total hip replacement
Foreleser: Dr. J. David Blaha, MD, Cilinical Professor, Department of Orthopaedic Surgery,
Orthopaedic Surgery University Of Michigan, USA

Norsk forening for Håndkirurgi’s Jubileumssymposium
Torsdag 22.oktober
13.00-14.30
Sted: Rom 301

			
			

		

25 år med replantasjon og mikrovaskulær kirurgi
Møteledere: Karl R Hetland og Magne Røkkum
Tid
13.00-13.10

Innledning
M Røkkum

13.10-13.40

Replantasjon
K R Hetland

13.40-13.50

Grepsrekonstruksjon
M Røkkum

13.50-14.10

Mikrovaskulær rekonstruksjon i overekstremiteten
J R Haugstvedt

14.10-14.30

Mikrovaskulær rekonstruksjon i underekstremiteten
L E Myrseth
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Symposier fredag 23. oktober
AO Alumni Symposium 2009
Fredag 23.oktober
08.30-12.00
Sted: Film auditorium

Klavikulafrakturer
Martinus Bråten, St. Olavs hospital, Hendrik Fuglesang, Akershus Universitetssykehus
Asbjørn Sorteberg, Fredrikstad sykehus, Joachim Thorkildsen, Sykehuset Asker og Bærum
og Sune Larsson, Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tid
08.30

Mediale og laterale klavikulafrakturer
Martinus Bråten

			
			
Diskusjon
		
09.00
Midtskaftbrudd – hvem blir ikke bra med konservativ behandling, og blir de
		
bedre med operativ?
Sune Larsson
Diskusjon
09.30

Kaffe

10.00

Crossfire
Derfor er TEN-nagle best!
Hendrik Fuglesang
Derfor er Intramedullær skrue best!
Joachim Thorkildsen
Derfor er Plate best!
Asbjørn Sorteberg
Diskusjon

10.40

Behandling av komplikasjoner - infeksjon, non-union og mal-union
Sune Larsson
Diskusjon
Cases

11.30

Generalforsamling AO Alumni

Alle er velkomne, ta gjerne med kasuistikk på USB!
Gunnar B. Flugsrud, Leder, AO Alumni Norge
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Symposier fredag 23. oktober
Håndkirurgisk Symposium 2009
Fredag 23.oktober
08.30-12.00
Sted: Kunst auditorium

Scaphoideum frakturer
Gjesteforeleser: Bertil Vinnars, Uppsala
Møteleder: Torstein Husby
Tid
08.30

Billeddiagnostikk ved scaphoideum frakturer
Johan Hellund

08.50
Konservativ versus operativ behandling av akutte scaphoideum frakturer.
			
Bertil Vinnars
			
		
09.20
Kostnadseffektivitet ved konservativ versus operativ behandling av akutte
		 scaphoideum frakturer.
Bertil Vinnars
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09.40

Klagesaker til Norsk Pasient Skadeerstatning vedrørende behandling av
scaphoideum frakturer i perioden 2000 – 2008.
Ingi Hauksson

09.55

Erfaringer med behandling av scaphoideum pseudartroser.
Spongiøst ben + pinner.
Bill Finsen

10.05

Corticospongiøst ben + pinner.
Ole Reigstad

10.15

Corticospongiøst ben + HCS skrue.
Torstein Husby

10.25

Spørsmål og kommentarer

10.30

Kaffe

11.00

Stilket vaskularisert graft ved scaphoideum pseudartroser.
Hebe Kvernmo

11.10

SNAC Wrist (Scaphoid Nonunion Advanced Collaps) og salvageprosedyrer.
John Williksen

11.25

Problemsesjon. Panel m/forelesere

11.55

Oppsummering.
Torstein Husby
• Høstmøteboken 2009

Symposier fredag 23. oktober
OrtoMedic symposium 2009
Fredag 23.oktober
08.30-10.00
Sted: Munch auditorium

Muskelsparende tilganger til hofteleddet. Er det framtiden?
Møteleder: Prof. Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus.
Gjesteforeleser: Dr. Markus Michel, - Munsingen, Sveits
Foreleser: Overlege Lukas Månsson – Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud

NOFAF symposium 2009
Fredag 23.oktober
08.30-10.00
Sted: rom 301

Fotdeformiteter

			
			

		

Møteledere: Lars Kjetil Aas
Tid
08.30-09.15

Adult calcaneovalgus deformity. Etiology, classification and treatment.
Mr. Stephen Parsons, UK

09.15-09.25

Questions

09.25-09.55

The cavovarus foot, Etiology and Treatment.
Dr. Kjetil Hvaal, Norway

09.55-10.00

Questions
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Symposier fredag 23. oktober
Nevrokirurgi Vilhem Magnus Symposium
Fredag 23.oktober
09.00-12.00
Sted: Base one auditorium

Vilhem Magnus Symposium
Møteledere: Tomm Müller og Jon Ramm-Pettersen
Tid
09.00-09.10

Introduction

09.10-10.10

A Quest for Maturity
Michael Apuzzo

			
10.10-10.30
Pause
			
		
10.30-11.00
Charles Liu: Selection of aneurysms for clipping versus coiling at USC
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11.00-11.30

Peter Siesjø foredrag.

11.30-12.00

”Strings unlimited” og utdeling av Vilhelm Magnus Medalje
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Symposier fredag 23. oktober
NMS symposium 2009
Fredag 23.oktober
10.30-12.00
Sted: Munch auditorium

7 års erfaring med høymolekylær polyetylen.
Resultat fra to prospektive randomiserte studier.
Foreleser: Dr. Johan Kärrholm, Sahlgrenska Universitetssykehus

Heraeus Medical symposium 2009
Fredag 23.oktober
10.30-12.00
Sted: rom 301

			
			

		

Do you really know bone cement?
Foreleser: Dr. Peter Seidel, Heraeus Medical GmbH
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Longevity®
Crosslinked Polyethylene
Highly Crosslinked Acetabular Linere

28mm

32mm

36mm

Clinical results:
Highly Crosslinked Polyethylene in total Hip Arthroplasty
Clinical Orhopedics December 2004, Digas, Kärrholm, Malchau et al.
RSA studie – 62% lower proximal pentration, 31% lower total
(three-dimensionel) penetration.
Large Diameter Femoral Heads on Highly Crosslinked Polyethylene
Clinical Orthopedics June 2006, Geller, Malchau et al.
Minimum 3 year results – excellent wear characteristics.

www.nordicmedicalsupply.no  Telefon 67 91 22 00

40mm

Generalforsamling
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Generalforsamling

Norsk Ortopedisk Forening (Nof ) 2009
Fredag 23. oktober
13.00
	   Radisson SAS Plaza, Oslo

Saksliste
Sak 1.

Åpning av møtet

			
Sak 2.
Valg av møtedirigent
			
Sak 3.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
		
		
Sak 4.
Utdeling av stipend: Charnley-, Smith&Nephew- og Nof’s stipend
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Sak 5.

Årsberetning fra styret

Sak 6.

Rapport fra redaktøren i Norsk Ortopedpost

Sak 7.

Rapport fra webredaktøren

Sak 8.

Rapport fra Kvalitetsutvalget

Sak 9.

Rapport fra Spesialitetskomiteen

Sak 10.

Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser

Sak 11.

Rapport fra Nasjonalt Korsbåndregister

Sak 12.

Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister

Sak 13.

Rapport fra ACTA

Sak 14.

Rapport fra DRG-utvalget

Sak 15.

Rapport fra Bone & Joint Decade-arbeidet i Norge

Sak 16.

Rapport fra UEMS

Sak 17.

Rapport fra seniorpolitisk utvalg

Sak 18.

Rapport fra Faggruppe for ortopedisk traumatologi

Sak 19.

Rapport fra Norsk artroskopiforening

Sak 20.

Rapport fra Norsk barneortopedisk forening
• Høstmøteboken 2009

Sak 21.

Rapport fra Norsk fot- og ankelkirurgisk forening

Sak 22.

Rapport fra A.S.A.M.I. Norway

Sak 23.

Rapport fra Norsk forening for håndkirurgi

Sak 24.

Rapport fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi.

Sak 25.

Saker forelagt av styret:
25.1 Opprettelsen av Nof Forskningsutvalg
25.2 Retningslinjer for anbudskonkurranser for proteser
25.3 		 Offentliggjøring av sykehusvise resultater fra
		 Nasjonalt Register for Leddproteser
25.4 Godkjenning av Nasjonalt register for barnehoftelidelser
25.5 Retningslinjer for kurs og kongressarrangement i regi
av Nof eller Nofs faggrupper
25.6 Nof vintermøte
25.7 Opprettelse av et Nof kvinneforum
25.8 Kursserien i spesialistutdanningen
25.9 Opprettelse av ”Past president”
25.10 Statuttendringer som følge av punktene 25 og 26

Sak 26.

Saker forelagt av medlemmene:
26.1 Søknad fra Norsk forening for revmakirurgi om
faggruppestatus i Nof
26.2 Søknad om opprettelse av faggruppe for
kne- og hoftekirurgi
26.3 Oppnevnelse av æresmedlem

Sak 27.

Regnskap per 31.12.2008

Sak 28.

Budsjettforslag for 2009/2010

Sak 29.

Tema Nof-symposiet høstmøtet 2010

Sak 30.

Tid og sted for neste Generalforsamling
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Generalforsamlinger øvrige foreninger
Generalforsamling 2009

Norsk forening for håndkirurgi
Onsdag 21.oktober
17.00-18.00
Sted: Kunst auditorium

Sak 1.

Åpning av møtet. Valg av ordstyrer

Sak 2.

Godkjenning av saksliste og innkalling

			
Sak 3.
Årsberetning
			
Adalsteinn Odinsson
		
Sak 4.
Regnskap
		
Ole Fosse
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Sak 5.

Reisestipend og pris til beste håndkirurgiske høstmøteforedrag fra
unge kirurger

Sak 6.

Vintermøtet 2010 orientering
Ole Fosse

Sak 7.

Vintermøte 2011 Ansvarlig og tema?

Sak 8.

Symposium 2010 – tema og programansvarlig

Sak 9.

FESSH 2011
Lars Eldar Myrseth

Sak 10.

Valg av nytt styre

Sak 11.

Eventuelt
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Generalforsamling 2009

A.S.A.M.I. - Norway
(Association for the Study and Application of the Method of Ilizarov)
Egen faggruppe under NOF
Onsdag 21.oktober
17.00-17.30
Sted: Munch auditorium

Sak 1.

Velkommen
President Leif Pål Kristiansen

Sak 2.

Orientering om medlemsskap og økonomi

Sak 3.

Referat fra faglige møter

Sak 4.

Diskusjon og evt votering over forslag om stiftelse av A.S.A.M.I. Scandinavica
President Leif Pål Kristiansen

Sak 5.

Valg av styre

Sak 6.

Eventuelt
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Generalforsamling 2009

NOFAF
Onsdag 21.oktober
17.00-18.00
Sted: Base One auditorium

Sak 1.

Åpning av møte

Sak 2.

Valg av møteleder og referent

			
Sak 3.
Styrets beretning
			
Sak 4.
Regnskapet
		
		
Sak 5.
Valg
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Sak 6.

Kontingent

Sak 7.

Nettside

Sak 8.

Varia
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Generalforsamling 2009

Norsk forening for reumakirurgi
Onsdag 21.oktober
17.00-18.00
Sted: Rom 301

Sak 1.

Årsberetning

Sak 2.

Regnskap

Sak 3.

Valg

Sak 4.

Overgang fra spesialforening under Dnlf til faggruppe under NOF ?

Sak 5.

Tema for neste års Symposium

Sak 6.

Saker fra styret og medlemmene

Sak 7.

Eventuelt

			
			

		

Vel møtt!

Ekstraordinært årsmøte

Norwegian American Orthopaedic Society
Torsdag 22.oktober
16.30-17.30
Sted: Film auditorium
Sak 1.

Hvor går vi videre?
Svein Austdal, Sekretær/ kasserer
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Generalforsamling 2009

Norsk Barneortopedisk Forening
Torsdag 22.oktober
17.00-18.00
Sted: Munch auditorium

Sak 1.

Åpning. Valg av ordstyrer og referent.

Sak 2.

Årsberetning

Sak 3.
Regnskap og fastsettelse av kontingent
			
Sak 4.
Orientering om klumpfot multisenterundersøkelsen
			
		
Sak 5.
Nasjonalt
barnehofteregister
		
Sak 6.
Norsk lærebok i barneortopedi

66

Sak 7.

Søknad om EPOS i 2012

Sak 8.

Tema for høstmøte symposiet 2010

Sak 9.

Eventuelt

• Høstmøteboken 2009

Generalforsamling 2009

Norsk Nevrokirurgisk Forening
Torsdag 22. oktober
17.00-18.00
Sted: Base One auditorium

Sak 1.

Valg av møteleder og referent

Sak 2.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3.

Behandling av årsberetning fra styret

Sak 4.

Behandling og godkjenning av regnskapet

Sak 5.

Rapport fra spesialistkomiteen

Sak 6.

Rapport fra EANS Training Committee

Sak 7.

Rapport fra Scandinavian Neurotrauma Committee

Sak 8.

Rapport fra Scandinavian Course in Neurosurgery (”Beito-kurset”)

Sak 9.

Behandling av innkomne saker

Sak 10.

Valg

Sak 11.

Eventuelt
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Generalforsamling 2009

Norsk Skulder og Albue Forening
Torsdag 22. oktober
17.00-18.00
Sted: Rom 301
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Generalforsamling 2009

AO Alumni
Fredag 23. oktober
11.30-12.00
Sted: Film auditorium
Sak 1.

Godkjenning av innkalling

Sak 2.

Valg av møteleder

Sak 3.

Valg av referent

Sak 4.

Valg av nye styremedlemmer

Sak 5.

Nye medlemmer siste år

Sak 6.

Godkjenning av årsrapport

Sak 7.

Godkjenning av regnskap

Sak 8.

Fastsettelse av kontingent for 2010

Sak 9.

Eventuelt
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NÅ KAN DU GI DINE PASIENTER

MED REFUSJON
ETTER KIRURGI
SELV OM BEHANDLINGSTIDEN ER KORTERE ENN 3 MÅNEDER1
10 pakning: korttidsbehandling
25 pakning: langtidsbehandling

Refusjonsberettiget bruk:
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket
risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel
hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt
dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling av
ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk.
Refusjonskode
ICPC

ICD

Koder Tekst

Vilkår

Koder

Tekst

Vilkår

-20
B83
K74
K75
K93
K94
U28

136

-20
D68.8
D68.9
I20.0
I21
I22
I26
I80
I82
Z99.2

Tromboseprofylakse ved kirurgi
Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter
Uspesifisert koagulasjonsdefekt
Ustabil angina
Akutt hjerteinfarkt, 1. gang
Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere
Lungeemboli
Flebitt og tromboflebitt
Annen emboli og trombose i vener
Avhengighet av nyredialyse

136

Tromboseprofylakse ved kirurgi
Koagulasjonsdefekt INA
Angina pectoris ustabil
Akutt hjerteinfarkt
Lungeemboli
Dyp venetrombose
Redusert funksjonsevne nyredialyse

Vilkår:
136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
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E2009-0994

www.pfizer.no/fragmin
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Fragmin Pfizer
Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans.

ATC-nr.: B01A B04

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 500 IE anti-Xa/ml og 25 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin. natr. 12 500 IE et 25 000 IE (antifaktor Xa), natr. chlorid. q.s., aqua ad iniect. ad 1 ml. Uten konserveringsmiddel.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin. natr. 10 000 IE (anti-faktor Xa), alcohol benzylic., aqua ad
iniect. ad 1 ml. Med konserveringsmiddel.
Indikasjoner: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli når
trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina
og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) og som er immobilisert pga.
akutte medisinske tilstander, som f.eks. ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende VTE med
etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter.
Dosering: 1. Tromboseprofylakse ved kirurgi. Ved generell kirurgi med risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 2500 IE s.c. 1-2 timer før
operasjonen og deretter 2500 IE s.c. hver morgen. Behandlingen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller lenger. Ved
kirurgi med høy risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 5000 IE s.c. kvelden før operasjon og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen
fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis i 5-7 døgn eller lenger. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c.
8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen.2. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi: 5000 IE s.c. kvelden før operasjonen
og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen fortsetter i 5 uker. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 8-12
timer senere. De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen i 5 uker.3. Behandling av akutt dyp venetrombose: Doseringen er individuell. Kan
administreres s.c. enten som en daglig injeksjon, eller som 2 daglige injeksjoner. Administrering 1 gang daglig: Følgende initiale doseringer
anbefales: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig. Maks. s.c. dose (maks. engangsdose) bør ikke overstige 18000 IE. Monitorering av
antikoagulant effekt er ikke nødvendig.
Tabell 1. Følgende vektintervall anbefales:
Dose (IE)
10 000 (Rød sprøyte)
12 500 (Orange sprøyte)
15 000 (Lilla sprøyte)
18 000 (Grå sprøyte)

Vekt (kg)
46-56
57-68
69-82
>83

Administrering 2 ganger daglig: For pasienter med komplisert trombosesykdom eller økt blødningsrisiko, kan doseringen 100 IE/kg 2 ganger
daglig s.c. gis. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, men ved behov kan aktiviteten følges med funksjonelle metoder for
anti-Xa. Etter s.c. administrering nås maks. plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer. Da bør første måling av plasmanivå gjøres. Plasmanivået
etter dosering 2 ganger daglig bør ligge mellom 0,5-1 IE anti-Xa/ml. Ev. behandling med vitamin K-antagonister startes samtidig som en starter
behandling med Fragmin. Behandling med Fragmin bør fortsette i minst 5 døgn, eller inntil nivåene av protrombinkompleksets faktorer (F II, F
VII, F IX, F X) har sunket til terapeutisk nivå. Det er liten klinisk erfaring med behandling av alvorlige, proksimale tromboser. 4. Behandling av
lungeemboli: Fragmin administreres subkutant 1 eller 2 ganger daglig som angitt for behandling av dyp venetrombose. Ved dosering 2 ganger
daglig gis 100-120 IE/kg kroppsvekt hver 12. time. Ved valg av dose og administreringsmåte tas det hensyn til tilstandens alvorlighetsgrad
og eventuelle risikofaktorer for blødning. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, se for øvrig behandling av akutt
venetrombose. 5. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Ved kronisk nyresvikt, pasienter uten kjent blødningsrisiko: Hemodialyse
og hemofiltrasjon i inntil 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 5000 IE, eller tilsvarende dosering som ved varighet over 4 timer. Hemodialyse og
hemofiltrasjon i mer enn 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 30-40 IE/kg kroppsvekt, deretter 10-15 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivået bør
ligge i intervallet 0,5-1 IE anti-Xa/ml. Ved akutt nyresvikt, pasienter med stor blødningsrisiko: I.v. bolusinjeksjon av 5-10 IE/kg kroppsvekt,
deretter 4-5 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivåer må ligge i intervallet 0,2-0,4 IE anti-Xa/ml. 6. Tilleggsbehandling av ustabil angina og
myokardinfarkt uten Q-takk: 120 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 2 ganger i døgnet (maks. 10 000 IE 2 ganger i døgnet) til pasienter som oppfyller
følgende kriterier: Ustabil angina pectoris eller vedvarende brystsmerter ledsaget av EKG-forandringer i form av forbigående eller vedvarende
ST-senkninger (0,1 mV eller mer) og T-takkinversjon (0,1 mV eller mer) i minst 2 tilgrensende avledninger uten at det foreligger patologiske
Q-takk i de samme avledningene. Vanlig behandlingstid er 6 dager. Lengre behandlingsperiode må vurderes individuelt. For pasienter som
har hatt stigning av troponin T eller I og som venter på revaskularisering, kan Fragmin gis frem til dagen for det invasive inngrepet (PTCA eller
CABG), men ikke utover 45 dager. Etter en initial stabilisering på 5-7 dager, med dosen 120 IE/kg 2 ganger daglig, gis en fast dose på 5000 IE
(kvinner 80 kg og menn 70 kg) eller 7500 IE (kvinner 80 kg og menn 70 kg) 2 ganger daglig. Fragmin bør gis i tillegg til standardbehandling
av ustabil angina pectoris (f.eks. lavdose acetylsalisylsyre, betablokkere og nitrater). 7. Tromboseprofylakse til pasienter som er immobilisert
på grunn av akutt sykdom: 5000 IE gis s.c. 1 gang daglig inntil pasienten er oppegående, maks. 14 dager. 8. Behandling av symptomgivende
VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter: 1. måned: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig de første 30
dagene. Den totale dosen bør ikke overstige 18 000 IE (se tabell 1). 2.-6. måned: 150 IE/kg bør gis s.c. 1 gang daglig ved bruk av forhåndsfylte
engangssprøyter (se tabell 2).
Dosereduksjon ved kjemoterapiindusert trombocytopeni: Ved blodplatetall <50 000/µl, bør behandlingen avbrytes inntil blodplatetallet er >50
000/µl. Ved blodplatetall 50 000-100 000/µl, reduseres dosen med 17-33% avhengig av pasientens vekt (se tabell 2). Ved blodplatetall 100
000/µl, bør full dosering gjenopptas.
Tabell 2. Dosereduksjon ved trombocytopeni (50 000-100 000/µl)
Vekt (kg)
56
57-68
69-82
83-98
99

Dose (IE)
7500
10 000
12 500
15 000
18 000

Redusert dose (IE)
5000
7500
10 000
12 500
15 000

Gjennomsnittlig dosereduksjon (%)
33
25
20
17
17

Nyresvikt: Ved kreatininnivå >3 ganger øvre normalområde, bør dosen tilpasses for å opprettholde et terapeutisk nivå av anti-Xa på 1 IE/
ml (0,5-1,5 IE/ml) målt 4-6 timer etter injeksjon. Dersom anti-Xa-nivået er utenfor det terapeutiske området bør dosen justeres til nærmeste
engangssprøyte og anti-Xa-målinger bør gjentas etter 3-4 nye doser. Dosejusteringen gjentas til det terapeutiske nivået av anti-Xa nås.
Kontraindikasjoner: Hypersensitivitet for Fragmin eller andre lavmolekylære hepariner og/eller heparin, f.eks. tidligere bekreftet
eller mistanke om immunologisk mediert heparinindusert trombocytopeni. Akutt gastroduodenal ulcus og hjerneblødning. Alvorlige
koagulasjonsforstyrrelser. Septisk endokarditt. Skader og operasjoner i sentralnervesystemet øyet og øret. Ved behandling av akutt dyp
venetrombose og ustabil koronararteriesykdom, der pasienten får høye doser Fragmin, er spinal- og epiduralanestesi kontraindisert pga. økt fare
for blødning.
Forsiktighetsregler: Ved bruk av spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon er det risiko for at pasienter som er antikoagulert eller som
planlegges antikoagulert med lavmolekylære hepariner eller heparin for å forhindre tromboemboliske komplikasjoner kan utvikle spinalt eller

epiduralt hematom. Tilstanden kan føre til langtids- eller permanent paralyse. Risikoen øker ved bruk av inneliggende epiduralkateter for
administrering av analgetika eller ved samtidig inntak av legemidler som påvirker hemostasen, som f.eks. ikke steroide antiinflammatoriske
legemidler (NSAIDs), platehemmere eller andre antikoagulantia. Risikoen ser også ut til å øke ved traumatisk eller gjentatt epidural eller
spinalpunksjon. Pasienter bør monitoreres jevnlig for symptomer på neurologisk skade. Hvis det observeres tegn på neurologisk svekkelse, er
rask behandling nødvendig. Legen bør vurdere den potensielle nytte mot risiko før spinal/epiduralanestesi gis til pasienter som er antikoagulert
for tromboseprofylakse. Forsiktighet anbefales i forbindelse med trombocytopeni og trombocyttfunksjonsforstyrrelser, lever- og nyreinsuffisiens,
ukontrollert hypertensjon, hypertensiv og diabetesretinopati. Forsiktighet bør også utvises ved høydosebehandling av nyopererte pasienter.
Klinisk erfaring med Fragmin ved lungeemboli med allmenn sirkulasjonsforstyrrelse, lavt blodtrykk og sjokk mangler. Risiko for antistoffmediert
heparinindusert trombocytopeni er tilstede. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det anbefales
derfor å bestemme antall trombocytter før og jevnlig under behandlingen. I løpet av behandlingstiden bør det utvises forsiktighet ved rask
utvikling av trombocytopeni og alvorlig trombocytopeni (<100 000/µl). Koagulasjonstiden, f.eks. APTT, og hemningen av trombin påvirkes bare i
liten grad. For monitorering av effekt anbefales derfor anti-Xa-metoden. Pasienter som foretar kronisk hemodialyse med Fragmin trenger normalt
bare noen få dosejusteringer og dermed noen få undersøkelser av anti-Xa-nivåene. Pasienter som foretar akutt hemodialyse har et smalere
terapeutisk doseringsområde og bør få omfattende monitorering av anti-Xa-nivåene. Hvis et transmuralt myokardinfarkt oppstår hos pasienter
med ustabil koronararteriesykdom, kan trombolytisk behandling være nødvendig. Fragmin må ikke seponeres, men fortsatt bruk kan øke faren for
blødninger. Det er begrenset erfaring med hensyn på sikkerhet og effekt hos barn. Må ikke administreres intramuskulært.
Interaksjoner: Samtidig behandling med preparater som har effekt på hemostase, som f.eks. acetylsalisylsyre, NSAIDs, vitamin K-antagonister,
og dekstran kan øke den antikoagulerende effekten av Fragmin. Fragmin kan allikevel kombineres med lavdose acetylsalisylsyre (75-160 mg) hos
pasienter med ustabil koronararteriesykdom.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det
nyfødte barnet. Overgang i morsmelk: Risiko ved bruk under amming er ikke klarlagt.
Bivirkninger: Ca. 3% av profylaksebehandlede pasienter risikerer å få bivirkninger. Hyppige (>1/100): Blod: Blødninger, mild trombocytopeni
(type I) som vanligvis er reversibel i løpet av behandlingperioden. Hud: Subkutant hematom ved injeksjonsstedet. Lever: Forbigående, mild til
moderat økning av levertransaminaser (ASAT, ALAT). Sjeldne (<1/1000): Hud: Hudnekroser. Øvrige: Allergiske reaksjoner. Et fåtall anafylaktoide
reaksjoner er rapportert samt et fåtall tilfeller av alvorlig immunologisk mediert trombocytopeni (type II) assosiert med arteriell og/eller venøs
trombose eller tromboembolisme. Blødningsrisiko øker ved høy dosering. Overdosering/Forgiftning: Den antikoagulerende effekten indusert av
dalteparinnatrium kan nøytraliseres av protamin. Den induserte forlengelse av koagulasjonstiden blir helt nøytralisert, mens anti-Xa-aktiviteten vil
bli nøytralisert til 25-50%. 1 mg protamin nøytraliserer effekten av 100 anti-Xa-enheter (100 IE) av Fragmin. Protamin har i seg selv en inhibitorisk
effekt på den primære hemostasen og bør bare brukes i nødstilfeller. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A B04.
Oppbevaring og holdbarhet: Fragmin injeksjonsvæske oppbevares i værelsestemperatur. Etter fortynning høyst 12 timer.
Andre opplysninger: Fragmin injeksjonsvæske er blandbar med isoton natriumklorid og isoton glukose. Blandbarhet med andre oppløsninger er
ikke undersøkt. Engangssprøyter inneholder ikke konserveringsmiddel.
Pakninger og priser: 12 500 IE anti-Xa/ml: Engangssprøyter: (0,2 ml = 2500 IE): 10 × 0,2 ml kr 233,30. 25 × 0,2 ml kr 535,00. 25 000 IE anti-Xa/ml:
Engangssprøyter: (0,2 ml = 5000 IE): 10 × 0,2 ml kr 364,40. 25 × 0,2 ml kr 858,60. (0,3 ml = 7500 IE): 10 × 0,3 ml kr 581,30. (0,4 ml = 10 000 IE): 5 ×
0,4 ml kr 373,10. (0,5 ml = 12 500 IE): 5 × 0,5 ml kr 445,00. (0,6 ml = 15 000 IE): 5 × 0,6 ml kr 517,30. (0,72 ml = 18 000 IE): 5 × 0,72 ml kr 602,30. 10
000 IE anti-Xa/ml: Hettegl. (med konserveringsmiddel): 10 ml kr 654,80.
Refusjon: Se Refusjonslisten, B01A B04.
Sist endret: 12.05.2008
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)
Refusjonsberettiget bruk:
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket risiko for venøs tromboembolisme
og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner.
Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er
indisert. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk.
Refusjonskode
ICPC
Koder
-20
B83
K74
K75
K93
K94
U28

Tekst
Tromboseprofylakse ved kirurgi
Koagulasjonsdefekt INA
Angina pectoris ustabil
Akutt hjerteinfarkt
Lungeemboli
Dyp venetrombose
Redusert funksjonsevne nyredialyse

Vilkår
136

ICD
Koder
-20
D68.8
D68.9
I20.0
I21
I22
I26
I80
I82
Z99.2

Tekst
Tromboseprofylakse ved kirurgi
Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter
Uspesifisert koagulasjonsdefekt
Ustabil angina
Akutt hjerteinfarkt, 1. gang
Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere
Lungeemboli
Flebitt og tromboflebitt
Annen emboli og trombose i vener
Avhengighet av nyredialyse

Vilkår:
136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
Referanse 1) Fragmin FK tekst
E2009-0994

Pfizer AS - PB3 - 1324 Lysaker - Tlf 67526100 - www.pfizer.no

Vilkår
136

Frie foredrag
Kne
Onsdag 21. oktober
15.00-17.20
Sted: Film auditorium
Møteledere: Lien og Inge Skråmm
1

ER DET SAMSVAR MELLOM FUNN GJORT VED MR UNDERSØKELSE OG ARTROSKOPI VED
MENISKSKADE
Drogset JO, Gifstad T, Tegnander A

2

Operativ behandling av kronisk patellofemoral instabilitet
Drogset J O, Holen K, Lamvik T, Øye C

3

Fokale bruskskader og plager. En sammenligning
Ekeland A, Engebretsen L, Heir, Løken S, Nerhus K, Røtterud JH, Årøen A

4

6 års oppfølging av pasienter med leddbruskskader
Engebretsen L, Heir S, Holme I, Løken S, Årøen Å

			
			

5

Kliniske resultater 5-9 år etter mosaikkplastikk
Austgulen OK, Harlem T, Hegna J, Solheim E, Strand T, Øyen J

		

6

Mikrofraktur behandling av én versus flere leddbruskskader
Austgulen OK, Harlem T, Hegna J, Solheim E, Strand T, Øyen J

7

Anatomisk rekonstruksjon av kneets mediale strukturer. En biomekanisk
studie
Armitage B, Coobs B, Engebretsen L, Johansen S, LaPrade R, Spiridanov S, Westerhaus B,
Wijdicks C

8

Hvilken finteteknikk gir høyest belastning for kneleddet
Kristianslund E, Krosshaug T

9

SAMMENSATTE FUNKSJONELLE TESTBATTERIER ER SENSITIVE FOR Å IDENTIFISERE
PASIENTER SOM GJENNOMGÅR REKONSTRUKSJON ETTER FREMRE KORSBÅNDSRUPTUR
Eitzen I, Engebretsen L, Moksnes H, Risberg MA, Snyder-Mackler L

10

EN PROSPEKTIV RANDOMISERT STUDIE MELLOM PLLA- OG METALLINTREFERENSSKRUER VED PRIMÆRE ACL-REKONSTRUKSJONER. KLINISKE RESULTATER
OG MR-FUNN ETTER SYV ÅR
Bjørkmo I, Drogset JO, Myhr G, Straume LG

11

Funksjon og artroseforekomst etter fremre korsbåndsrekonstruksjon
Aune AK, Engebretsen L, Fosdahl M, Gunderson R, Holm I, Myklebust G, Risberg MA,
Øiestad BE

12

Follow up av double bundle ACL opererte pasienter
Aune AK, Rosenlund E, Sanchez FH

13

Artroskopisk osteosyntese av intraartikulær lateral femur kondyl fraktur
Johansen O, Khaled M

14

Et uventet funn av histologisk normal arterie i kne ved korsbåndplastikk
(case rapport)
Johansen O, Khaled M
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Hånd 1
Onsdag 21. oktober
13.00-13.50
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Magne Røkkum og Fidel Helgi Sanchez

15

Oppfølging av endoskopisk opererte CTS pasienter
Rosenlund E, Sanchez FH

16

Artroskopisk reseksjon av håndleddsganglion
Rigo IZ

17

Suzuki strekk for brudd i basis av fingerens midtfalang
Finsen V

			
18
Perkutan nål-fasciotomi i Dupuytrens kontraktur
			
Rigo IZ
		
19
Magic Cube og Apert syndrom
		
Haugstvedt JR, Winge M
20

74

Yotsumoto-Dona bøyesenesutur er sterkere enn vannlig Kessler sutur
Haugstvedt JR, Ludvigsen P, Rigo IZ, Røkkum M
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Hånd 2
Onsdag 21. oktober
14.30-15.50
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Istvan Zoltan Rigo og Christian Grimsgaard

21

Behandling av syndactyli ved Håndseksjonen, Ullevål Universitetssykehus
Kvernmo HD

22

Bruk av Elektra totalprotese ved cmc1 artrose
Røkkum M, Thorkildsen R

23

PRELIMINÆRE RESULTATER ETTER EN NY TOTALPROTESE FOR TOMMELENS ROTLEDD
Holthusen J, Reigstad A, Rosenberg A

24

Komplikasjoner ved volar plating av distale radiusfracturer
Hauksson I, Husby T, Kvernmo HD, Williksen JH

			
			

25

Lovende korttidsresultater med sementfri midtleddsprotese
Haugstvedt JR, Røkkum M

		

26

Gibbon håndleddsprotese, korttidsresultater i en krevende
pasientpopulasjon
Berg J, Lütken T, Reigstad A, Reigstad O, Røkkum M

27

Håndleddsproteser. En rapport fra Nasjonalt register for leddproteser
1994-2008
Fevang TBS, Furnes O, Havelin LI, Hove LM, Krukhaug Y, Lie SA

28

Kirurgisk behandling av Volkmanns kontraktur i underarm
Bakken LT, Grimsgaard C, Myhre C, Reigstad O

29

Klagesaker til NPE ved behandling for skafoid frakturer 2000 - 2008
Hauksson I, Husby T, Thomsen M

30

Behandling av scaphoideum pseudartroser med bengraft og HCS skru
Hauksson I, Husby T, Kvernmo HD, Williksen J
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Diverse underekstremitet 1
Onsdag 21. oktober
13.00-15.00
Sted: Munch auditorium
Møteledere: Harald Steen og Astrid Buvik

31

Lapidus Prosedyre For Behandling Av Hypermobil Hallux Valgus
- En Prospektiv Studie
Hahn A

32

Trippelartrodese
Borchgrevink GE, Witsø E

33

KIRURGISK BEHANDLING AV VANSKELIGE AMPUTASJONSSTUMPER
Lium A, Witsø E

34

Gastrocnemius tenotomi. de første 119 operasjonene. 2006 - 2009
Brouwer EF, Jack S, Paulsrud Ø, Strømsøe K

35

kneeksartikulasjoner ved aker sykehus
Hassellund SS, Lerud PJ, Paulsrud Ø, Strømsøe K

36

Forskjeller i proteinuttrykket til intakt bruskvev versus bruskceller in
vitro
Bruun J A, Johansen O, Martinez I, Polacek M

37

COMPUTERNAVIGERING INNEN ORTOPEDISK TUMORKIRURGI. EN KASUISTIKK
Norum OJ, Sellevold S, Skjeldal S, Zaikova O

38

Fem års resultat av konservativ behandling av retrotrochantære smerter
Johansen O, Karus J, Khaled M

39

arthrodiatase: trykkavlastning ved ledd-distraksjon. Radiostereometrisk
analyse og load-share målinger hos pasienter med talocrural artrose
Gunderson R, Horn J, Kristiansen LP, Ludvigsen P, Steen H

40

Sammensynkning av kallutase
Gunderson R, Horn J, Kristiansen LP, Ludvigsen P, Steen H

41

Polyostotisk fibrøs dysplasi- en kasuistikk
Buvik AS, Risan A, Småbrekke A

42

Femoroacetabular impingement hos en ung kvinne
Aamodt A, Gamlem AM, Gulati G
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DVR - Distal Volar Radius Plate

Traume 1
Torsdag 22. oktober
13.00-15.00
Sted: Film auditorium
Møteledere: Jan Egil Brattgjerd og John Clarke-Jenssen

43

Hoftebrudd – preoperativ ventetid og operasjonstidspunkt på
døgnet Analyser basert på 28 866 frakturer rapportert til Nasjonalt
Hoftebruddregister
Engesæter LB, Espehaug B, Gjertsen JE

44

American Association of Anesthesiologist. Physical Status score er en god
predictor for langtidsdødelighet etter behandling for hoftebrudd
Bjørgul K, Novicoff WM, Saleh KS

45

Er hemiprotese bra nok ved hoftebrudd?
Bjørgul K, Ramstad C

46

Bein transplantasjon og intern fiksasjon av intrakapsulær lårhalsbrudd
Daibes K, Waisman M

47

Smerte og tidlig funksjon hos pasienter operert med glideskrue eller
Intertan margnagle – en prospektiv randomisert multisenterstudie
Espehaug B, Fevang J, Furnes O, Gjertsen JE, Havelin LI, Matre K, Vinje T

48

Smerte, funksjon og livskvalitet 3 måneder postoperativt hos pasienter
operert med ”glideskrue” eller Intertan margnagle
– en prospektiv randomisert multisenterstudie
Espehaug B, Fevang J, Furnes O, Gjertsen JE, Havelin LI, Matre K, Vinje T

49

QCT har bedre prediktiv verdi av styrke hos spongiøst beinvev enn DXA En
biomekanisk kadaverstudie
Gjerdet NR, Harboe K

50

Blødning ved sementert og usementert hemiarthroplastikk for FCF hos
gamle pasienter
Dahl O, Hjelmstedt F, Talsnes O

51

Behandling av hoftebrudd i Oslo - en beskrivelse av dagens praksis
Frihagen JF, Lofthus CM, Nordsletten L, Støen RØ

52

Resultater etter lårhalsbrudd hos pasienter med Morbus Parkinson
Brattgjerd JE, Paulsrud Ø, Strømsøe K

53

Kostnader ved hemiprotese eller to parallelle skruer ved behandling for
disloke..
Aspaas S, Aas E, Frihagen F, Madsen JE, Nordsletten L, Waaler GM

54

Når og hvordan oppstår pasientskader?
Grøgaard B, Thomsen MW, Walløe A
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Traume 2
Torsdag 22. oktober
15.30-17.00
Sted: Film auditorium
Møteledere: Terje Meling og Eirik Aunan

55

Operativ behandling av frakturer i Clavicula
Alhaug E, Aunan E

56

brudd i proksimale humerus med luksasjon av caputfragmentet
Fjalestad T, Forberg L, Hole M, Liljeholm M, Strømsøe K

57

Lokal traumereaksjon gjenspeiles ikke i systemiske chemokin og cytokin
konsentrasjoner
Bastian D, Lyngstadås SP, Reikerås O, Tamburstuen MV
			

			
58
Høyenergi distale femurfrakturer
Brekke I, 		
Flugsrud GB, Madsen JE, Magnusson MT, Østvoll I
		
59
Behandling av bløtdelsdefekter ved åpne tibiafrakturer
Andreassen GS, Clarke-Jenssen J, Madsen JE, Mesic H

80

60

Behandling av 73 åpne tibiafrakturer, Gustilo Anderson grad III,ved Ullevål
Universitessykehus 2004-2008
Andreassen G S, Clarke-Jenssen J, Madsen JE

61

Behandling av distale crus fracturer, AO 43 ABC, resultater og
komplikasjoner
Meling T, Søvik T

62

Oppfølging av pilon tibiale frakturer
Alhaug OK, Flugsrud GB, Thrygg H

63

Insidens av traumatiske brudd i lange rørknokler behandlet på sykehus.
en prospektiv alders og kjønnsspesifikk analyse av 4890 brudd
Harboe K, Meling T, Søreide K
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Protese 1
Torsdag 22. oktober
11.00-12.30
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Einar Witsøe og Jan Schrama

64

Bruk av Cyklokapron hos kneprotese pasienter
Amlie E, Bjerre S, Høvik Ø, Petursson G

65

Bruk av Cyklokapron hos hofteprotese pasienter
Amlie E, Bjerre S, Høvik Ø, Petursson G

66

Blodtap og transfusjon ved primær hofteproteseoperasjon med preoperativ
versus postoperative oppstart av tromboseprofylakse med dalteparin
Borgen P, Dahl OE, Reikerås O

67

Bakteriologi ved infiserte hofteproteser
Dale H, Engesæter LB, Espehaug B, Hallan G, Johannes CS, Langvatn H, Lutro O, Sjursen H

68

Risikofaktorer for revisjon på grunn av infeksjon etter usementerte
primære totalproteser
Dale H, Engesæter L, Espehaug B, Furnes O, Havelin LI

69

Risikofaktorer for postoperativ sårinfeksjon og revisjon på grunn av
infeksjon etter primære totalproteser
Dale H, Engesæter L, Eriksen HM, Espehaug B, Furnes O, Havelin LI, Line Løwer HL

70

Revisjon for infeksjon etter primære totalproteser i hofte og kne hos
pasienter med rheumatoid artritt
Engesæter LB, Espehaug B, Fevang BT, Furnes O, Hallan G, Havelin LI, Schrama JC

71

RESISTENSUTVIKLING MOT STAFYLOKOKKER VED INFISERTE HOFTEPROTESER
Dale H, Engesæter LB, Espehaug B, Hallan G, Langvatn H, Lutro O, Schrama JC, Sjursen H

72

Armert prefabrikert antibiotikaholdig spacer
Figved W, Opland V
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Protese 2
Torsdag 22. oktober
13.30-15.30
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Stefan Röhrl og Kari Indrekvam

73

Stammeresultater på 1111 primære usementerte hofteproteser med
keramikk-keramikk artikulasjon etter 10 år
Didriksen A, Fenstad AM, Olsen BA, Småbrekke A, Winge JF

74

Koppresultater 1111 primære usementerte hofteproteser med keramikkkeramikk artikulasjon etter 10 år
Fenstad AM, Hansen AK, Olsen BA, Småbrekke A, Winge JF

75
Effektvalidering av resuturering av abduktormuskulatur etter
			
hofteproteseoperasjon
			
Nordsletten L, Robstad B, Rohrl SM
		
76
Sementerte Titan stammer; Hva skjer? En studie av 10 358 primære
		
hofteproteser. hofter med 0 til 21 års oppfølging
Espehaug B, Furnes O, Hallan G, Havelin LI

82

77

Endringer i bentetthet etter operasjon med hofteprotese
Bøe B, Heier T, Nordsletten L

78

Bruk av Resurfacingproteser øker risken for tidlig revisjon. 1638 proteser
analyserert i et felles nordisk datasett
Fenstad AM, Furnes O, Garellick G, Havelin LI, Johansson PE, Kärrholm J, Overgaard S

79

Organspesifike endringer hos pasienter over 75 år operert med sementert
vs. usementert hemiprotese pga fractura collum femoris
Dahl O E, Hjelmstedt F, Kristiansen T, Pripp A H, Reikerås O, Rudlang A, Talsnes O

80

5 års oppfølging av exeter ved MHH del 1
Borgen P

81

5 års oppfølging av exeter ved MHH del 2
Borgen P

82

En randomisert RSA-studie av to sementerte hofteproteser med 5 ulike
artikulasjoner
Aamodt A, Badawy M, Bierling R, Birketvedt R, Furnes O, Hallan G, Haugan K, Havelin LI,
Indrekvam K, Kadar T, Skredderstuen A, Stokke T

83

Hofteproteser med bakre tilgang og 32 mm hode
Amlie E, Bjerkholt H, Fornes J, Høvik Ø, Ødegaard B

84

Antiluksasjonsplastikk med skruer
Borgen P
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Protese 3
Torsdag 22. oktober
16.00-17.20
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Kristian Bjørgul og Tarjei Egeberg

85

I hvilken grad kan man oppnå et balansert kneproteseledd ved bruk av en
moderne ligamentbalanseringsteknikk
Aunan E

86

Revisjoner blant primære totale kneproteser i Norge, 1994-2008
Espehaug B, Furnes O, Havelin L, Lygre SH, Vollset SE

87

Beintap i øvre femur etter innsetting av individ-tilpasset og standard
usementert femurkomponent
Aamodt A, Benum P, Foss OA, Nysted M

88

numerisk analyse viser stor deformasjon i proksimale femur etter
innsetting av en ultrak-kort usementert femurprotese
Aamodt A, Foss O, Klaksvik J, Pettersen SH, Wik TS

89

Charnley stammen: Klinisk og radiologisk resultat etter 10 år Overlevelse
etter 11 til 14 år
Andersen ST, Bjørgul K, Brevig K, Novicoff WY, Thu F, Wendy M, Wiig M, Åhlund O

90

Sammenligning av lateral og bakre tilgang ved innsetting av totalprotese i
hoften – en randomisert, kontrollert studie.
Aga P, Bogen B, Mashadi M, Solheim E

91

Dynamic creep testing og mekaniske egenskaper av retrieved Palacos cum
Gentamicine og Boneloc bensement
Gjerdet NR, Lie SA, Moldestad IO, Mølster AO, Nottrott M, Schnell-Husby O

92

Validering av diagnoser rapportert til nasjonalt register for leddproteser
Engesæter I, Engesæter LB, Laborie LB, Lehmann TG, Rosendahl K
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Barn 1
Torsdag 22. oktober
13.00 – 14.00
Sted: Munch auditorium
Møteledere: Joachim Horn og Vera Baasland Halvorsen

93

DISTALE RADIUSFRAKTURER HOS BARN: EPIDEMIOLOGI BEHANDLING OG RESULTATER
Randsborg PH, Sivertsen EA

94

behandling og kontroll av torusbrudd i distale radius
Bressers M, Griegel K

95

Retrospektiv studie av suprakondylære humerusfrakturer hos barn
Gulbrandsen P, Randsborg PH, Sivertsen EA, Skråmm I

			
96
Sterke fot ankel smerter hos barn. En kasuistikk til ettertanke
			
Behzadi M, Lende S, Vestad T
		
97
Preliminære resultater av 119 PEV pasienter
		
Engesæter LB, Fevang J, Fosse L, Sætersdal C
98

84

Behandling av medfødt talus verticalis etter Ponseti
Høiness PR
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Barn 2
Torsdag 22. oktober
14.30-16.10
Sted: Munch auditorium
Møteledere: Ola Wiik og Anders Wensaas

99

Epidemiologi og behandlingsresultater av Congenitt Tibia Pseudartrose i
Norge
Horn J, Kristiansen LP, Steen H, Terjesen T, Young S

100

Radiologisk måling av tøyningseffekt ved kortvarig strekkbehandling før
reposisjon av lukserte hofter hos barn
Høiness PR

101

Arthrografi av hofteledd som undersøkelse ved hoftelidelser hos barn
Holen KJ, Hulleberg G, Fosse, Lamvik T, Øye C

102

Sen-oppdaget hofteleddsdysplasi i Sør-Trøndelag 1999-2007
Fosse L, Holen KJ, Johansen OJ, Lamvik T, Rønningen H

103

Progresjon av skoliose hos pasienter med bilateral cerebral parese etter
intrathecal Baclofen terapi
Knaus A, Ramstad K, Terjesen T

104

Prognostiske faktorer ved ubehandlet Calvé Legg Perthes sykdom
Svenningsen S, Terjesen T, Wiig O

105

Hofteleddsdysplasi i relasjon til funksjon hos barn med cerebral parese
Terjesen T

106

Langtidsresultater etter behandling av epifysiolysis capitis femoris
Svenningsen S, Terjesen T, Wensaas A

107

Lårhalsdeformiteter hos friske 18-19 åringer
Eastwood D, Engesæter IØ, Engesæter LB, Laborie LB, Lehmann TG, Rosendahl K

108

Unge voksne med totalprotese grunnet hofteleddsdysplasi
Engesæter I, Engesæter LB, Laborie LB, Lehmann TG, Lie SA, Rosendahl K
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Nevrokirurgi 1 Funksjonell/vaskulær
Torsdag 22. oktober
09.00-10.20
Sted: Base One auditorium
Møteledere: Tomm B. Müller og Bjarne Lied

109

Elektrisk stimulering ved hodepine
Fredriksen TA, Hara S, Jørgensen JV, Sjaastad O

110

Høy forekomst av genetiske årsaker hos pasienter med dyp
hjernestimulering (DBS)
Aasly JO, Farrer MJ, Johansen KK, Jørgensen JV

111

Behandling av dystoni med dyp hjernestimulering (DBS) ved Rikshospitalet

Konglund A, Lilleeng B, Ramm-Pettersen J, Røste G, Skogseid IM
			
			
112
Kjønnsforskjeller i intrakraniale arteriers bifurkasjoner
Faulder K,		Ingebrigtsen T, Lindekleiv HM, Mardal K-A, Morgan M, Romner B, ValenSendstad K
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113

Klipsing av intracraniale aneurysmer via øyebrynet: Initiale resultater ved
nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus (Avd Ullevål)
Dahlberg D, Ekseth K, Solgaard T

114

Prevalens av ikke-rumperte intrakraniale aneurysmer i MR HUNT studien,
preliminære data
Müller TB, Sandvei MS, Stovner LJ, Vik A

115

Risikofaktorer for subaraknoidalblødning med fokus på blodlipider i HUNTstudien-preliminære data
Müller TB, Romundstad P, Sandvei MS, Vatten L, Vik A

116

Er kronisk cerebral ischemi en nevrokirurgisk problemstilling?
Fric R
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Nevrokirurgi 2 Tumor
Torsdag 22. oktober
11.00-12.00
Sted: Base One auditorium
Møteledere: Ruby Maherspan og Jon Ramm-Pettersen

117

Kirurgisk behandling av kjeveosteosarkom. Kasuistikk
Hall KS, König M, Meling TR, Mork J, Osnes T

118

Metabolsk karakterisering av intrakraniale svulster hos voksne ved hjelp
av ex vivo MR spektroskopi
Gribbestad I, Gulati S, Gulati M, Sjøbakk TE, Torp SH

119

Perioperativ død ved kirurgi for primære intracraniale svulster hos barn
Cappelen J, Solheim O

120

Gammaknivsbehandling av meningeomer med innvekst i sinus cavernosus:
langtidsoppfølging av 100 pasienter
Enger PØ, Pedersen P-H, Skeie BS, Skeie GO

121

Gammakniv versus reoperasjon for glioblastoma multiforme residiv
Brøgger JC, Enger PØ, Pedersen P-H, Sandvei Skeie B

122

Hypofysetumor med malignisering eller annen interkurrent
tumorsykdom?-En kasuistikk
Høstmælingen C, Svartberg J
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Spinalkirurgi/rygg 1
Torsdag 22. oktober
13.00-14.30
Sted: Base One auditorium
Møteledere: Bjarne Lied og Ivar Austevoll

123

Kjempecelletumores i columna
Ellingsen O, Kolstad F, Sundseth J

124

Ettårsresultater etter konvensjonell laminektomi hos pasienter over 70 år
Gulati S, Jakola A S, Lydersen S, Nygaard O P, Solberg T, Sørlie A

125

Behandling av metastaser i columna i Sør-Øst Norge
Bruland Ø, Giercksky K-E, Skjeldal S, Zaikova O

126

Bruk av Revidert Tokuhashi Score som prediktor for levetid hos pasienter
med metastase til rygg
Austevoll I, Fevang J, Nilsen PT, Rieber-Mohn M, Seip A

127

Den norske skiveprotesestudien. 2 års resultater
Brox JI, Grundnes O, Hellum C, Johnsen LG, Nygaard ØP, Rossvoll I, Storheim K

128

Fremre intercorporeal fiksasjon i lumbalcolumna med beinblokker frå
crista iliaca
Refsdal E

129

Spondylolisthesis-operasjoner i tidsrommet 2007 – 2009 på Rikshospitalet
Adobo R, Bräuer T, Riise R, Sørensen R

130

Glutealt kompartmentsyndrom etter lumbal laminektomi. En case rapport
Johansen O, Nymoen Ø, Polacek M

131

En ny metode for behandling av defekter i midtlinjen etter ryggkirurgi
de Weerd L, Solberg T, Weum S
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EXPEDIUM fiksasjonssystem

Et moderne og komplett
fiksasjonssystem for thorakal
og lumbalcolumna.

Spinalkirurgi/rygg 2
Torsdag 22. oktober
15.00-16.30
Sted: Base One auditorium
Møteledere: Torsten Bräuer og Tomm B. Müller

132

Sekundære skolioser operert på Haukeland sykehus 1994 -2008
Nilsen PT

133

Korsettbehandling av idiopatisk skoliose. Resultater ved bruk av
Providence nattkorsett
Natvik T, Nilsen PT

134

En sjelden og alvorlig komplikasjon til skoliosekirurgi. Kasuistikk
Nilsen PT

135

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi – Presentasjon av ny versjon
Austevoll, Brox JI, Habiba S, Hellum C, Ingebrigtsen T, Nygaard ØP, Skau PA, Skoglund A,
Solberg T, Sørlie A

136

Kvalitetsevaluering av henvisninger mottatt ved Tverrfaglig
Ryggpoliklinikk, St. Olavs Hospital
Gabrielsen S, Godø PA, Gulati S, Jakola AS, Nygaard ØP, Skogstad B, Solheim O

137

Kvalitetsregister for Ryggdeformiteskirurgi i Norge
Adobor R, Brox JI, Bräuer T, Riise R, Rimeslåtten S, Sørensen R

138

Seninfeksjon etter deformitetskirurgi. Reinstrumentering i en seanse
Adobor R, Bräuer T, Riise R, Sørensen R

139

Høyenergetiske brudd i Thoracolumbalcolumna. Et 12 års materiale
Knobloch R, Rossvoll I, Rønningen H, Schnell Husby O

140

6 sacrumfrakturer behandlet med lumbo-pelvic fiksasjon
Husby OS, Knobloch R, Rossvoll I, Rønningen H
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Diverse underekstremitet 2
Torsdag 22. oktober
09.00-10.00
Sted: rom 301
Møteledere: Jon Olav Drogset og Martin Polacek

141

Er vekt, høyde, midjeomkrets og hudfold målinger en risikofaktor for
utvikling av hopperkne?
Bahr R, Visnes H

142

Kan ultralyd forutse hvem som vil utvikle hopperkne? Data fra The Patellar
tendinopathy Cohort 2007 2009
Bahr R, Tegnander A, Visnes H

143
RESULTATER ETTER FASCIOTOMI FOR MEDIAL TRAKSJONSPERIOSTITT OG KRONISK
			
KOMPARTMENTSYNDROM I LEGGEN
			
Drogset JO, Johnsen E
		
144
Injeksjonsbehandling av tendinoser med trombocyttkonsentrat
		
Olsen B, Polacek M

145

92

TAP AV WIRETENSJON I ILIZAROV RAMME VED BRUK AV ULIKE WIREFIKSATØRER
Foss O, Klaksvik J, La Russa V, Skallerud B
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Skulder/albue
Torsdag 22. oktober
15.00-17.00
Sted: rom 301
Møteledere: Ida Sletten og Rune Moan

146

Prospektiv oppfølging av Copeland resurfacing skulderprotese operert
2004 - 2008
Ulvestad A

147

PROTESE I SKULDER: FUNKSJONELLE RESULTATER En retrospektiv analyse med
røntgen og klinisk undersøkelse av pasienter med 1 til 5 års oppfølging
Amlie E, Bjerre S, Friis K, Korsvold AM, Schrøder CP, Ødegaard B

148

Kuldebehandling etter acromionreseksjoner
Ekeland A, Foss H, Kise N

			
			

149

Resultat ved subacromial dekompresjon med og uten reseksjon av AC-leddet
Austgulen O, Blomquist J, Dypbukt S, Nuhic E, Solheim E

		

150

Asymptomatiske rotatorcuffrupturer: En analyse av prevalens og
rupturegenskaper En sonografisk og klinisk screeningsundersøkelse av
420 personer
Larmo A, Moosmayer S, Smith HJ, Tariq R

151

Parecoxib og indomethacin hemmer senetilheling
Dimmen S, Madsen JE, Nordsletten L

152

Sammenligning av senesutur og fysioterapi i behandlingen av små og
mellomsture rotatorcuffrupturer
Haldorsen B, Hennig T, Kise N, Lund G, Moosmayer S, Nerhus K, Seljom U, Svege I

153

HAGL skade og IGHL ruptur etter skulder luksasjon
Brox JI, Enger M, Liavaag S, Stiris MG, Svenningsen S

154

Preliminære 1 årsresultat fra Registeret for skulderstabiliserende kirurgi
Blomquist J, Havelin LI, Solheim E

155

Rolle av prosessus coronoideus ved albueluksajonsfraktur
Alnæs MB, Dargel J, Mader K, Maskar BJ, Pennig D

156

Funksjon og livskvalitet etter albueprotese kirurgi
Fenstad AM, Furnes O, Karlsson V, Skredderstuen A

157

Evaluasjon av 100 konsekutive pasienter med posttraumatisk albue
Alnæs MB, Birkenes T, Dargel J, Ivo R, Mader K, Pennig D
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Nevrokirurgi 3
Fredag 23. oktober
13.00-14.10
Sted: Base One auditorium
Møteledere: Roar Kloster og Per Kristian Eide

158

Nosokomial meningitt hos pasienter med ekstern ventrikkeldrenasje ved
HUS 2003-2007
Helland CA, Mellemstrand M, Skrede S, Skutlaberg DH, Sundstrøm T

159

Reaktiv intracerebral prosess som komplikasjon til endovaskulær
behandling av intrakranielt aneurysme
Bakke SJ, König M, Meling TR, Scheie D, Sorteberg W

160
Mikrovaskulær Dekompresjon ved Multippel Sklerose og
			
Trigeminusnevralgi
			
Eide PK, Sandell T
		
161
Cerebrale abscesser; klinikk, bakteriologi og behandling
		
Hagen S, Hennig R

162

Et nevrokirurgisk utdanningsprogram i Etiopia – kliniske, praktiske og
etiske erfaringer og utfordringer
Wester K

163

Forekomst av hull i operasjonshansker i nevrokirurgi
Hommelstad J, Ranheim A, Reinholdt MP

164

Infeksjonsforekomst etter implantasjon av Baclofenpumpe
Fjelstad AB, Hommelstad J, Sorteberg A

Nevrokirurgi 4
Fredag 23. oktober
14.30-15.30
Sted: Base One auditorium
Møteledere: Roar Kloster og Per Kristian Eide

165

Repeated surgery for glioblastoma multiforme in a consecutive series of
516 patients
Helseth E, Helseth R, Johannesen TB, Konglund A, Langberg C, Lote K, Meling TR, Rønning
P, Scheie D, Vik A

166

Surgical mortality in 2630 consecutive craniotomies for intracranial
tumours
Helseth E, Johannesen TB, Konglund A, Langmoen IA, Lassen B, Meling TR, Mæhlen J,
Rønning P, Scheie D

167

Nytteverdi av ultralyd ved hjernesvulstkirurgi – en prospektiv studie
Selbekk T, Solheim O, Unsgård U

168

Arne Torkildsen in memoriam: Operasjon for bakre skallegropstumor hos 4
åring i 1946
Lundar T

169

Postoperative haematomas after craniotomies for intracranial tumours
Helseth E, Konglund A, Langmoen IA, Lassen B, Meling TR, Rønning P

170

Primær lymfekreft i sentral/perifere nervesystem, kasuistikk
Habiba S, Henning R
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Abstrakt 1

Kne
ER DET SAMSVAR MELLOM FUNN GJORT VED MR-UNDERSØKELSE OG ARTROSKOPI VED
MENISKSKADE?
Drogset JO
Gifstad T
Tegnander A

St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling

Innledning: Antall MR-undersøkelser av kne ved mistenkt meniskskade har de siste årene økt
betydelig. Målet med denne studien var å vurdere nøyaktigheten av MR i diagnostikken, med
bruk av artroskopifunn som kontroll.

Materialer og metoder: Pasienter operert for meniskskade ved St. Olavs Hospital i 2006 med
preoperativ MR-undersøkelse av aktuelle kne fra Trondheims tre MR-sentre ble inkludert i
studien. Av totalt 199 pasienter var 178 tilgjengelige og alle gav sitt samtykke til journalinnsyn.
			
Dette gav totalt 181 operasjoner da noen ble operert i begge knær. Operasjonsbeskrivelser og
			
MR-beskrivelser ble gjennomgått og informasjon om blant annet tidspunkt for symptomdebut,
		
rupturtype og operatør
ble hentet ut. To MR-sentre utførte undersøkelsene på maskiner med
		
feltstyrke 1,5 tesla (T), med unntak av fire undersøkelser med 3,0 T. Det siste senteret brukte i
hovedsak en 0,2 T ekstremitets-MR.
Resultater: Fem ortopeder var første- eller andreoperatør i 80% av inngrepene. Pasientene hadde
ved operasjonen en gjennomsnittsalder på 45 år (12-86). I gjennomsnitt gikk det 5,7 mnd (0-25)
fra MR-undesøkelsen til den artroskopiske kirurgien, og 79% hadde ved kirurgi hatt symptomer i
mer enn 3 måneder. I til sammen 141 av 181 knær (78%) var MR-diagnosen riktig på medialsiden.
Disse pasientene fikk påvist ruptur i riktig menisk eller riktig normalbeskrivelse. Tilsvarende tall
på lateralsiden var 153 av 181 (87%). Positiv prediktiv verdi for mediale menisk var 96% og 87%
for laterale menisk. Negativ prediktiv verdi (NPV) var medialt 51%, lateralt 84%. Hos senteret med
0,2 T maskin fant man en treffsikkerhet for mediale og laterale menisk på henholdsvis 54% og
87%, tilsvarende NPV på 28% og 86%.
Konklusjon: Resultatene viser at bruk av lav-tesla ekstremitets-MR trolig er uegnet for en
fremstilling av meniskskader. Den lave scoren for total negativ prediktiv verdi funnet i denne
studien tilsier at MR ved knesmerter ikke kan brukes for å sikkert utelukke meniskskade.
Pasientens symptomer og den kliniske undersøkelsen vil fortsatt være de viktigste verktøy ved
diagnostisering av meniskskader.

98
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Abstrakt 2

Kne
Operativ behandling av kronisk patellofemoral instabilitet med
trochleaplastikk, glideosteotomi av tuberositas tibia og rekonstruksjon av
mediale patellofemorale ligament. En kasustikk
Drogset J O
Holen K
Lamvik T
Øye C

St. Olavs Hospital, Seksjon for artroskopisk kirurgi
St. Olavs Hospital, Barneortopedisk seksjon
St. Olavs Hospital, Barneortopedisk seksjon
St. Olavs Hospital, Barneortopedisk seksjon

Bakgrunn: Instabilitet i patellofemoralleddet er et multifaktorielt problem. Stabiliteten påvirkes
av ekstremitetens balanse, leddets geometri, omkringliggende muskulatur og bløtvev. Symptomer
på instabilitet er patellofemorale smerter og sub-/ luksasjoner av patella, med bruskskader og
utvikling av artrose som mulig konsekvens. Trochleadysplasi er betegnelsen på manglende
dybde av lårbeinets leddflate mot patella og regnes som viktigste enkeltårsak for instabilitet.
Behandling av en trochleadysplasi med kronisk instabilitet har vært kontroversiell med høy grad
av residiv.
Formål: Det er utviklet nye operasjonsmetoder med gode resultater for behandling av patellofemoral instabilitet hvor trochleadysplasi foreligger. Vi ønsket å tilnærme oss denne kunnskapen
for å kunne tilby denne behandlingen til aktuelle pasienter.

			
			

		

Materialer og metoder: Under et studieopphold ved Clinique Sauvegarde i Lyon sommeren
2008 ble trochleaplastikk (H. Dejours metode) demonstrert. Metoden egner seg for dysplasier
hvor trochlea prominerer og patella blir liggende å ri over denne, dvs type B og D dysplasi etter
Dejours klassifikasjon. Målet er å redusere prominensen av trochlea og å skape en ny sulcus.
Fordelen med denne metoden er at man angriper hovedårsaken til instabiliteten. I tillegg til å
korrigere dysplasien er det viktig å utrede og korrigere andre årsaker til instabilitet.
Pasienten er en 17 år gammel jente med residiverende patellaluksasjoner i ve kne siste 3 år. Operert
i 2007 med lateral release og medial duplikasjon med kortvarig effekt. Hun hadde en betydelig
instabilitet og hadde sluttet med all fysisk aktivitet. Utredning viste trochleadysplasi type D med
prominens og supratrochleær spore, forhøyet TT/TG avstand som uttrykk for lateralforskjøvet
tuberositas tibia og ruptur av mediale patellofemorale ligament (MPFL). Pasienten ble derfor
operert med trochleaplastikk, rekonstruksjon av MPFLog glideosteotomi av tuberositas tibia.
Operasjonen ble utført 01. april 2009.08.27, og metoden blir beskrevet i detalj.
Resultater: KOOS og Lysholm score ble registrert preoperativt. Operasjonstiden var 4 timer og
20 minutter. Startet med CPM skinne fra 1 postopertive dag. Brukte ortose med fleksjon 0 – 30
grader, økende til 0 – 60 grader etter 3 uker. Det postoperative forløpet var ukomplisert. Det er
planlagt 6 mnd kontroll med ny scoring i september.
Diskusjon: Trochleadysplasi har tidligere vært lite fokusert på hos pasienter med patellofemoral
instabilitet. Mange har gjennomgått flere operasjoner med bløtdelskorreksjon og osteotomier
med tvilsom effekt. Forskjellige trochleaplastikker har vært beskrevet, og metoden utviklet av
H. Dejour og modifiseringer av denne rapporteres i utlandet å ha lovende resultater. Ved nøye
kartlegging av de tilgrunnliggende årsaker til patellofemoral instabilitet håper vi at vi med
moderne operasjonsmetoder skal kunne tilby disse pasientene en forbedret behandling.
• Høstmøteboken 2009
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Abstrakt 3

Kne
Fokale bruskskader i kneet reduserer pasientenes Livskvalitet like mye
som langtkommen gonartrose. En sammenligning av KOOS i fire grupper
knepasienter med fastslått indikasjon for kirurgi
Ekeland A
Engebretsen L

Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus Ullevål, Ortopediske avdeling og Senter for
idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
Heir
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling og Senter for idrettsskadeforskning,
Norges idrettshøgskole, Oslo
Løken S
Oslo Universitetssykehus Ullevål, Ortopediske avdeling,
og Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
Nerhus K
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Røtterud JH
Akershus Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Årøen A
Oslo Universitetssykehus Ullevål, Ortopediske avdeling
			
og Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo

			
Bakgrunn: Mange		pasienter med fokale bruskskader i kneet sliter med smerter og nedsatt funksjon.
		
Det er ikke kjent i hvilken grad disse plagene affiserer pasientenes livskvalitet – sammenlignet
med andre former for knelidelser. KOOS er en validert knescore for et spekter av knelidelser og
skulle egne seg som verktøy for sammenligning av kneplager med forskjellig etiologi.
Formål: Vi ønsket å sammenligne grad av plager fire forskjellige knelidelser gir – og spesielt i
hvilken grad plagene affiserer pasientenes livskvalitet.

Materialer og metoder: Vi inkluderte tidligere registrerte KOOS baseline data på pasienter som
allerede var med i forskjellige behandlingsstudier / registere. Kriterie var alder 18-67 år (potensielt
yrkesaktive). De fire pasientkategoriene var: A) Pasienter med gonartrose til kneprotesekirurgi,
B) Pasienter med gonartrose til knenære osteotomier, C) Pasienter med fokale bruskskader til
bruskkirurgi og D) Pasienter med ACL-ruptur til ACL-rekonstruksjon. KOOS subscore ”Quality of
Life” (QoL) (0 – 100 poeng) var hovedparameter.
Resultater: Ved preoperativ baseline scoret pasientene med fokale bruskskader 27.5 poeng på
KOOS-QoL sammenlignet med 27.2 (p=1.000) og 28.8 (p=1.000) hos pasienter med gonartrose til
henholdsvis protesekriurgi og osteotomier. For alle 5 subscore av KOOS scoret bruskpasientene
høysignifikant dårligere enn pasientene med ACL-ruptur.
Diskusjon: Alle pasientene i studien hadde fått fastslått indikasjon for kirurgi, og resultatene
representerer således ikke diagnosegruppene i sin helhet. Terskelen for kirurgi kan være
forskjellig i de forskjellige gruppene, og dette kan influere på resultatene. KOOS er i denne
studien ikke korrigert for kjønn og alder. Bruken av KOOS som verktøy for sammenligning av
forskjellige kategorier knepasienter er en styrke ved studien.
Betydning: Studien synliggjør de betydelige plagene pasienter med fokale bruskskader kan
ha. Sammenholdt med kunnskap om de begrensninger som ligger i dagens behandlingstilbud
for disse pasientene, ser vi et klart behov for utvikling av bedre behandlingsalternativ. Senter
for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk støtte fra
Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk Tipping AS og Helse
Øst. Prosjektet er i tillegg støttet økonomisk og praktisk av djo og FIS.
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Abstrakt 4

Kne
Seks års oppfølging av pasienter med leddbruskskader i kne:
Knefunksjon bedres med og uten bruskkirurgi, men normaliseres ikke.
Engebretsen L
Heir S
Holme I
Løken S
Årøen Å

Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus. 3. Senter for idrettsskadeforskning,
Norges idrettshøgskole
Martina Hansens Hospital ogSenter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole.
Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus og Senter for idrettsskadeforskning,
Norges idrettshøgskole
Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus. 3. Senter for idrettsskadeforskning,
Norges idrettshøgskole

Bakgrunn: Det naturlige forløpet av leddbruskskader i kne er lite kjent og man vet ikke om
kirurgisk bruskbehandling forbedrer funksjon på lengre sikt.
Formål: Vi ønsket å studere hvordan knefunksjon hos pasienter med en kjent leddbruskskade
utviklet seg over en 6-7 års periode.

			
			

		

Materialer og metoder: Dette er en oppfølgingsstudie av en tidligere registrering av 993 kneartroskopier (baseline). Pasienter som var under 50 år og som hadde en International Cartilage
Repair Society (ICRS) grad 3-4 leddbruskskade ved baseline ble inkludert i oppfølgingsstudien.
(n=98, 13,8% av pasienter < 50 år). 2 pasienter var døde, 12 lot seg ikke oppspore eller møtte
ikke opp. 84 pasienter fullførte studien gjennomsnittlig 6,2 år etter baseline. Pasientene fylte ut
ICRS score ved baseline og ved oppfølgingen. I tillegg ble følgende scoringsskjemaer fylt ut ved
oppfølgingen: Lysholm, Tegner, Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score, Cincinnati Knee
Rating System, International Knee Documentation Committee Subjective Knee Form og Short
Form 36. Belastede røntgenbilder av begge knær ble utført hos 68 pasienter og gradert etter
Kellgren-Lawrence klassifiseringen.
Resultater: ICRS funksjonsscore, Visual Analog Scale smertescore og pasientens gradering av
funksjon av aktuelle kne sammenlignet med motsatt kne forbedret seg fra baseline (p < 0,001).
ICRS aktivitetsnivå var redusert fra baseline (p< 0,001). Lineær regresjonsanalyse viste at disse
endringene var uavhengig av alder, kjønn, BMI, tilleggsskader, størrelse og lokalisasjon av
bruskskaden og om pasientene hadde gjennomgått bruskkirurgi eller ikke. Ved oppfølgingen var
Lysholm score 75 (SD 20). Øvrige funksjonsscorer var på tilsvarende nivå. Kellgren-Lawrence grad
var signifikant høyere i kneet med bruskskade sammenlignet med motsatt kne (p<0,001).
Diskusjon: I denne studien er pasienter som har fått ulik behandling ikke sammenlignbare slik
at vi kan ikke si noe om resultater av bruskkirurgi sammenlignet med annen behandling. Fremgangen i funksjon kan være reell, men kan også være påvirket av redusert aktivitetsnivå,
forskjellige scoringssituasjoner samt placeboeffekt av kirurgi eller annen behandling.
Pasientene har fortsatt en dårlig knefunksjon reflektert i en lav Lysholm score. Radiologiske
funn tyder på en sammenheng mellom fokale leddbruskskader og senere atroseutvikling.
Betydning: Mange pasienter som har fått påvist en bruskskade i kneet kan forvente en stabil
eller bedret knefunksjon de nærmeste årene selv om de velger ikke-operativ behandling. Det er
behov for studier av ikke-operativ behandling av bruskskader som for eksempel trening. Studien
viser også at det er behov for å inkludere en ikke-operativ gruppe i randomiserte studier av
kirurgiske bruskbehandlingsmetoder.
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Abstrakt 5

Kne
Kliniske resultater 5-9 år etter mosaikkplastikk i kne hos 69 pasienter
Austgulen OK
Harlem T
Hegna J
Solheim E
Strand T
Øyen J

Bergen Kirurgiske Sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Bergen Kirurgiske Sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen Kirurgiske Sykehus og Universitetet i Bergen
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Bergen Kirurgiske Sykehus og Universitetet i Bergen

Bakgrunn og formål: Fokale leddbruskskader opptrer hyppig og er vanskelige å behandle. Flere
metoder er beskrevet, men ingen er sikkert vist å være bedre enn andre. Vi tok i bruk mosaikkplastikk (transplantasjon av autologe osteochondrale plugger fra område med mindre belastning
til område med leddbruskskade) i 1998. Formålet med studien var å evaluere resultatene etter 1
år og ved siste oppfølgning 5-9 år postoperativt.
			

			
Pasienter og metoder: Vi inkluderte pasienter 50 år og yngre med symptomatiske full-tykkelse
leddbruskskader		
verifisert ved artroskopi. Vi ekskluderte pasienter med røntgenologisk artrose,
		
aksefeil, instabilitet eller manglende evne til å fullføre rehabiliteringsregimet. Mosaikkplastikken

ble gjennomført ved åpen, halvåpen eller artroskopisk teknikk. Lysholm score og visuell analog
skala (VAS) data for smerter (0 = ingen smerte; 100 = verst tenkelige smerte) ble innhentet før
kirurgi, 12 måneder postoperativt og 5-9 (median 7) år etter operasjonen. Ved siste oppfølging av
pasientene ble også bedt om å angi grad av tilfredshet med resultatet på en VAS (0 = ikke i det
hele fornøyd; 100 = helt fornøyd), og om å svare på om de ville ha gjennomgått operasjonen igjen
hvis nødvendig (ja eller nei).
Resultater: 73 pasienter tilfredstilte inklusjonskriteriene. 4 ønsket ikke å delta og 69 pasienter (41
menn og 28 kvinner) med median alder 33 år ble inkluderte i studien. Median symptom-varighet
var 60 måneder (1 måned - 30 år). Bruskdefektene var lokaliserte til mediale femurkondyl (n=40),
patella (n=18), laterale femurkondyl (n=7) eller trochlea (n=4). Vi brukte 1-11 graft (median 4) graft
for å behandle lesjonene som varierte i størrelse fra 1-5 (median 3) cm2. Gjennomsnittlig Lysholm
score og VAS for smerte ble forbedret fra henholdsvis 48 og 62 preoperativt til henholdsvis
81 og 24 ved 12 måneders oppfølging (p <0,001 for begge sammenlikninger). Fra 12 måneder
postoperativt skjedde en forverring av Lysholm score og VAS for smerte til henholdsvis 68 og 32
siste oppfølgning 5-9 år postoperativt (henholdsvis p <0,001 og p = 0.018). Gjennomsnittlig grad
av tilfredshet med resultatet (VAS, 0-100) var 70 (SD 28), og 61 pasienter (88%) angav at de ville
ha gjennomgått operasjonen igjen.
Diskusjon og konklusjon: Mosaikkplastikk gir bedring av symptomer og funksjon ved både kort
og middels lang oppfølging. Vi fant imidlertid en forverring av resultatene fra 12 måneder postoperativt til 5-9 år postoperativt. Hva forverringen skyldes er uklart, men det kan ikke utelukkes
at svekkelse av graftene og reparasjonsvevet omkring disse spiller inn. Progresjon av leddbruskskadene og/eller artroseutvikling er også mulig forklaringer.
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Abstrakt 6

Kne
Mikrofraktur behandling av én versus flere leddbruskskader i kneet. 2-9 års
oppfølging av 110 pasienter
Austgulen OK
Harlem T
Hegna J
Solheim E
Strand T
Øyen J

Bergen Kirurgiske Sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Bergen Kirurgiske Sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen Kirurgiske Sykehus og Universitetet i Bergen
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Bergen Kirurgiske Sykehus og Universitetet i Bergen

Bakgrunn og formål: Mikrofraktur har vært brukt ved små traumatiske defekter hos unge
idrettsutøvere så vel som ved store degenerative lesjoner hos eldre pasienter. Noen ganger kan
det være vanskelig å klassifisere brusklesjoner som enten traumatiske eller degenerative. Det
synes rimelig å tro at enkeltstående defekter oftere er forårsaket av et traume mens flere defekter
oftere representerer en degenerativ leddlidelse eller gjentatte mindre traumer. Formålet med
denne studien var å belyse indikasjonstilling for mikrofraktur ved å sammenligne klinisk resultat
hos pasienter med én versus flere leddbruskskader.

			
			

		

Pasienter og metoder: Vi inkluderte pasienter 60 år og yngre med 1-3 symptomatiske full-tykkelse
leddbruskskader i kneet verifisert ved artroskopi. Vi ekskluderte pasienter med røntgenologisk
artrose, aksefeil, instabilitet eller manglende evne til å fullføre rehabiliteringsregimet. Mikrofraktur ble utført med artroskopisk teknikk ad modum Steadman. Pasientene fulgte et standardisert postoperativ rehabiliteringsregime som inkluderte initial CPM og delbelastning i 6 uker.
Reoperasjon av brusklesjonen, unntatt mindre debridement, ble klassifisert som behandlingssvikt
(“failure”). Hos resterende pasienter ble klinisk resultat evaluert ved Lysholm score og VAS gradering av smerter og funksjon. Data ble prospektivt samlet inn før operasjonen og ved oppfølgning
2-9 (median 5) år postoperativt.
Resultater: 110 pasienter, 64 menn og 46 kvinner, med en median alder på 38 år (15-60) ble
inkluderte. Median symptom varighet var 40 måneder (spredning 1 måned - 20 år). Vi behandlet
én (n = 76), to (n = 27) eller tre (n = 7) lesjoner med median totalt areal på 4 (1-15) cm2. Totalt
24 failures (22%) ble registrert – 18% i single-defekt subgruppen og 29% i multippel-defekt
undergruppen. Hos de resterende pasienter (n = 86), ble Lysholm score, VAS smertescore og
VAS funksjonscore (0 = unyttig; 100 = full funksjon) forbedret fra henholdsvis 51, 52 og 41 til
henholdsvis 71 (p <0,001), 30 (p <0,001) og 69 (p <0,001) ved siste oppfølgning. 78% hadde en
forbedring av Lysholm score. Smertescore var signifikant lavere (p = 0,042) og funksjonscore
signifikant høyere (p = 0.001) i single-defekt subgruppen i forhold til multippel-defekt subgruppen.
Lysholm score var ikke signifikant forskjellig mellom de to undergruppene (p = 0,06).
Konklusjon og betydning: Mikrofraktur bedrer smerter og funksjon ved både én og flere
leddbruskskader, men en femtedel trenger ytterligere kirurgi (failures) og i ytterligere en femtedel
forbedres ikke Lysholm score. 2-9 år postoperativt angir “non-failures” å ha en gjennomsnittlig
funksjon på 69% av et normalt kne. Effekten av mikrofraktur er best hos pasienter med én
lesjon.
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Abstrakt 7

Kne
Anatomisk rekonstruksjon av kneets mediale strukturer.
En biomekanisk in vitro studie
Armitage B
Coobs B
Engebretsen L
Johansen S
LaPrade R
Spiridanov S
Westerhaus B
Wijdicks C

University of Minnesota, Oslo Universitetssykehus Ullevål
University of Minnesota, Oslo Universitetssykehus Ullevål

Bakgrunn: Ingen anatomisk, medial ligamentrekonstruksjon er tidligere beskrevet i litteraturen.

			
Hypotese: En anatomisk rekonstruksjon av kneets mediale strukturer vil reetablere normal
			
stabilitet i kneet og normal belastning i de rekonstruerte ligamentene.
		
		
Metode: 10 uparede kadaverknær ble testet ved 0, 20, 30, 60 og 90 grader fleksjon. Testingen
ble foretatt med intakte ligamenter, etter at MCL og det bakre, skrå ligamentet ( POL )var kuttet
som ved en grad III skade og etter at det var foretatt en anatomisk rekonstruksjon av MCL og
POL. Knærne ble testet for valgus, rotasjon og fremre tibiatranslasjon. Et elektromagnetisk
bevegelsesregistreringssystem ble benyttet for å måle stabiliteten i tibiofemorelleddet og
beltetransducere ble benyttet for å måle belastningen i de intakte-og rekonstruerte ligamentene
( MCL og POL )

Resultater:Det var signifikant økning i valgus, innadrotasjon og utadrotasjon ved simulert
grad III skade sammenliknet med intakt- og rekonstruert kne unntatt ved innadrotasjon ved 90
grader knefleksjon. Rekonstruksjonen normaliserte valgus ved 20, 30 og 60 grader, mens det
var en liten forskjell mellom intakt- og rekonstruert kne ved 0- og 90 grader. Utadrotasjonen og
innadrotasjonen ble normalisert ved alle fleksjonsvinkler. Det ble ikke observert forskjeller i
belastningen på de forskjellige ligamentene verken ved valgusstress eller rotasjon mellom intaktog rekonstruert kne.
Konklusjon: Denne rekonstruksjonen reetablerer nærmest normal stabilitet i kneet etter en grad
III skade av mediale kneligamentet uten å overstramme kneet. Rekonstruksjonen vil være egnet
hos pasienter med alvorlige, kroniske og akutte skader av kneets mediale strukturer.
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Abstrakt 8

Kne
Hvilken finteteknikk gir høyest belastning for kneleddet?
Kristianslund E
Krosshaug T

Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo

Bakgrunn: Treningsprogrammer er vist å kunne redusere forekomsten av korsbåndskader i
håndball, men de kan sannsynligvis forbedres med bedre kunnskap om bakenforliggende
risikofaktorer. Endring av finteteknikk er et viktig element i forebyggingsprogrammene, men
kunnskapen om hvilken teknikk som reduserer risikoen for skade er mangelfull. Valgusmomenter
i kneet er en god prediktor på skade, og vi antar at en teknikk som gir lavere valgusmomenter
også vil gi lavere skaderisiko.
Formål: Vi ønsket å studere effekten av finteteknikk på valgusmomenter i kneet.
Materialer og metoder: 164 kvinnelige elitehåndballspillere (22.4±4.0 år, høyde 173±6 cm,
vekt 69±7 kg) gjennomførte 5 håndballfinter hver med 35 refleksmarkører festet til kroppen.
Bevegelsen ble registrert av åtte 240 Hz infrarøde kameraer og en 960 Hz kraftplattform. Aktuelle
variabler ble utregnet med en standard tredimensjonal biomekanisk analyse. Utfallsvariabel
var maksimalt knevalgusmoment i løpet av de første 50 ms av kontaktfasen, normalisert til
kroppsvekt. En multivariat, trinnvis lineær regresjon ble gjennomført med følgende uavhengige
variabler: knefleksjonsvinkel ved fotisett, knevalgusvinkel ved fotisett, knevalgusvinkel ved
maksimalt knevalgusmoment, lateralfleksjon av trunkus ved fotisett, innoverrotasjon av fot
relativt til retningen på bevegelsen inn i finten, lateral avstand fra kroppens massemidtpunkt til
fot ved fotisett, lengde på kontaktfasen, grad av retningsforandring og hastighet inn i finten.

			
			

		

Resultater: Gjennomsnittlig maksimalt knevalgusmoment i løpet av første 50 ms var 1,45±0,70
Nm/kg. Knefleksjon ved fotisett, knevalgus ved fotisett og lateral avstand fra massemidtpunkt til
fot ble eksludert fra regresjonsmodellen. Modellen hadde en R2-verdi på 0,45 og standardfeil for
estimatet på 0,52. Knevalgusvinkel ved maksimalt knevalgusmoment, innoverrotasjon av foten
relativt til fartsretningen og fart inn i finten hadde størst sammenheng med utfallsvariabelen.
En økning av knevalgusvinkel på ett standardavvik (4,5°) gir 0,24 Nm/kg (19%) større maksimalt
knevalgusmoment første 50 ms. Tilsvarende effektstørrelser for innoverrotasjon av fot (std. 10,4°)
og hastighet inn i finten (std. 0,33 m/s) er hhv. 0,20 Nm/kg (14%) og 0,31 Nm/kg (21%).
Diskusjon: Tolkningen av resultatene er begrenset av at teknikk ikke er analysert mot reell skaderisiko, men med en prediktor for skade.
Betydning: Forebyggingsprogrammer mot korsbåndskader bør fortsatt fokusere på å innarbeide
en finteteknikk med liten valgusvinkel i kneet og uten markant innoverrotasjon av foten, i
særdeleshet for finter som utføres med stor hastighet inn i finten.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk støtte
fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk Tipping AS og
Helse Øst.
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Abstrakt 9

Kne
SAMMENSATTE FUNKSJONELLE TESTBATTERIER ER SENSITIVE FOR Å IDENTIFISERE
PASIENTER SOM GJENNOMGÅR REKONSTRUKSJON ETTER FREMRE KORSBÅNDSRUPTUR
Eitzen I
Oslo Universitetssykehus Ullevål, NAR Ortopedisk senter og Hjelp24NIMI
Engebretsen L Oslo Universitetssykehus Ullevål, NAR Ortopedisk senter
Moksnes H
Oslo Universitetssykehus Ullevål, NAR Ortopedisk senter og Hjelp24NIMI
Risberg MA
Oslo Universitetssykehus Ullevål, NAR Ortopedisk senter og Hjelp24NIMI
Snyder-Mackler L Department of Physical Therapy, University of Delaware, USA

Bakgrunn: En screeningtest bestående av hinketester, spørreskjemaer for egenvurdering av knefunksjon, samt antall sviktepisoder etter skaden benyttes i dag for å funksjonsvurdere pasienter
med ruptur av fremre korsbånd (ACL). Det er imidlertid ikke kjent om screeningtesten også er
egnet til å identifisere pasientene som på bakgrunn av dårlig knefunksjon bør gjennomgå ACLrekonstruksjon (ACLR).
			

			
Formål:
		
1) Å vurdere hvorvidt
screeningtesten i sin originale form kan identifisere pasientene som
		
gjennomgår ACLR.

2) Å undersøke om endringer i enten innhold eller timing for screeningtesten kan bedre den
prognostiske verdien med tanke på behov for fremtidig ACLR.
Materialer og metoder: Studien er en prospektiv kohortstudie som inkluderer 135 pasienter
med akutt ACL-ruptur (innen 3 måneder). Endepunkt for studien var hvorvidt pasientene hadde
gjennomgått ACLR eller ikke innen 15 måneder etter skade. Funksjonelle og kliniske karakteristika
mellom gruppene som gjennomgikk ACLR og de ikke-opererte ble sammenlignet med uavhengige
T-tester og Mann-Whitney test. Tolv alternative versjoner av den originale screeningtesten ble
utarbeidet. Seks av disse involverte utfallsmål fra baseline, mens ytterligere seks involverte
utfallsmål fra en retest utført etter 5 ukers intensiv rehabilitering. Den prognostiske verdien av
hver enkelt av disse 13 variantene av screeningtesten ble beregnet ved logistisk regresjon med
ACLR som avhengig variabel.
Resultater og diskusjon: Materialet inkluderte 67 (49,6%) kvinner og 68 (50,4%) menn med
gjennomsnittsalder 25,9 (range 14-57) år. Nittien (67,4%) individer var idrettsaktive på nivå I og 44
(32,6%) på nivå II før skaden oppstod. Gjennomsnittlig antall dager mellom skade og screeningtest
var 59,9 (range 11-91). Sekstini (51,1%) individer gjennomgikk ACLR. Gjennomsnittlig tid fra
skade til operasjon var 23,2 (range 7-63) uker. Vi fant ingen signifikante forskjeller i de enkelte
funksjonelle og kliniske variablene ved baseline mellom opererte og ikke-opererte pasienter.
Derimot var de som ble rekonstruert signifikant yngre og hadde et høyere aktivitetsnivå (p<0,05).
Den originale screeningtesten kunne identifisere hvem som senere gjennomgikk ACLR, men
kun med 73,4% sensitivitet og 56,5% spesifisitet. Flere av de modifiserte versjonene ga bedre
prognostiske verdier. Den beste versjonen ved baseline inkluderte i tillegg isokinetisk styrketest
av quadriceps og det mer idrettsspesifikke spørreskjemaet IKDC2000, hvilket ga sensitivitet på
91,2% og spesifisitet på 57,9%. Dersom testingen ble utført etter 5 uker med intensiv rehabilitering, ga både den originale screeningtesten og en versjon som inkluderte isokinetisk styrketest av quadriceps og IKDC2000 sensitivitet på 90,3% og spesifisitet på 52,6%.
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Betydning: Valg av ACLR baseres i stor grad på alder og aktivitetsnivå. Vi vet fra tidligere studier
at god preoperativ funksjon øker sannsynligheten for godt postoperativt resultat. Vi anbefaler
derfor at screeningtesten benyttes som et sammensatt funksjonelt testbatteri etter ACL-ruptur,
og at resultatet inkluderes i vurderingen av behov for ACLR. For å optimalisere den originale
screeningtestens prognostiske verdi, bør imidlertid innholdet eller tidspunktet for når den utføres
modifiseres.
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Abstrakt 10

Kne
EN PROSPEKTIV RANDOMISERT STUDIE MELLOM PLLA- OG METALL-INTREFERENSSKRUER
VED PRIMÆRE ACL-REKONSTRUKSJONER. KLINISKE RESULTATER OG MR-FUNN ETTER SYV
ÅR.
Bjørkmo I
Drogset JO
Myhr G
Straume LG

Ort. avd. St. Olavs Hospital og NTNU
Ort. avd. St. Olavs Hospital og NTNU
Unilabs Røntgen, Trondheim
Ort. avd. St. Olavs Hospital og NTNU

Bakgrunn: Gullstandarden ved primære endoskopiske ACL- rekonstruksjoner med patellarsenegraft har vært fiksasjon med metallskruer. Ulempene med metallskruer har blant annet
vært problemer med tunellvalg ved reoperasjoner. Ved bruk av bioresorberbare skruer har man
trodd at dette kunne unngåes.

			
Formål: Formålet med denne studien er å sammenligne det kliniske resultatet ved bruk av disse
			
to skruetypene og gjøre en MR bedømmelse av resorpsjonen av PLLLA-skruene.
		
		
Materialer og metoder: I perioden 2000 – 2001 ble 41 pasienter (22 kvinner og 19 menn) prospektivt randomisert til bruk av enten metall interferensskruer (20 pasienter) eller biologisk resorberbare
PLLA-skruer fra Linvatec® (21 pasienter). Pasienter med tilleggsinstabiliteter, store bruskskader
og større meniskskader ble ekskludert. Gjennomsnittlig alder på operasjonstidspunktet var 26
år (15-51 år).

Resultater: Sytten pasienter i hver gruppe ble etterundersøkt. To pasienter i PLLA gruppen ble
ekskludert pga ACL revisjon. To pasienter i PLLA gruppen og en i metallskruegruppen ble
delvis ekskludert pga ACL-ruptur i kontralateralt kne. Gjennomsnittlig Lysholmscore steg fra
preoperativt 66 til 90 i metallskruegruppen og 70 til 89 i PLLA gruppen. Gjennomsnittlig Tegnerscore var før skaden 7,6 og 7,3 i henholdsvis metall og PLLA gruppen og gikk ned til 5,3 og 5,0
etter syv år (p<0,05). Det var ingen statistisk signifikant forskjell på Tegnerscore (p=0,23),
subjektiv knefunksjon (p=0,78) eller KOOS score mellom gruppene etter syv år. Etter syv år hadde
10 pasienter (fire i metall- og seks i PLLA gruppen) >3mm sideforskjell på KT-1000 max.man.
(p=0.02). Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene på Lachmans test. Pivot
shift var positiv grad I hos fem pasienter i metallskrue gruppen og en pasient i PLLA gruppen og
positiv grad II hos to pasienter i metallskruegruppen men ingen i PLLA gruppen (p=0,04). Ved MR
ble det ikke påvist rester av noen av PLLA skruene etter syv år. 11 av 16 pasienter hadde screwghost i tibia. Ingen pasienter hadde benet oppfylling etter resorpsjon av skruen.
Diskusjon: Resultatene samsvarer med andre studier som finner like resultater ved bruk av disse
to skruetypene.
Konklusjon: Etter syv år er det kun små forskjeller i kliniske resultater ved bruk av metall- og
PLLA- interferensskruer ved primære ACL-rekonstruksjoner. Alle PLLA skruene er MR-messig
resorbert men ikke erstattet av bein.
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Abstrakt 11

Kne
FUNKSJON OG ARTROSEFOREKOMST ETTER FREMRE KORSBÅNDSREKONSTRUKSJON.
10-15 ÅRS OPPFØLGINGSSTUDIE
Aune AK
Engebretsen L
Fosdahl M
Gunderson R
Holm I
Myklebust G
Risberg MA
Øiestad BE

Volvat Medisinske Senter
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Oslo Universitetssykehus,
Ullevål og Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Bilde- og Intervensjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo
Senter for idrettskadeforskning, Norges Idrettshøgskole og Hjelp24 NIMI, Oslo
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Bakgrunn: Det foreligger få prospektive langtidsoppfølgingsstudier etter en fremre korsbåndsrekonstruksjon som vurderer funksjon i kneet over tid og artroseforekomst.

			
			

Formål: Formålet med denne studien var å beskrive funksjon over tid, symptomer og artroseforekomst 10-15 år etter fremre korsbåndsrekonstruksjon, og sammenligne pasienter med og uten
tilleggskade av menisk og/eller mediale sideligament på funksjon, smerter og grad av artrose.

		

Metode: 221 pasienter ble inkludert i korsbåndsstudier mellom 1990 og 1996. Disse pasientene ble
operert med patellarsenegraft og fulgt opp 6 måneder, 1 år, 2 år og 10-15 år etter rekonstruksjon.
Måleinstrumentene som ble brukt var: Lachman og pivot shift, KT-1000, Cincinnati og IKDC 2000
spørreskjema, isokinetisk muskelstyrke, hinketester, VAS smerteskala og røntgenundersøkelse
(Kellgren og Lawrence klassifisering grad 0-4).
Resultater: 181 pasienter (82%) ble vurdert ved 10-15 års oppfølgingen. Syttini pasienter (43.6%)
hadde isolert korsbåndsskade og 102 (56.4%) hadde kombinert skade. En signifikant reduksjon i
hamstringsstyrke, men ikke i quadricepsstyrke ble funnet fra 2 til 10-15 år. Resultater for Cincinnati
(84±15) og IKDC2000 (80±17) viste god funksjon etter 10-15 år. Det ble ikke funnet forskjeller
i funksjon mellom de med isolerte og de med kombinerte skader, bortsett fra for IKDC2000.
Pasientene rapporterte lite smerte målt med VAS (Ro: 0.7±1.3, Aktivitet: 1.9±2.1) Pasienter med
meniskskade hadde signifikant høyere artroseforekomst enn pasienter uten meniskskade (79%
versus 66%).
Diskusjon: Pasientene opprettholdt god funksjon i kneet over tid og rapporterte lite smerter 1015 år etter fremre korsbåndsrekonstruksjon. God funksjon i kneet er også rapportert i lignende
studier. Det er sprikende resultater i artroseforekomst, trolig fordi studiene har forskjellig design,
metode og pasientgrupper. Det er enighet i litteraturen om at pasienter med tilleggsskade av
menisk har høyere artroseforekomst enn pasienter med isolert skade.
Konklusjon: Pasienter med fremre korsbåndsrekonstruksjon rapporterte god funksjon over tid
og lite smerter etter 10-15 år. Pasienter med tilleggsskade av menisk eller mediale sideligament
hadde signifikant høyere artroseforekomst enn pasienter med isolert skade.
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Abstrakt 12

Kne
Follow up av double bundle ACL opererte pasienter.
Aune AK		
Rosenlund E		
Sanchez FH		

Volvat Medisinske Senter (VMS) Oslo, Ortopedisk avdeling
Volvat Medisinske Senter (VMS) Oslo, Ortopedisk avdeling
Volvat Medisinske Senter (VMS) Oslo, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Fremre korsbånd (ACL) er sammensatt av 2 bunter, anteromedial (AM) og posterolateral
(PL). AM hindrer hovedsaklig ant-post translation (skuffe) og PL pivoteringen. De siste årene
har 2 bunt (Double Bundle-DB) ACL rekonstruksjon blitt et alternativ til de tradisjonelle 1 bunts
operasjons metodene.
Formål: Ved inføring av ny ACL operasjons metode er det nødvendig å følge opp og etterundersøke
pasient materialet som en kvalitetskontroll.

			
Materialer og metoder: 45 pasienter med ACL ruptur ble operert med DB ACL rekonstruksjon
			
på VMS av samme operatør (AKA) i perioden 2007-8. Alle ble kontaktet og 35 har gjennomført
		
kontroll. Semitendinosus
(AM) og gracilis (PL) høstet fra ipsilateralt kne og tunneller borret opp
		
etter fot avtrykk anatomi. Proximal fixasjon med Endobutton CL/direct (S.Nephew) og distalt med
resorberbar interferance skrue. Testing ble utført med IKDC og Tegner aktivitets score. Det ble tatt
standardisert stående kne roentgen undersøkelse (Synaflex ramme).

Resultater:35 av 45 pasienter gjennomførte kontroll. 10 har ikke møtt men er kontaktet via
telefon og er tilbake i opprinnelig aktivitet og ønsker derfor ikke komme til kontroll fordi de bor
langt unna.l Follow-up tid var median 13 måneder (6-24 måneder). Snittalder 22 år ved operasjon.
Ingen hadde trengt reoperasjon.
IKDC:
1.(HEVELSE) 34 A og 1 B og ingen C eller D.
2.(ROM) 35 A og ingen B,C og D.
3.(STABILITET) 30 A og 4 B og 1 C, ingen D.
4.(SMERTE) 32 A og 3 B og ingen C eller D.
5. (HARVEST SITE) 27 A og 8 B og ingen C eller D.
6. (RTG) 35 A
7. (ONE LEG HOP) 33 A og 2 B og 1 C, ingen D.
Tegner: Gjennomsnitt score på 7. 28 av 35 hadde kommet tilbaka til samme sportslige nivå som
før skaden ved undersøkelsen. Ingen hadde oplevet svikt og alle funkerer normalt i hverdagen.
Konklusjon: Metoden gir gode resultater med lite komplikasjoner på kort sikt.
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Abstrakt 13

Kne
Artroskopisk osteosyntese av intraartikulær lateral femur kondyl fraktur
(Case rapport)
Johansen O
Khaled M

Ortopdisk avdeling UNN. IKM Universitetet i Tromsø
Ortopdisk avdeling UNN. IKM Universitetet i Tromsø

Bakgrunn: Intrartikulære femurkondyl frakturer behandles ofte operativt med åpen reposisjon
og osteosyntese. Artrofibrose er en kjent postoperativ komplikasjon og rehabiliteringen tar lang
tid. I noen tilfelle kan artroskopisk teknikk benyttes, hvilket reduserer risken for postoperativ
styvhet og gir kortere postoperativ rehabilitering.
Formål: Her beskrives et kasus der en 19 årig kvinne etter trafikkulykke fikk påvist en lateral
femurkondyl fraktur som ble behandlet med artroskopisk teknikk.
Materialer og metoder: Utredningen med RTG, CT og MR påviste en ustabil lateral femurkondyl
fraktur klassifisert etter AO som en B1 fraktur. Det var en klar indikasjon for operativ behandling.
Bruddet ble behandlet med reposisjon og fiksasjon med Richards kanylerte skruer ved bruk av
artroskopisk reknikk.

			
			

		

Operasjonen vært ukomplsert. Pasienten fikk lang gips i 15 o fleksjonsstilling i 3 uker med total
avlastning med krykker, deretter Don joy ortose åpen fra 0- 45 o og del belastning ca 20 kg i 3
uker, deretter gradvis økning til full mobilisering.
Resultater: Etter seks uker hadde pasienten 20º ekstensjonsdeficit og kunne flektere til 80º.
Røntgenviste uendret god stilling, noen muskel svaghet men god bevægelse i kne etter 12 uker.
Diskusjon/betydning/relevans: Enkelte intraartikulære knefrakturer kan behandles artroskopisk
med godt resultat.
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Abstrakt 14

Kne
Et uventet funn av histologisk normal arterie i kne ved korsbåndplastikk
(case rapport)
Johansen O
Khaled M

Ortopdisk avdeling UNN. IKM Universitetet i Tromsø
Ortopdisk avdeling UNN. IKM Universitetet i Tromsø

Bakgrunn: Bakgrunnen for denne rapporten er et uventet funn av en karstruktur inne i kneet ved
en vanlig ortopedisk prosedyre. Histologi-undersøkelse rapporteres også her.

Materialer og metoder:En 26 år gammel pasient med en korsbåndskade som hadde blitt påvist
i 3 år tidligere ble behandlet med artroskopi og rekonstruksjon av korsbåndet med BPB graft.
Ved artroskopien ble det funnet en uvanlig, relativt markert struktur som gikk seg fra det området
der fremre korsbånd fester seg på tibia, og bakover mot fossa poplitea. I første omgang oppfattet
man strukturen som restfibrer av fremre korsbånd. Konsistens og utseende var ikke helt i samsvar
			
med det en kunne vente av deler av korsbåndet, og en biopsi ble derfor tatt av strukturen. Den ble
			
shavet bort som del av prosedyren ved korsbåndplastikken.

		
		
Resultater: Histologisk svar viste overraskende en normal arterie. Pasienten hadde postoperativt
ingen plager, og korsbåndoperasjonen ble registrert som vellykket .

Diskusjon/betydning/relevans: Vi har ikke i litteraturen funnet beskrevet tilsvarende funn av
markerte arterier intraartikulært i dette området. Vi anser det som mulig at denne malformasjon
har oppstått etter et traume. MR beskrivelsen før artroskopien hadde ikke fokusert på annet enn
en totalruptur av fremre korsbånd.
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Abstrakt 15

Hånd 1
Oppfølging av Endoskopisk Carpal Tunnel syndrome opererte pasienteR
Rosenlund E
Sanchez FH

Volvat Med. Senter (VMS) Oslo, Ortopedisk avdeling
Volvat Med. Senter (VMS) Oslo, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Endoskopiske carpal tunnel operasjons teknikker har vært tilgjengelige fra 1989. To
teknikker dominerte, 2-portal Chow teknikk og 1-portal Agee teknikk. Grunnet noen alvorlige
komplikasjoner med Chow 2 portal operasjon, hovedsakelig grunnet blind distal insisjon, har man
gått bort fra den teknikken. De siste årene har det nye Agee skopet gjort 1-portal endoskopisk
carpal tunnel operasjoner første valg ved flere klinikker i USA og Europa (Trumble et Al, JBJS
2002).
Formål: Ved innføring av ny carpal tunnel operasjons metode er nødvendig å følge opp pasient
materialet som en kvalitetskontroll.
Materialer og metoder: 59 pasienter med carpal tunnel symptom bekreftet ved EMG-Nevrografi
ble operert med Agee endoskopisk teknikk av samme operatør (FHS) i perioden 2007-2008.
45 ble kontaktet via telefon og svarte på spørreskjema vedrørende: symptomer og smerter,
fornøydhet, sykemeldings tid, arr og om de ville gjenta operasjons valget. Operasjons teknikken
starter med 1.5 cm hudinsisjon over distale volare håndledds hudfure. N.Medianus ble idendifisert
og spesielle dilatorer og synovial elevator ble brukt. Agee skopet ble innført og den distale
enden av det volare carpal ligamentet blir identifisert. Med trigger kontrollert lite knivblad på
spissen av skopet blir ligamentet kuttet kontrollert retrograd, mm for mm under synets/skopets
veiledning.

			
			

		

Resultater: 45 av 59 pasienter ble kontaktet via telefon. 14 lost to follow-up. Follow-up tid var
median 11 måneder (8-22). Snittalder 42 år ved operasjon. Ingen har trengt reoperasjon eller har
alvorlige komplikasjoner.
- 45 av 45 hadde blitt kvitt smertene.
- 43 av 45 hadde blitt helt kvitt symptomerne fra CTS men 2 hadde noen stivhet i håndleddet
og av og til enkelte strålinger.
- 42 var svært fornøyd med operasjonen og 3 fornøyd og ingen misfornøyd.
- 42 mente at 18 dager sykemelding var tilstrekkelig. 3 trengte lenger sykemelding (1-4 uker).
- 44 hadde ingen nevneverdige arr problemer og 1 lett fortykkelse i arret.
- Alle ville gjenta operasjonsvalget.
Konklusjon: Metoden gir gode resultater med lite komplikasjoner og kort sykemeldingstid.
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Abstrakt 16

Hånd 1
Artroskopisk reseksjon av håndleddsganglion
Rigo IZ

Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Ganglion er den vanligste formen for bløtdelstumor på hånden. Kirurgisk exstirpasjon
gir den laveste residivfrekvensen, men man bør lage en åpning i leddkapselen for å ødelegge
ventilmekanismen til stilken. Dette kan gjøres innenfra via artroskop. Osterman publiserte sine
resultater av 151 artroskopisk ganglionreseksjon i 1995.
Formål: Målet var å demonstrere metoden artroskopisk ganglionreseksjon gjennom en liten
pasientserie.
Materialer og metoder: Kasus 1: 39 år gammel høyrehendt kvinne, profesjonell fiolinspiller. Volart

ganglion i høyre håndledd med ubehag og smerter under spilling. Skop via 1-2, shaver via 3-4
			
portal, den visualiserte ventilen på det volare kapselapparatet ble fjernet. I tillegg ble det utført
			
partiell synovectomi i ulnare kompartment for en moderat synovitt. Hun var i stand til å spille
fiolin 2 uker etter		operasjonen. Full funksjon etter 3 måneder, ingen kul.
		
Kasus 2: 27 år gammel høyrehendt kvinne, spiller flere instrumenter (blant annet gitar) i et

populært jenteband. Flerårig historie med ganglion dorsalt i venstre håndledd med smerter i
dorsalfleksjon. Residiv til tross for punksjon og tømming av geleaktig innhold 2 ganger. Kulen
satt svarende 3-4 portalen. Skopet ble satt inn via 6R, shaveren via 1-2 portalen. Den dorsale
kapselen ble fjernet med shaver inntil visualiserte strekksener, deretter åpning av kapselen på
ca 1X1 cm. Kulen forsvant, hun klarte å begynne å spille 4 uker etter operasjoner og spilte hele
festivalsesongen uten problemer.
Kasus 3: 17 år gammel høyrehendt gutt, som spiller baryton profesjonelt. Utviklet en kul dorsalt
på høyre håndrygg og ble operert for ett år siden. Residiv med smerter og ømhet over kulen. Kulen
befant seg litt distalt for RMC portalen. Artroskopisk reseksjon via radial og ulnar midtkarpal
portalene, åpning av kapsel ca 1,5X1,5 cm. 1 måned etter operasjonen var kulen borte. Litt
begrenset volarfleksjon men normal bruk av hånden, klarte å spille uten problemer.
Resultater: I alle 3 tilfeller var behandlingen vellykket. Kosmetisk og funksjonelt resultat var veldig
godt, og alle pasientene var fornøyde.
Diskusjon: Publiserte studier viser at langtidsresultatene ved artroskopisk reseksjon av håndleddsganglion er gode. Residivfrekvensen ligger mellom 4 og 7 %, som er langt bedre enn
ved åpen exstirpasjon (20 - 40 %). Det finnes ingen sammenliknende studier. Metoden er
imidlertid ikke helt enkel og krever god erfaring i håndleddsartroskopi. Både volare og dorsale
håndleddsganglier er tilgjengelige for artroskopisk reseksjon, men ganglier som løper ut fra STT
leddet er ikke egnet. Med artroskopi har man mulighet for samtidig evaluering av eventuell annen
patologi i håndleddet.
Konklusjon: Artroskopisk reseksjon av håndleddsganglion er et godt alternativ til vanlig åpen
exstirpasjon.

114

• Høstmøteboken 2009

Abstrakt 17

Hånd 1
Suzuki strekk for brudd i basis av fingerens midtfalang
Finsen V

Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin, NTNU, Trondheim

Bakgrunn: Mange brudd i basis av fingerens midtfalang fører til subluksasjon av falangen.
Bruddene er ofte kominutte og egner seg dårlig for åpen osteosyntese. Etter percutan pinning
og imoblilisering må en forvente betydelig vedvarende stivhet. Vi har, i likehet med mange andre,
valgt Suzukis metode blant de forskjellige strekk systemene. Vi presenterer her våre resultater.
Materialer og metoder: 20 pasienter ble behandlet i løpet av 8,5 år. Ved etterundersøkelse 49
(17- 116) måneder etter skade var én pasient død og én møtte ikke. De øvrige 18 pasientene utgjør
materialet. Det var 12 menn og 6 kvinner med median alder 54 (18-77) år ved skade. Det var 8
lav-, 8 medium-, og 2 høyenergetiske skader. Én hadde samtidig luksasjon av ytterleddet og én
knusningsskade med avulsjon av ekstensorsenens midtslipp. Én hadde stivt ytterledd etter en
tidligere skade.
Alle skader var lukkede. Hos 10 var det brudd i volare kant av midtfalangen og dorsal subluksasjon av falangen, i ett tilfelle brudd i den dorsale kanten, og i 7 fingre kominutte basis
frakturer. Tid mellom brudd og operasjon var 4 (0-28) dager. Tre fingre ble operert åpent.
Operasjonstid var 33 (18-255) minutter. Den var mellom 18 og 45 minutter ved de 15 lukkede
inngrepene. Vessel loops ble ofte brukt til strekk. Strekk ble fjernet etter 38 (8-46) dager.

			
			

		

Resultater: Bevegelighet i fingeren med strekket på var ofte skuffende liten. Det var to overfladiske
og én dyp infekson. Før etterundersøkelsen var det foretatt én artrodese og én amputasjon i PIP
leddet. Ved etterundersøkelse husket pasientene median ubehag med stekket på som VAS 5,5
(0-10) (Max=10), smerte siste uke før etterundersøkelse som VAS 0 (0-6) og VAS for funksjon som
3 (0-6). Kvikk-DASH score (Max=100) var 2 (0-48) og grepstyrke 97 (75-118) % av frisk side.
Median grader henholdsvis ekstensjon, fleksjon og total bevegelighet i 16 fingre var: grunnledd:
8, 95, 105; mellomledd: -9, 83, 72; ytterledd: 0, 50, 45; og total bevegelighet i fingeren: 0, 225,
228.
Diskusjon: Vi er rimelig fornøyde med våre resultater som likevel er noe dårligere enn andres
med denne metoden. De kunne kanskje bedres ved å ha mindre kraft i streket ved å bruke (f. eks.
kjevekirurg-) strikk i stedet for vessel loop og kontrollere og justere streket oftere. Videre kan
strekket sannsynligvis fjernes tidligere.
Litteratur:
Suzuki Y et al. J Hand Surg 1994; 19B: 98-107.
Agarwal AK et al. Ann Plast Surg 2007; 58: 489-95.
Majumder S et al. J Hand Surg 2003; 28B: 559-65.
Deshmukh SC et al. J Bone Joint Surg 2004; 86B: 406-12.
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Abstrakt 18

Hånd 1
Perkutan nål-fasciotomi ved Dupuytrens kontraktur
Rigo IZ

Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Tilstanden som Baron Guillaume Dupuytren beskrev i 1832, var kjent tidligere fra
Plater i Basel (1614), og Cline har beskrevet behandlingen i form av deling av fibrotiske strenger
allerede i 1777. Fra midten av 1800 tallet ble åpen fasciectomi etablert som standard behandling
ved sykdommen. På grunn av hyppige komplikasjoner gikk imidlertid en gruppe franske revmatologer over til metoden perkutan nål-fasciotomi (PNF) (Lermusiaux 1980).
Formål: Målsetningen med studien var å undersøke korttidsresultater med denne metoden, som
er lite anvendt i Norge.

Materialer og metoder: Spissen av en rosa kanyle (størrelse 18G) ble brukt til å kutte strengen
			
(Foucher 2003). Først ble PNF benyttet i noen tilfeller umiddelbart før operasjon med partiell
			
fasciectomi for deretter å kunne visualisere de overskårede strengene og de tilgrensende
strukturene. Etter		å ha fått noe rutine i inngrepet ble PNF utført som behandling hos 11 pasienter
		
(hvorav 3 kvinner) som poliklinisk prosedyre i lokalbedøvelse. 3 av dem ble behandlet bilateralt.
Gjennomsnittalderen var 68 år (54-85). 8 pasienter hadde alvorlig komorbiditet. Strekkdeficit i
alle ledd i de affiserte fingerstrålene ble målt både før og etter inngrepet, og alvorligheten ble
gradert etter Tubiana (1961). PNF ble utført i 21 fingerstråler med en gjennomsnittlig strekkdeficit
på 53 grader (range 0-140). Preoperativt stadium 1: 5, stadium 2: 3, stadium 3: 2 og stadium 4d:1
pasient.
Resultater: Den postoperative gjennomsnittlige strekkdeficiten var 23 grader (-20-120). Gjennomsnittlig reduksjon av samlet strekkdeficit var 30 grader (10-60). Dette gjaldt mest MCP-leddene.
Pasient-inndelningen etter inngrepet: stadium N: 5, stadium 1: 3, stadium 2: 2 og stadium 3d:
1 pasient. Dette innebærer en reduksjon med ett stadium hos alle pasienter. Komplikasjoner:
en pasient hadde sårruptur, og en hadde nerveirritasjon, begge to tilhelet og normaliserte seg
spontant i løpet av noen uker.
Diskusjon: Residiv av Dupuytrens kontraktur er rapportert med ca 50 prosent innen 10 år
med nesten alle metoder. Med PNF fjerner man ikke det patologiske vevet, som teoretisk kan
medføre høyere residivfrekvens. Det er mulig å gjenta PNF flere ganger ved behov, og reoperasjon
for residiv etter PNF er mye lettere enn etter partiell fasciectomi. I de publiserte studiene hadde
man færre komplikasjoner med PNF enn med åpne operasjoner. PNF bør gjøres av erfaren kirurg
som er vant til åpen eksplorasjon og kjenner til de forskjellige anatomiske variasjoner. Pasienter
med kontraktur hovedsakelig i MCP-leddene har størst nytte av denne metoden. Ved kontraktur i
PIP-leddene bør det benyttes åpen kirurgi.
Konklusjon: PNF er et godt alternativ for behandling av pasienter med Dupuytrens kontraktur i en
tidlig fase, men det trengs videre undersøkelser. Vi planlegger en prospektiv randomisert studie
på disse pasientene ved vår avdeling.
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Abstrakt 19

Hånd 1
”Magic Cube” og Apert syndrom
Haugstvedt JR
Winge M

Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling, Seksjon for hånd og mikrokirurgi
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling, Seksjon for hånd og mikrokirurgi

Bakgrunn: Kompleks syndactyli hos barn med Apert syndrom har alltid vært en utfordring å
operere. Synostosen og stramheten i huden mellom 3. og 4. finger skaper store dekningsproblemer
når disse fingrene deles. Fjerning av 1 stråle har tidligere vært anbefalt slik at ”overskytende”
gjenværende hud kan dekke gjenværende fingrer. Bruk av en bløtdelsdistraktor kan forenkle
deling av den komplekse syndactylien.
Formål: Bruk av bløtdelsdistraktor har som formål å beholde alle 10 fingre.
Materialer og metoder: Den kirurgisk behandlingen av ”Apert hender” starter med deling av 1.
og 4. web og fortsetter med deling av 2. web. Neste prosedyre er påsetting av ”Magic Cube”
bløtdelsdistraktor på 3. og 4. finger etter å ha utført en osteotomi på synostosen mellom disse
strålene. Distraksjonsbehandlingen varer 6 uker (utskruing i 4 uker og pause i 2 uker). Det
regenereres hud under distraksjonen mellom fingrene som tillater mye bedre bløtdelsdekning
ved deling av syndactylien mellom 3. og 4. finger.

			
			

		

Resultater: Rikshospitalet har brukt ”Magic Cube” siden 2001 på totalt 6 pasienter, dvs 12
hender. Bløtdelsdekning ved deling av fingrene ble betydelig forenklet takket være distraksjonsbehandlingen. Vi opplevde 1 infeksjon på 1 hånd sent i distraksjonsbehandlingen som resulterte
i fjerning av apparatet og senere deling av fingrene. Post-operativ tilheling gikk bra hos alle
pasientene.
Diskusjon/betydning/relevans: Bløtdelsdistraksjon med ”Magic Cube” mellom 3. og 4. finger
har forenklet behandlingen av ”Apert hender” samtidig som man beholder alle 10 fingre.
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Abstrakt 20

Hånd 1
Yotsumoto-Dona bøyesenesutur er sterkere enn vanlig Kessler sutur
Haugstvedt JR
Ludvigsen P
Rigo IZ
Røkkum M

Rikshospitalet, ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Ved bøyeseneskader er etterbehandlingen like viktig som operasjonen selv for
å oppnå et godt resultat. Det kan tenkes at umiddelbar mobilisering gir bedre resultater enn
tradisjonelt Kleinert-regime. Forutsetningen er at suturmetoden er tilstrekkelig sterk. I publiserte
studier ligger postoperativ reruptur rate på mellom 5-10 prosent ved vanlige suturteknikker.
I fagmiljøet er det stor debatt om hvordan man kan øke styrken på bøyesenesuturer.

Formål: Vi ønsket å sammenligne de biomekaniske egenskapene til 2 forskjellige sutur			
teknikker.
			
		
Materialer og metoder:
Ferske bøyesener fra grisebakføtter ble høstet og lagret ved minus 30
		
grader. Etter opptining ble 18 sener randomisert til 2 grupper. Senene ble kuttet skarpt i et nivå
svarende til sone 2 i den humane seneskjeden. I den første gruppen ble senene suturert med
modifisert Kessler sutur med 3-0 Dermalon samt enkelt fortløpende rundsutur med 5-0 Dermalon,
som har vært rutinen på vår avdeling. I den andre gruppen ble senene suturert med sidelåsende
løkkesutur (Yotsumoto 2005) med 3-0 FiberWire samt interlåsende horisontal madrassutur (Dona
2003) med 5-0 Dermalon. Ferdig sydde sener ble festet med klemmer i en MTS testemaskin og
dratt fra hverandre med en konstant hastighet inntil svikt. I tillegg ble 5 intakte sener testet med
samme oppsett for å gi en referansekurve for forlengelse av senene. Under hele forsøket ble
preparatene holdt fuktig ved regelmessig applikasjon av saltvann. Under testingen målte vi kraften
registrert som funksjon av forlengelsen. For hvert preparat fikk vi en kraft-forlengelses-kurve,
som vi brukte til å definere følgende parametre: 2 mm-gap-kraft, ”yield”-kraft når suturen første
gang ga etter, full-svikt-kraft, stivhet av sutur, energi for ”yield” og for full svikt, sviktmekanisme,
rate av tidlig ”yield”. Dataene ble statistisk bearbeidet ved Wilcoxon rank test og presentert som
median (første-tredje kvartil).
Resultater: Alle målte parametere var signifikant høyere i Yotsumoto-Dona-gruppen enn i
Kessler-gruppen (p<0.01). 2 mm-gap-kraft, ”yield”-kraft og full-kraft (målt i N) var henholdsvis
30,9(30,2-37,5), 82,7(75,7-113,9) og 82,7(77,6-113,9) i Yotsumoto-Dona gruppen og 25,8(13,227,9), 35(27,1-54) og 50,9(34,7-54,7) i Kessler-gruppen. 6 av 9 sener i Kessler-gruppen ga etter
før total kraft var oppnådd, mens det bare var 2 i Yotsumoto-Dona-gruppen som ga etter tidlig.
Alle suturene i begge gruppene sviktet ved ruptur av knuten, men det var betydelig vandring av
trådene i senestumpene i Kessler-gruppen.
Diskusjon: Ut fra resultatene kan vi forvente at bøyesenesuturer utført etter Yotsumoto-Donametoden mer effektivt kan motstå belastningen ved postoperativ mobilisering (ca. 20-30N),
og således egner seg bedre for mer aggressive etterbehandlingsregimer enn vanlig dynamisk
skinnebehandling med forventet redusert antall rerupturer.
Konklusjon: Yotsumoto-Dona-metoden kan anbefales for tidlig aktiv mobilisering etter bøyesenesutur.
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Hånd 2
Behandling av syndactyli ved Håndseksjonen, Ullevål Universitetssykehus
Kvernmo HD

Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avd, Håndkirurgisk seksjon

Bakgrunn: Syndactyli eller sammenvokste fingre er den nest vanligste medfødte misdannelsen
i overekstremiteten, og forekommer blant ca 1/2000 levendefødte. Syndactyli inndeles i enkle
syndactylier som kun involverer bløtdeler og komplekse hvor det i tillegg er synostoser mellom
skjelett. De fleste opereres i 12 måneders alderen for å unngå utvikling av kontrakturer. De
vanligste postoperative problemene er infeksjon, transplantat- eller lappemacerasjon, eller tap
av graft. Tap av finger er også beskrevet, sannsynligvis grunnet kompromittert sirkulasjonen
ved samtidig operasjon på begge sider av fingeren. Potensielle problemer på sikt er residiv av
”webbing” eller andre arrkontrakturer. I litteraturen refereres 10% sekundære inngrep ved enkle
syndactylier. Ved komplekse syndactylier er prosentsatsen noe høyere.
Formål: Vi ønsker å vurdere resultatene ved syndactylioperasjoner ved vår seksjon for å bedre
kunne informere foreldrene om inngrepet, det umiddelbare postoperative forløpet og det kliniske
resultatet på lengre sikt.

			
			

		

Materialer og metoder: Over en periode på 18 måneder har vi operert 5 pasienter med enkel
syndactyli mellom to fingre på til sammen 6 hender. To av pasientene hadde vært operert for
syndactyli på motsatt hånd ved annen avdeling tidligere. Median alder ved operasjon var 2,7 år
(9 måneder–4,7 år). Fire av 6 hender hadde en komplett syndactyli helt ut til pulpa, og to hender
hadde en inkomplett syndactyli ut til PIP-leddet. Fem av 6 hender ble operert med sikksakk-lapper
og basale triagulære lapper som overlappet hverandre i webbet, samt transplantasjon av fullhud
fra lyske til laterale basis på den ene siden av hver av de to fingrene. Den ene av de to pasientene
med en inkomplett syndactyli hadde en lettgradig syndactyli i samtlige av de andre webbene, og
fikk kun utført en webb-fordypende plastikk.
Resultater: Samtlige av pasientene hadde et ukomplisert postoperativt forløp. Samtlige graft
hadde innhelet ved gips- og bandasjefjerning etter ca. 2 uker i narkose. Ingen pasienter var
re-operert. Oppfølging etter 28 (18-35) måneder viste normal motorisk funksjon og ingen
arrkontrakturer. Det var kosmetisk pene arr. Så langt sensibiliteten lar seg bedømme hos barn,
var denne normal og med normal svettesekresjon i huden. På en VAS-skala for tilfredshet fra 1-10
anga samtlige foreldre 10, dvs. at de var meget tilfredse med resultatet av inngrepet. Likeledes
anga de 10 på en VAS-skala for overensstemmelse mellom forventninger og resultat.
Diskusjon: Syndactyli er en relativt sjelden tilstand, hvilket betyr at det er få kirurger som har
erfaring i behandlingen av disse misdannelsene. Barna i vårt materiale ble operert senere enn
det som er vanlig. Likevel var resultatene våre ved oppfølging ca 2,5 år postoperativt gode. Ingen
av pasientene har hatt behov for sekundære inngrep så langt. Resultatene kan forklares med
kvalifisert kirurgi og grundig informasjon av foreldre.
Konklusjon: Gode kliniske resultater kan forventes etter enkle syndactylier, men siden inngrepene
er såpass sjeldne bør de sentraliseres til kyndige hender.

• Høstmøteboken 2009

119

Abstrakt 22

Hånd 2
TIDLIGE ERFARINGER MED BRUK AV ELEKTRA-PROTESEN VED ARTROSE I TOMMELENS
ROTLEDD
Røkkum M
Thorkildsen R

Rikshospitalet, Hånd- og mikrokirurgisk seksjon
Rikshospitalet, Hånd- og mikrokirurgisk seksjon

Bakgrunn: Artrose i tommelens rotledd er en meget vanlig tilstand og kan ha stor betydning
for håndfunksjonen. Kvinner rammes hyppigere enn menn. Det finnes flere behandlingsalternativer. Av de operative tilbudene nevnes artrodese, korrigerende osteotomi av 1.
metakarp, silikon arthroplastikk, ekstirpasjon av trapezium med og uten ligament plastikk
samt proteseinnsettelse. En prospektiv ikke-randomisert studie i Danmark med 98 pasienter
fulgt opp12 mndr postoperativt har vist at pasienter operert med Elektra hydroxyapatitt-belagt
totalprotese (36 pasienter) gjenvant bedre bevegelighet og styrke enn pasienter operert med
ekstirpasjon av trapezium og ligament plastikk (62 pasienter).
			

			
Formål: Man vil gi en kort beskrivelse av Elektra-protesen, operasjonsindikasjon og teknikk, samt
		
fortelle om våre erfaringer
med bruk av denne protesen.
		
Materialer og metoder: I perioden oktober 2006 til juli 2009 har vi satt inn 12 proteser hos 12
pasienter. De er fortsatt under poliklinisk oppfølgning ved sykehuset.
Resultater: To av protesene ble satt inn i 2006. Den ene ble sist kontrollert to år postoperativt,
den andre 6 måneder postoperativt. Denne pasienten var da svært fornøyd og venter nå på
operasjon av motsatt side. De øvrige pasientene er operert fra høsten 2008 og utover slik at
observasjonstiden for disse er fortsatt relativt kort. Vi har hatt to komplikasjoner. En protese
lukserte etter 3 mndr. Det ble foretatt lukket reposisjon og gipsing. Snaue 4 mndr senere
tilkom ny luksasjon, hvorpå det ble gjort en åpen reposisjon. Etter dette har protesen fungert
tilfredsstillende. En annen pasient fikk fractur av trapezium under innskruing av koppen. Det ble
gjort pinneosteosyntese. Senere løsnet imidlertid trapezium-komponenten. Vi har nylig revidert
koppen og satt inn en semi-constrained sementert plastkopp. De øvrige protesene har vist god
røntgenologisk benintegrasjon uten tegn til løsning. Funksjonen har vært meget tilfredsstillende
med smertefrihet, god bevegelighet og styrke.
Diskusjon: Det er for tidlig å konkludere gitt den korte observasjonstiden og det lave antallet
pasienter, men våre erfaringer hittil har vært meget lovende.
Konklusjon: Bruk av totalprotese kan være et attraktivt alternativ ved rotleddsartrose, hvor
alle øvrige operasjonsmetoder er beheftet med ulike ulemper. Vi har startet en prospektiv,
randomisert studie som vi håper vil avklare hvilken plass totalproteser skal ha i behandlingen av
CMC 1-artrose.
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Hånd 2
PRELIMINÆRE RESULTATER ETTER EN NY TOTALPROTESE FOR TOMMELENS ROTLEDD
Holthusen J
Reigstad A
Rosenberg A

Sykehuset Østfold, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Østfold, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Østfold, Fysioterapiavdelingen

Bakgrunn: Isolert artrose i CMC1-leddet har tradisjonelt blitt behandlet med artrodese eller
forskjellige reseksjonsplastikker. Resultatene har jevnt over vært gode, men i enkelte tilfeller
har ikke inngrepene ført fram. Flere typer hemi- og totalproteser har derfor vært lansert og
brukt i utlandet. Problemene har vært manglende smertelindring, luksasjon, feilstilling og
komponentløsning.
Formål: Vi har undersøkt smertelindring, stabilitet, funksjon og røntenfunn hos pasienter som er
operert dagkirurgisk med en ny kommersielt tilgjengelig, sementfri CMC1-protese med metallmetall artikulasjon.
Materialer og metoder: 16 pasienter med isolert artrose i CMC1-leddet ble inkludert i en prospektiv
studie som omfattet pre- og postoperativ smertegradering etter Nelson Hospital Score, Kvikk
Dash-score, greps- og pinsettstyrke, bevegelighet etter Kapandji og røntgenfunn. Pasientene
hadde gips i 3-6 uker etter operasjonen.

			
			

		

Resultater: Etter 3 og 6 måneder hadde Nelson smerteskår steget fra preoperativ 41 til
henholdsvis 71 og 95. Styrken i håndgrepet og pinsettgrepet var økt. Bevegeligheten i tommelen
etter Kapandji var god. 1 protese lukserte like etter operasjonen og måtte reponeres åpent, siden
stabil. Røntgenologisk var trapeziumskruen skrått innsatt i ett tilfelle. Det var ingen feilstilling av
tommelen, leddmekanismen virket tilfredsstillende og det var ingen tegn til komponentløsning.
Diskusjon: De foreløpige resultatene tyder på at den nye protesen gir tilfresstillende smertelindring, stabilitet og kraft i tommelen. Problemer som kan oppstå senere er løsning av skruen i
trapezium og luksasjon. Foreløpig har vi ikke sett røntgenologiske tegn til dette. Oppklaring rundt
trapeziumskruen vil vanligvis vise seg relativt tidlig. Vi anser redningsprosedyren ved løsning å
være plastikk.
Betydning: Vi følger disse pasientene tett videre. Hvis de preliminære resultatene holder seg,
vil denne protesen kunne bli et godt alternativ til artrodese og plastikk ved artrose i tommelens
rotledd.
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Hånd 2
Komplikasjoner ved volar plating av distale radiusfracturer.
Hauksson I
Husby T
Kvernmo HD
Williksen JH

Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Bakgrunn: Volar plating av distale radiusfracturer har blitt stadig mer populært de siste 10 år.
Metoden har vært ansett som rimelig enkel og med et forutsigbart resultat.
Formål: Mange sykehus benytter i dag denne metoden og man ønsket derfor å se hvor ofte man
har komplikasjoner ved denne type operasjon.

Materialer og metoder: I 2008 ble det ved Oslo Legevakt, Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus,
			
utført 102 volare plater hos 101 pasienter, 72 kvinner og 29 menn. Det ble benyttet AcuLok plate
			
hos 52 pasienter, Synthes plate ; 30, DVR; 13, Ikke angitt plate; 7. Alle pasientene fikk profylaktisk
		
antibiotika i forbindelse
med inngrepet. Materialet er hovedsakelig retrospektivt og baserer seg
		
på gjennomgang av pasientenes journaler. 35 av pasientene inngår i avdelingens prospektive
radiusstudie.

Resultater: Follow-up tid: 23 uker (mean 0-78).
Alder: Kvinner: 53 ( mean 21-86), Menn: 45 ( mean 18-66).
Vi fant følgende komplikasjoner: Hematom: 1. Overfladisk infeksjon: 1. CTS: 5 hvorav 2 operert og
1 planlagt operert. Irritasjon av n. radialis: 2. CRPS: 4, herav 2 alvorlige.
For lange skruer: 4 hvorav 1 operert og 1 planlagt operert. Skruer i ledd: 2, begge operert. For
radialt plassert plate: 3, Manglende fjerning av liten borrehylse: 1, Ikke tilfredsstillende reponert:
2, Triggertommel: 1.
Diskusjon: Vår retrospektive studie viser at volar plating ikke er en ukomplisert prosedyre og
våre tall er også i overensstemmelse med det som er angitt i litteraturen. Ikke alle komplikasjonene
kan imidlertid karakteriseres som alvorlige. To av pasientene med CTS hadde svært beskjedne
plager. Likeledes har pasientene med irritasjon av n. radialis og triggertommel relativt lite
plager. Det kan også anføres at samtlige pasienter i dette materialet er operert av avdelingens
håndkirurger og som har som hovedarbeidsområde hånd og håndledd.
Konklusjon: Denne studien viser at volar plating kan medføre flere komplikasjoner og at dette
alltid må overveies i forbindelse med vurdering av operasjonsindikasjon. At pasientene i dette
materialet også er operert av erfarne håndkirurger, viser at metoden har sine komplikasjoner
også i erfarne hender.
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Hånd 2
Lovende korttidsresultater med sementfri midtleddsprotese
Haugstvedt JR
Røkkum M

Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling, Overekstremitets-seksjonen
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling, Overekstremitets-seksjonen

Bakgrunn: Skader og degenerative lidelser i fingermidtleddene kan gi betydelige smerter, stivhet
og nedsatt funksjon. Det aktuelle operative tilbudet har vært artrodese.
Formål: Vi ønsket å prøve ut en sementfri protese ved symptomgivende degenerasjon av midtleddet.
Materialer og metoder: Protesen bestod av en proksimal og en distal komponent av CoCr med
press-fit stammer belagt med plasma-sprøytet porøst titan for intramedullær fiksasjon i grunnog midtfalangene. En proksimal symmetrisk bikondylær konfigurasjon artikulerte med en
tilsvarende polyetylen-komponent med metall-backing på den distale protesekomponenten. 8
pasienter, 6 kvinner og 2 menn, med median alder 53 år (27-72) ble operert mellom 2005 og 2008.
Diagnosene var artrose (3), følgetilstand etter septisk artritt (3), bruddsekvele (1) og følgetilstand
etter luksasjon (1). Klinisk og røntgenologisk oppfølging ble gjennomført. Oppfølgingstiden var
1 – 3 år

			
			

		

Resultater: En pasient som ble operert for følgetilstand etter septisk artritt utviklet postoperativ
infeksjon med fistulering og oppvekst av staph. aureus. Dette gikk tilbake etter langvarig
antibiotikabehandling. Ellers var det ingen komplikasjoner. Alle protesekomponentene utviklet
god ben-implantat kontakt røntgenologisk, og det var ingen løsninger. Smertelindringen var
god. Bevegeligheten bedret seg fra median 20 grader preoperativt (0-75) til 70 grader (22-110)
postoperativt.
Diskusjon: Denne protesen ser ut til å gi pålitelig innfestning uten bruk av sement, hvilket er
gunstig på grunn av de begrensede plassforholdene i fingerknoklene. Så langt har vi ikke sett
problemer som kan knyttes til partikkelproduksjon. Protesens design er ikke optimal. Funksjonelt
var imidlertid korttids-resultatene gode.
Betydning: Leddprotese kan være et alternativ ved behandling av degenerative tilstander i
fingrenes midtledd. Forutsetningen er tilstrekkelig bevart kapselapparat til å sikre stabilitet.
Lengre oppfølging er imidlertid nødvendig for å avgjøre om protesen bør være et generelt tilbud
til denne pasientgruppen.
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Hånd 2
Gibbon håndleddsprotese, korttidsresultater i en krevende pasientpopulasjon
Berg J
Lütken T
Reigstad A
Reigstad O
Røkkum M

Klinikk for klinisk service, Rikshospitalet
Klinikk for klinisk service, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling, Rikshospitet

Bakgrunn: Proteser i håndledd har aldri oppnådd samme kort- og langtidsresultater som i
hofter og knær. Tilgjengelige proteser har vært forbeholdt eldre og lite krevende pasienter.
Yngre og pasienter med fysisk arbeid har blitt tilbudt håndleddsavstiving. Med 25° bevegelighet
kan en rekke ADL utføres uproblematisk, og > 125° oppfattes som nær normal funksjon. Etter
introduksjon av Gibbonprotesen i januar 2006 har pasienter vurdert til håndleddsartrodese fått
tilbud om protese (ca 75% ønsket protese). De er inkludert i en prospektiv oppfølgingsstudie.
			

			
Pasienter og metoder: 42 pasienter (27 men), 50 (17-76) år gamle med artrose hovedsakelig
		
på traumatisk grunnlag
(SNAC, SLAC, distal radius fr), primær artrose eller Lunatum malaci. 21
		
av pasientene hadde tidligere blitt operert i aktuelle ledd, 9 hadde bilateral leddaffeksjon og
11 ipsilateral DRUL artrose. De fleste var i arbeid. Protesen består av skrueformede titanlegerte
komponenter med Bonit (69) eller hydroxyappatitt (17) belegg designet for fiksasjon uten sement.
Artikulasjonen er av type ”kule-skål” og består av en skål fiksert på radiusskruen, hode fiksert
på den distale skruen., begge i polert crom-kobolt. Bevegelsesutslag, grepsstyrke, DASH skår og
gradert smerte radialt og ulnart ved hvile og aktivitet ble undersøkt preoperativt og ved kontroll.
Resultater preopr (42 pas), etter 1 (25 pas), 2 (15 pas) og 3 (6 pas) år presenteres.

Resultater: Av 42 opererte er det registrert i alt 7 komplikasjoner fordelt på dyp infeksjon (to,
begge konvertert til artrodese), overfladisk infeksjon (en, antibiotikabehandlet), løsning av den
distale skruen (to, begge revidert med innsetting av HA belagt komponent) og feilstilling/muskulær
imbalanse (to, begge konvertert til artrodese). Det er ikke registrert peroperative komplikasjoner.
De resterende komponenter er beininnvokste og fastsittende. I oppfølgingsperioden på 2,0 (0,33,6) år har vi ikke sett luksasjoner eller implantat svikt. Alle tall preopr-1år-2år-3år, *p<0,05:
Smerte radialt: 70-23*-23*-22*; smerte ulnart: 48-24*-19*-7*; kraft (kg): 19-26*-25*-28*, aktiv
ROM (i °): 97-115-110-116. DASH 42-19*-16*-14*. Underarmsrotasjonen bedret hos pasienter
med DRUL artrose, normal og uaffisert hos resten. 36 pasienter ville valgt protese om igjen, 5 er
misfornøyd (4 revisjoner) og en er usikker
Diskusjon: Infeksjonsfrekvensen vår har vært høy, og operasjonsrutiner ble lagt om pga dette.
Pasientene som måtte revideres pga smerte og muskulær imbalanse var vanskelig å forutse og
unngå. De to distale skrue løsningene ønsket ny komponent fremfor artrodese. Destot protesen
(-02) var den første protesen med publiserte resultater i en yngre krevende pasientgruppe, og
hadde gode korttids resultater. De har høy drop-out frekvens, og har ikke fulgt opp med lenger
observasjonstid. Våre resultater sammenliknbare og gode, men observasjonstiden er kort.
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Hånd 2
Håndleddsproteser
En rapport fra Nasjonalt register for leddproteser 1994-2008
Fevang TBS,
Furnes O
Havelin LI
Hove LM,
Krukhaug Y
Lie SA
Alle fra Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus,
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen.

Bakgrunn: Få studier og ingen sammenlignende studier har vært gjort på håndleddsproteser.
Metode: Vi brukte data på håndleddsproteser fra Nasjonalt register for leddproteser fra 1994
til 2008. Overlevelsesanalyser med endepunkt alle revisjoner og spesifikke årsaker til revisjon
ble studert ved hjelp av Kaplan Meier analyser, og Cox regresjon ble benyttet. 5 og 10 års
overlevelsesprosent ble beregnet.

			
			

		

Resultater: Siden 1994 har168 håndleddsproteser hos122 kvinner og 46 menn, blitt implantert.
Biaxprotesen (porøst coated usementert protese) ble benyttet i 90 håndledd. I 8 av tilfellene ble
proximal-delen sementert og i 10 av tilfellene ble distal-delen sementert. Den siste Biaxprotesen
ble satt inn i 2005. Gibbon protesen ble benyttet i 78 håndledd. Denne protesen ble satt
inn uten sement og oppfølgingen er 0-6 år. Mean alder for menn ved implantasjon var 51 (SD=11)
år og for kvinner 57 (SD=13) år. 115 av håndleddene hadde RA, 21 hadde fractur sekvele og 14
artrose.
I løpet av perioden ble 42 håndleddsproteser revidert. Årsakene til revisjon ved Biax protesen
(n=90)var: løs proksimaldel hos 3 pasienter, løs distal del hos 8, aksefeil hos 6, infeksjon hos 1,
smerte hos 5 , defekt plast 1, luksasjon 2 og instabilitet hos 2 pasienter. Årsakene til revisjon ved
Gibbon protesen (n=78) var: løs proksimal del hos 2 pasienter, løs distal del hos 11, aksefeil hos
1, infeksjon hos 3 og smerte hos 3 pasienter. Ved begge protesene var det i flere tilfeller mer enn
en årsak til revisjon. Ved sammenlikning av Biax og Gibbon protesene, med justering for alder,
kjønn og diagnose, fant vi signifikant høyere revisjonsrate for Gibbon enn for Biax (p=0.046).
5 års overlevelsen for Gibbon var 58.1% (CI 95% : 34.7-81.6) og for Biax 84.7 % (CI 95%: 77-92.4).
10 års overlevelse for Biax var 79.9% (CI 95%: 70.9-88.9).
Betydning: Så langt har ingen av de to undersøkte protesene gode resultater, men Biax protesen
hadde bedre 5 års overlevelse enn Gibbon protesen.
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Hånd 2
Kirurgisk behandling av Volkmanns kontraktur i underarm
Bakken LT
Grimsgaard C
Myhre C
Reigstad O

Klinikk for klinisk service, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling Rikshospitalet
Klinikk for klinisk service, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling Rikshospitalet

Volkmanns kontraktur skyldes en ischemisk nekrose av underarmsmuskulatur. Nerver, kar
og annet vev kan også være beskadiget. Den hyppigste årsaken er suprakondylære humerusfracturer. Øvrige brudd i overarm, albue og underarm, samt direkte traume eller trykk kan også
forårsake skaden. Muskelnekrosen rammer oftest dyp bøyemuskulatur; fleksor digitorum
profundus og fleksor pollicis longus. Pronator teres, overfladisk bøyemuskulatur og dyp
muskulatur på strekkesiden rammes senere. Nekrosen utbredes linseformet i de distale 2/3 av
underarmen, men kan affisere hele underarmen.
			

			
Tilstanden kan inndeles etter Tsuge i tre alvorlighetsgrader;
		
		
1)
Mild; lokalisert skade av fleksor profundus med affeksjon av to til tre fingre.
Ingen eller minimal nerveskade.

2)

Moderat; affeksjon av hele fleksor profundus, fleksor pollicis longus og i
varierende grad pronator teres og fleksor digitorum superficialis. Alltid
nerveaffeksjon.

3)

Alvorlig; affeksjon av all bøyemuskulatur og i varierende grad strekkemuskulatur
og alvorlig nerveaffeksjon.

Mild affeksjon i tidlig stadium kan forsøksvis behandles med skinner og fysioterapi. Moderate
eller alvorlige tilfeller bør opereres, og tidlig intervensjon bedrer prognose.
Den kirurgiske behandlingen ble etablert av Seddon og består i tidlig stadium av tenolyse,
nevrolyse og eksisjon av nekrotisk eller fibrotisk muskulatur. Postoperativt anvendes dynamiske
skinner. Senere kan sekundære prosedyrer som muskel ”release”, avstivningsoperasjoner,
transposisjoner og nervetransplantasjon være aktuelt.
Vi presenterer to tilfeller av Volkmanns kontraktur behandlet siste 6mnd og beskriver
operasjonsteknikk, rehabilitering og resultat.
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Håndsymposium
Klagesaker til NPE ved behandling for skafoid frakturer 2000 - 2008
Hauksson I
Husby T
Thomsen M

Oslo Universitetssykehus - Ullevål, Ortopedisk avdeling, Håndkirurgisk seksjon.
Oslo Universitetssykehus - Ullevål, Ortopedisk avdeling, Håndkirurgisk seksjon.
Norsk Pasientskade Erstatning

Bakgrunn: Skafoidfrakturer er ofte vanskelig å diagnostisere kort tid etter skadetidspunkt.
Tradisjonelt gipses de pga klinisk mistanke og pasienten tas inn til ny vurdering og bildeutredning
etter to uker.
Formål: Skafoidfrakturbehandling er en hyppig klagesak hos NPE og leger burde være kjent med
problemstillinger i forhold til diagnostisering av disse. Studien har som formål å studere hvilke
feil som har blitt gjort i diagnostisering og behandling av skafoidfrakturer.
Materiell og metode: NPE har sortert ut klagesaker fra elektronisk database med diagnosekoder
på håndrotsbrudd og pseudoartroser i hånd. Dette har gitt 112 saker og av disse er 69 aktuelle for
anonym gjennomgang av saksdokumenter.
Resultater: 25% av pasientene i materialet har høyenergiskader. 26% hadde kombinerte skader,
enten en skade i håndrot eller andre frakturer. Antall menn er 52 (gj.snitt 27 år) og kvinner 17 (gj.snitt
39 år). Totalt 37 klagesaker har fått medhold og 32 har fått avslag. Medholdsandelen er 54 %. Andel
av medholdssaker er høyest hos legevaktsleger med 61%, allmennleger 55% og sykehusleger
45%.
Årsaker til medhold: Manglende klinisk kontroll eller bildediagnostikk ved sekundær utredning
hos 20 pasienter. Seks pasienter fikk medhold pga forsinket diagnostikk. Fem fikk medhold pga
oversett skade på røntgenbilder. Tre pga av forskjellige komplikasjoner ved inngrep. En pasient
fikk medhold pga av feilaktig informasjon fra primær behandlende lege og en pasient for ikke utført
adekvat røntgen primært. En pasient fikk medhold fordi behandlende sykehus manglet adekvat
dokumentasjon for konsultasjonen.
Årsaker til avslag: Naturlig skadesequele hos 21 pasienter, syv med begrunnelse i at dette var
pasientens eget ansvar. Tre pasienter har ikke noe signifikant skadesequele. En pasient fikk
avslag for gjennomført gipsbehandling uten at det forelå noen fraktur.
Røntgenundersøkelse primært påviste fraktur hos kun 14 pasienter. Fire pasienter hadde mulig
positivt røntgenbilde, 37 pasienter hadde negativt røntgen og 14 pasienter fikk overhodet ikke
tatt bilder primært.
70% av pasientene fikk ingen røntgenkontroll eller konsultasjon sekundært og kun fire pasienter
fikk konvertert primært negativt bilde til positivt sekundær røntgen bilde. Gjennomsnitt diagnoseforsinkelse for medholdssaker er 227 dager og avslagssaker 201 dager.

			
			

		

Diskusjon: Klinisk undersøkelse må ikke undervurderes som instrument i diagnostikken av
skafoidfrakturer og håndrotskader. Klinisk mistanke om fraktur etter to ukers gipsetid gir grunn
til utvidet bildediagnostikk (CT/MR) hvis andre gangs røntgen (skafoid serie) er negativt ved
etterkontroll. En vanlig årsak til forsinket diagnostikk eller oversette tilfeller er at pasienten ikke
er gipsbehandlet primært eller at man har overlatt til pasienten selv å søke kontakt hvis ikke
bedring.
Betydning og relevans: Dette materialet gir leger og institusjoner grunn til å skjerpe praksis av
rutiner ved mistanke om skade i hånd og håndrot, både klinisk og bildediagnostisk.
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Abstrakt 30

Håndsymposium
Behandling av scaphoideum pseudartroser med bengraft og HCS skrue
Hauksson I
Husby T
Kvernmo HD
Williksen J

Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avd, Håndkirurgisk seksjon
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avd, Håndkirurgisk seksjon
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avd, Håndkirurgisk seksjon
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avd, Håndkirurgisk seksjon

Bakgrunn: På tross av økende oppmerksomhet rundt tidlig diagnostisering og behandling av
scaphoideumfrakturer, er forekomsten av oversette frakturer og forsinket behandling med
pseudartrose til følge skuffende høy. Standard behandling av slike pseudartroser er revisjon med
bentransplantasjon, intern fiksasjon og gipsing. Avgjørende for tilheling er stabilitet i knokkelen.
Kannulerte skruer med mulighet for gradert kompresjon er et relativt nytt tilskudd i jungelen av
fiksasjonsmetoder.

			
Formål: Vi ønsker å vurdere de preliminære resultatene av HCS skruefiksasjon ved scaphoideum
			
pseudartroser ved vår avdeling
		
		
Materiale og metode: De første 25 pasienter med scaphoideum pseudartroser operert med HCS

skrue er gjennomgått retrospektivt. Alderen var 30(14-57) år, 24 menn/1 kvinne og follow-up
8(2-18) mnd. Tjue pasienter hadde en lavenergiskade, 5 pasienter en høyenergiskade. Tid primærskade - operasjon var 32(4-180) mnd., 22 frakturer var gjennom collum (waist) på scaphoideum og
3 gjennom proksimale pol. Alle frakturene ble fiksert med HCS skrue, 20 innsatt volart/retrograd
fra distale pol, 5 innsatt dorsalt/antegrad fra proksimale pol. Seks pasienter ble fiksert uten
bengraft, 4 fikk spongiøst ben og 15 fikk corticospongiøst (strukturelt) bengraft. Gipslengden
postoperativt var 11(5-16) uker.
Resultater: Sykmelding postoperativt var median12(8-30) uker og 24 av 25 pseudartroser tilhelet
med en tilhelingstid på 12(6-16) uker. Vi hadde følgende komplikasjoner: 1 CTS (dekomprimert),
1 manglende tilheling (3. gangs reoperasjon fra utlandet, planlagt reoperert med vaskularisert
bengraft) og 1 infeksjon med tilheling/sekundær artrose (reoperert med fjerning av skrue/revisjon). Det forelå ingen økning i artroseforekomst fra skade til F-U. Tjuefire pasienter er fortsatt
i samme arbeid, 1 har skiftet arbeid.
Diskusjon: Stabilitet er sannsynligvis den mest avgjørende faktor for tilheling av scaphoideum
pseudartroser. HCS skruen er en videreutvikling av den tidligere Herbert skruen og gir, i
motsetning til tidligere komprimerende skrueosteosynteser, mulighet for en individualisert og
gradert kompresjon over aktuelle pseudartrose. Dette minsker faren for tilting p.g.a. overdreven
kompresjon på bruddstedet. Rent teknisk oppleves dette meget tilfredsstillende, og våre preliminære resultater synes å være gode.
Betydning: HCS skruefiksasjon av scaphoideum pseudartroser kan gi fordeler ved at syntesematerialet ikke behøver fjernes (som for eksempel pinner) og ved at det gis muligheter for gradert
kompresjon av osteosyntesen. Muligens kan dette føre til kortere immobiliseringstid.
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Abstrakt 31

Diverse underekstremitet
Lapidus Prosedyre For Behandling Av Hypermobil Hallux Valgus
- En Prospektiv Studie
Hahn A

Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Det er flere faktorer som påvirker og utformer en hallux valgus deformitet. Blant annet
en kort første metatars, metatarsus primus varus,Tibialis posterior insuffisiens, plattfot etc.
Mindre kjennt er at det også kan foreligge en instabilitet i første metatarsocuneiforme ledd som
kan bidrar til utvikling av en hallux valgus deformitet. Denne instabiliteten har allerede blitt
behandlet for over 70 år med artrodese i metatarsocuneiforme ledd (Lapidus 1934). For å minske
residivfaren ved hallux valgus kirurgi og for å gi pasientene et godt behandlingstilbud er det av
essentiell betydning å vite om disse forskjellige årsakene og mulige behandlingsmetoder.
I en prospektiv studieprotokoll har vi følgt opp 16 pasienter som er operert med Lapidus
Prosedyren på grunnen av hypermobilitet i metatarsocuneiforme ledd.
Materialer og metoder: 16 pasienter (13 kvinner, 3 menn) ble operert med Lapidus Prosedyre
i tidsrommet 31. november 2007 til 31. mai 2009. Gjennomsnittlig oppfølgningstid er 9,5
måneder (5-18). Gjennomsnittsalder er 52 år (29-62). Hos alle pasienter ble det preoperativt og
postoperativt utfyllt AOFAS – score og et forfotprotokoll. Det ble tatt røntgen av begge føtter
stående og oblique både pre-og postoperativt. Intermetatarsal (IM)-Hallux valgus(HV)-og DMAAvinkel ble både pre-og postoperativt bestemt. De subjektive smertene ble pre-og postoperativt
evaluert med visuell analogscala (VASA 0-10 poeng).

			
			

		

Resultater: 14 pasienter var godt fornøyde eller fornøyde. 2 pasienter var tilfredse. Smertene
på Visuellanalogskala (VASA) ble signifikant redusert. IM-vinkel og HV-vinkel ble postoperativt
signifikant (p<0,005) redusert. Vi har sett en infeksjon og med følge pseudartrose, residiv og
transfermetatarsalgi. Det ble observert 2 tilfeller av skruebrekkasje, en pasient hadde plager av
det. Det ble utført 4 tillegsprosedyrer pga sterkt økt DMAA-vinkel. Alle bortsett fra en pasient ville
la seg operere igjen om de viste om resultatet.
Diskusjon: Det er ingen tvil om at Lapidus prosedyren er en operasjonsmetode med flere fallgruver og en viss læringskurve. Dog er pasientene fornøyde og det oppnås god aksekorreksjon.
Vi mener derfor at artrodese i metatarsocuneiforme ledd I er en viktig prosedyre for behandling
av utvalgte hallux valgus pasienter. Men dette krever en god forståelse av fotens patologi og en
fullstendig analyse av foten med nøye preoperativt planlegging.
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Abstrakt 32

Diverse underekstremitet
Trippelartrodese
Indikasjoner, kirurgisk teknikk, tilheling og komplikasjoner hos 55 pasienter
Borchgrevink GE Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Witsø E
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn: Ved degenerative lidelser og feilstillinger i bakfoten har trippelartrodese vært den
kirurgiske standardløsningen ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital.
Formål: Dette kliniske materialet beskriver indikasjon/grunnsykdom hos pasienter operert med
trippelartrodese, St. Olavs Hospital, i perioden 2000-2008. I tillegg har vi registrert kirurgisk
teknikk, tilheling og komplikasjoner.

Materialer og metoder: I perioden 2000-2008 ble det ved avdelingen utført 55 trippelartrodser,
			
hvorav én var reartrodese og to var bilaterale prosedyrer. Av de 53 pasientene var det 26
			
kvinner og 27 menn. Gjennomsnittsalderen ved operasjonstidspunktet var 36 (12-82) år. Ved
		 ble indikasjon, kirurgisk teknikk, tilheling og komplikasjoner registrert.
journalgjennomgang
		
Resultater: Indikasjonen for de 55 trippelartrodesene var: Cerebral parese:19 rheumatoid
arthritt:13; posttraumatisk artrose: 7; pes equinovarus: 5; Charcot-Marie-Tooth: 2; Charcot
ledd: 2; meningomyelocele: 1; sequele apoplexi: 1; primær artrose: 1; nevrofibromatose: 1;
calcanovalgus: 1; Guillain-Barré syndrom: 1; Ehlers-Danlos syndrom:1. Ved alle operasjonene
ble det benyttet åpen tilgang. Som fiksasjon ble det benyttet kramper (n = 39) eller pinner (n
= 15). Pinnefiksasjon ble kun benyttet hos barn. Ved den éne reartrodesen ble det benyttet
skruefiksasjon og beintransplantasjon. Pasientene ble immobilisert med gips i 3,3 (2-6) måneder.
I flere tilfeller ble det benyttet ortose i en til to måneder etter at gipsen var fjernet. Vurdert ut
fra journalen tilhelet 52 av de primære trippelatrodesene. Én pasient måtte reopereres på grunn
av pseudartrose i subtalarleddet. Én pasient har røntgenologisk pseudartrose i talonavicularleddet. 6 pasienter fikk en overfladisk sårinfeksjon. Én pasient måtte reopereres på grunn av en
dyp sårinfeksjon uten at dette påvirket tilhelingen av trippelartrodesen.
Diskusjon: I dag anbefales i størst mulig grad isolerte subtalare artrodeser ved degenerative
lidelser og feilstillinger i bakfoten. Det anbefales også skruefiksasjon.
Vår studie tyder på at trippelartrodese med fiksasjon med henholdsvis kramper og pinner
hos voksne og barn gir tilheling hos de aller fleste. Inngrepet har også få komplikasjoner. Vår
undersøkelse sier ikke noe om det funksjonelle resultatet.
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Abstrakt 33

Diverse underekstremitet
KIRURGISK BEHANDLING AV VANSKELIGE AMPUTASJONSSTUMPER
Lium A
Witsø E

Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn: Ved St.Olavs Hospital i Trondheim foretas alle amputasjoner på underekstremiteten
ved Seksjon for rekonstruktiv kirurgi (tidligere Seksjon for ortopediske amputasjoner og
infeksjoner), Ortopedisk avdeling. Alle pasienter som rehabiliteres med beinprotese blir fulgt
opp ved avdelingens poliklinikk ved Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV), 3, 6 og 12 mnd
etter amputasjonen. En del av disse pasientene har hatt vanskelige amputasjonsstumper
som har hindret rehabilitering med beinprotese. Vår erfaring har vært at disse pasientene har
profitert på kirurgisk korreksjon av amputasjonsstumpen. Denne typen kirurgi er til dels dårlig
dokumentert.
Formål: Vi vil undersøke om kirurgisk revisjon av amputasjonsstumpen på underekstremiteten
muliggjør eller bedrer protesefunksjonen. Vi vil også beskrive de ulike indikasjonene for kirurgisk
revisjon av en amputasjonsstump.

			
			

		

Materialer og metoder: I perioden 2003-2009 ble alle pasienter identifisert som hadde blitt
operert med revisjon av amputasjonsstumpen eller reamputasjon på samme amputasjonsnivå.
Disse pasientenes protesebruk har blitt evaluert ved avdelingens poliklinikk ved TOV.
Resultater: 66 pasienter ble i perioden 2003-2009 revider eller reamputert på samme nivå.
10 pasienter måtte senere reamputeres på et høyere nivå, hvorav 6 hadde nekrotiserende fasciitt.
Per august 2009 er 16 døde, og blant disse var alle de 10 pasientene som måtte reamputeres på
et høyere nivå. 50 pasienter er fulgt opp og kontrollert ved TOV. Alle disse pasientene bruker
beinprotese. Det var en rekke forskjellige indikasjoner for den kirurgiske modifikasjonen av
amputasjonsstumpen: Bløtdelsoverskudd, for lite bløtdeler, prominerende beinvev, amputasjonsnevrinom, osteomyelitt, fraktur, traumatiske sår, venøse sår, o.a.
Diskusjon: Vår undersøkelse tyder på at det er mulig å korrigere en amputasjonsstump
på underekstremiteten, for dermed å legge grunnlaget for rehabilitering med beinprotese.
Behandlingen må skje i nært samarbeide et ortopedisk verksted. Det er en betydelig variasjon
når det gjelder indikasjonen for denne typen kirurgi.
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Abstrakt 34

Diverse underekstremitet
Gastrocnemius tenotomi, de første 119 operasjonene 2006-2009
Brouwer EF
Jack S
Paulsrud Ø
Strømsøe K

OUS, Aker, ort. avd.
OUS, Aker, ort. avd.
OUS, Aker, ort. avd.
OUS, Aker, ort. avd.

Bakgrunn: Equinus tilstand i ankelledet er ofte forårsaket av kort gastrocnemius muskel. Dette
fører til kompensatoriske endringer hos pasienten som kan affisere både gangmønster og
pasientens anatomi. For tidlig hælløft øker forfotstrykket og kan predisponere for problemer i
foten av forskjellig art.
Gastrocnemius tenotomi ble introdusert på Aker i 2006. Først som adjuvant ved behandling av

tungetype hælbensbrudd og senere som behandlingsalternativ for diverse fotproblemer.
			
			
Formål: Introduksjon av gastrocnemius tenotomi som behandlingsalternativ og evaluering av
		vært operert med tenotomi med vekt på indikasjoner og komplikasjoner.
pasienter som har
		
Materialer og metoder: I en periode fra 2006 til juni 2009 ble det ved Aker sykehus utført 119
gastrocnemius tenotomier. Inklusjonskriterier var fot/ankel plager kombinert med positiv
Silfverskiölds test som tegn på isolert kort gastrocnemius. Evaluering av indikasjoner og
komplikasjoner er basert på journalgjennomgang. Alle har vært til 2 og 6 ukers kontroll.
Pasientene er operert i ryggleie med støtte under hælen og benet elevert. Blodtomhet ble
brukt. Aponevrosen ble delt i muskel-sene overgangen via en kort incisjon på medial siden av
leggen. Suralis nerven ble beskyttet og gastrocnemius aponevrosen isoleret og tenotomeret.
Plantaris senen ble resiserert med 2 cm. Leggfascien og huden ble lukket. Ankelen ble gipset i
dorsalfleksjon i 2 uker. Pasientene fikk belaste til smertegrense. Etter to uker ble fremre del av
gipsen fjernet og bakre del brukt som nattskinne i ytterlige 4 uker uten videre restriksjoner av
mobilitet. Pasientene ble oppfordret til å tøye regelmessig.
Resultater: 103 pasienter ble operert 119 ganger. 75% pasientene var kvinner. Gjennomsnitts
alder 49(19-82) år ved operasjonstidspunktet. Indikasjonene var metatarsalgi (22%), hallux
valgus (15%), plantar fascitt (12%), fracturer (10%), Achillessenetendinose (7%), arthrose (7%),
hammertå/klotå (7%), Mortons nevrinom (5%), ervervet plattfot (3%), hallux rigidus (3%) og
annet (8%). I 55% av tilfellene ble det ikke utført tilleggsprosedyrer. En pasient fikk lungeemboli
og en DVT. Det ble registrert beskjedne sårkomplikasjoner hos 7 pasienter og postoperativ
nerveutfall av n. suralis hos 5. Trang gips ga årsak til ekstrakonsultasjon hos 12% av pasientene.
Diskusjon: Med denne retrospektive gjennomgangen av de første 103 pasientene med i alt 119
operasjoner har man kartlagt pasientgruppen og komplikasjonene. Gjennomgangen vil føre til
endringer i gipsprosedyren. Komplikasjonsfrekvensen virker akseptable.
Konklusjon: Evaluering av langtidsresultatene hos denne heterogene pasientgruppen vil bli
gjennomført. Resultatene så langt tilsier at vi vil fortsette å gjøre Silfverskiölds test hos alle
pasienter med fotproblemer. Hos pasienter med positiv test og fotproblemer vil vi fortsatt tilby
deling av gastrocnemius aponevrosen enten som eneste prosedyre eller som tillegsprosedyre.
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Abstrakt 35

Diverse underekstremitet
Kneeksartikulasjoner ved Aker Sykehus i perioden 2000 – 2008
Hassellund SS
Lerud PJ
Paulsrud Ø
Strømsøe K

OUS, Aker, ort.avd
OUS, Aker, ort.avd
OUS, Aker, ort.avd
OUS, Aker, ort.avd

Bakgrunn: Ortopedisk avdeling samarbeider med OVS (Oslo vaskulære senter) vedrørende
pasienter med behov for amputasjon. Gåskolen ved rehabiliteringsavdelingen tilbyr primær
rehabilitering til protesebruk hvor dette er mulig. De fleste av våre pasienter er pasienter
med perifer karsykdom. Nivå for amputasjon kan være vanskelig å fastslå. I hovedsak utføres
crusamputasjon, kneeksartikulasjon eller femuramputasjon. Fordelen med kneeksartikulasjon
er at man får en endebelastende stump. Man får bedre muskulær balanse og enklere protesetilpassning sammenliknet med femuramputasjon.
Formål: Evaluering av pasienter som har fått utført kneeksartikulasjon med vekt på komplikasjoner og oppnådd rehabilitering med protese.

			
			

		

Materialer og metoder: I 9 års perioden fra 2000-2008 ble det på Aker Sykehus utført 38
kneeksartikulasjoner på 36 pasienter. Evalueringen av pasientene er basert på journalgjennomgang. Det mangler informasjon om eventuell reamputasjon etter 6 av operasjonene og
det er hos 5 av pasientene ukjent om de er mobilisert med protese. 5 pasienter ble vurdert til ikke
å ha perifer karsykdom forut for operasjonen. 31 har fått diagnostisert perifer karsykdom og 28
har vært gjenstand for karkirurgisk intervensjon.
Resultater: Hos de 5 pasientene som ikke var karsyke var medianalder 45(28-57) på amputasjonstidspunktet. Av disse ble en reamputert på femur. Alle er rehabilitert til protesebruk. Det var
beskjedne sårkomplikasjoner i denne gruppen.
I gruppen med karsykdom var medianalder 74(55-92). 11 av 26 er reamputert og av de reamputerte
er 4 mobilisert med protese. Forstyrret sårtilheling var hovedårsak til reamputasjonen. Av de 15
som ikke er reamputert er 9 pasienter mobilisert med protese.
To pasienter (6%) døde perioperativt (innen 30 dager). Disse ble ikke reamputert. Ytterligere to
pasienter døde mellom en og to måneder etter operasjonen.
Diskusjon: Flere av pasientene som fikk utført kneeksartikulasjon var ikke mulig å få rehabilitert
til protesebruk. Pasienter med nedsatt sirkulasjon forut for operasjonen viser en betydelig
høyere sårtilhelingsforstyrrelse enn pasienter uten karsykdom. Kneeksartikulasjon gir flere
fordeler, men hos karsyke pasienter er sårtilhelingen problematisk og reamputasjonsfrekvensen
høy. Kneeksartikulasjon hos pasienter med karlidelser bør derfor forbeholdes pasienter hvor
protesetilpasning blir vurdert som realistisk preoperativt. Primær amputasjon på femur bør
sannsynligvis velges hos eldre karsyke pasienter med usikkert rehabiliteringspotensiale til
protesebruk.
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Abstrakt 36

Diverse underekstremitet
Forskjeller i proteinuttrykket til intakt bruskvev versus bruskceller in vitro.
Bruun J A
Johansen O
Martinez I
Polacek M

Proteomic Platform, Universitetet i Tromsø
Ortopedisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset I Nord-Norge
Ortopedisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
Ortopedisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset I Nord-Norge

Bakgrunn: Fullt utviklet leddbrusk har begrenset eller ingen potensial til selvreparasjon. Derfor
vil bruskskader føre til erosjon av bruskoverflaten og eventuelt utvikling av artrose. En nøyaktig
forståelse av bruskfysiologien representerer et solid bakgrunn for å oppdage mulige diagnostiske
markører og terapeutiske mål ved artrose, og vil bidra til å optimalisere strategier for kunstig
bruskproduksjon.
			

			
Formål: Hovedmålet med vår undersøkelse var å analysere og sammenligne profiler av proteiner
		 bruskceller dyrket som cellekulturer i laboratoriet og proteiner produsert
produsert av humane
		
av intakt bruskvev. Stabil isotopmerking av proteiner med tunge aminosyrer, som Lysin og Arginin,
ble brukt til å skille chondrocytt - produserte proteiner fra eksisterende matrikskomponenter eller
andre forurensende proteiner som stammet fra serum eller synovialvæsken.

Materialer og metoder: Bruskceller til dyrkning ble hentet fra pasienter operert med Autolog
chondrocytt implantasjon og deretter kultivert i 8-10 dager i dyrkningsmedium. Inntakt bruskvev
ble hentet fra pasienter operert med total kneprotese og deretter plassert i tilsvarende medium
i 8-10 dager. Proteinene ble analysert med endimensjonal SDS-PAGE elektroforese, med
etterfølgende LC / MS-MS spektrometrisk analyse. Dataene ble søkt i Swiss-Prot 55.5 database
for å få eksakt identifikasjon av proteinene som var å finne i kulturene.
Resultater: Etter 8-10 dager i kultur var over 90 % av proteinene som var produsert i cellekulturene
merket med 13C-Årg og 13C-Lys isotopen. Ikke-merkede proteiner korresponderte mest med
plasmaassosierte proteiner samt indikerte kontaminering av mediet med serumrestene. Flertallet
av proteinene produsert av chondrocytter i cellekulturer var ekstracellulærmatrikskomponenter
og matriksregulerende substanser, sammen med noen inflammasjonsregulerende proteiner og
metabolske enzymer. Etter samme inkubasjonsperiode var bare 29 % av proteiner fra inntakt
bruskvev merket med tunge aminosyrer, tilsvarende matriksregulerende proteiner og
transportmolekyler. 71 % var ikke merket, tilsvarende primært strukturelle matrikskomponenter. I
kvalitative termer ble alle merkede proteiner som var produsert av intakt bruskvev også gjenfunnet
i cellekulturene.
Konklusjon: Våre resultater viser forskjeller i proteinuttrykket til intakt bruskvev sammenlignet
med bruskceller i cellekultur. Selv om cellene i kultur er kjent for å være fenotypisk ustabile,
viser våre data at alle proteinene som nylig hadde blitt produsert av intakt bruskvev også ble
produsert av bruskceller i cellekultur, til tross for noen typiske de- differensieringsmarkører i
cellekulturene. Dessuten var vi i stand til å identifisere en rekke proteiner og faktorer som ikke
er beskrevet tidligere, i bruskcellekulturene. Studier av sekretoriske proteiner kan bidra til å
oppnå en bedre forståelse av bruskfysiologien og dertil av de patologiske prosessene som fører
til degenerative brusklidelser som artrose.
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Diverse underekstremitet
COMPUTERNAVIGERING INNEN ORTOPEDISK TUMORKIRURGI, EN KASUISTIKK
Norum OJ
Sellevold S
Skjeldal S
Zaikova O

Oslo Universitetssykehus, ortopedisk seksjon ved Det Norske Radiumhospital
Oslo Universitetssykehus, ortopedisk seksjon ved Det Norske Radiumhospital
Oslo Universitetssykehus, ortopedisk seksjon ved Det Norske Radiumhospital
Oslo Universitetssykehus, ortopedisk seksjon ved Det Norske Radiumhospital

Bakgrunn: Computernavigering innen generell ortopedi får et stadig økende omfang. Andelen
kneproteseinngrep utført med computerassistanse i Norge i 2008 var 21%. Flere artikler viser
høy presisjon ved plassering av protesekomponentene. Det er vist at en del benreseksjoner i
bekkenet gjøres med suboptimal presisjon. Fra før er det kun publisert enkelte kasuistikker med
computerassistert tumorreseksjon. Teknikken bør også være egnet til bruk ved tumorreseksjon
ved lokalisasjoner i ben med vanskelige anatomiske relasjoner, eksempelvis i bekkenet.
Formål: Kort presentasjon av dagens praksis med computerassistert kirurgi i ortopedien og vise
teknologiens potensiale for pasienter innen onkologisk ortopedi.
Materialer og metoder: Presentasjon av en pasient med et chondromyxoid fibrom i os ilium. Hun
ble utredet med rtg, CT og MR samt biopsi. Planlagt margin var 15 mm. Operasjonen ble utført
med hjelp av et computersystem basert på infrarødt lys og reflekterende kuler fiksert i bekkenet
og på instrumentene. Lokalisasjonen av bekkenets posisjon i rommet ble gjort innledningsvis ved
hjelp av røntgengjennomlysning.

			
			

		

Resultater: Histologisk undersøkelse av marginene på operasjonspreparatet viste høy grad av
samsvar med peroperative funn. Økt tidsbruk i forbindelse med instrumentering var 45 minutter.
Operasjonssåret måtte forlenges 5 cm.
Diskusjon: Dagens teknologi med fusjon av CT- og MR-bilder gir gode 3D-modeller av skjelettstrukturer med tilhørende patologiske lesjoner. Ved sarkomkirurgi er man avhengig av adekvate
kirurgiske marginer for lokal tumorkontroll. Antagelig vil man med denne teknikken kunne
redusere andelen intralesjonelle inngrep og samtidig redusere morbiditeten.
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Diverse underekstremitet
Fem års resultat av konservativ behandling av retrotrochantære smerter
Johansen O
Karus J
Khaled M

Ortopdisk avdeling UNN. IKM Universitetet i Tromsø
Ortopedisk avdeling, Näl-sjukhuset, Trollhättan, Uddevalla, Sverige
Ortopdisk avdeling UNN. IKM Universitetet i Tromsø

Bakgrunn: I løpet av de siste 10 år har vi hatt en rekke pasienter med noe vi i en periode oppfattet som ”piriformis” syndrom. Behandlingsformen for denne lidelsen hadde vært omdiskutert.
Retrotrochantære smerter oppfattet som piriformis syndrom ble beskrevet første gang av
Yeoman 1928, og Robinsson gav syndromet navnet piriformis syndrom 1947. Vi har modifisert
forståelsen av piriformis syndrom i en tidligerer publikasjon i Pain (Meknas, Pain 2003), der
obturatorius internus muskelen kom i fokus. I nåværende studie presenteres et konservativt
behandlingsprogram som alternativ til operativ behandling for retrotrochantære smerter, eller
obturatorius internus syndrom.
			

			
Formål: I denne studien har vi behandlet pasienter med smerter bak trochanter major i hoften
med et tøynings-		
og massasjeprogram. De kliniske funn tilsvarte dem i en gruppe vi tidligere har
		
operert for obturatorius internus syndrom.
Materialer og metoder: 16 pasienter ble inkludert. De hadde smerter i hoften med utstråling og
palpasjonsømhet over utoverrotatorene i hoften. Alle pasienter hadde vært gjennom konservativ
behandling uten varig effekt. CT eller MR av LS-columna viste ingen operasjonstrengende prolaps
eller stenose, og det var ikke påvist hofteartrose. Pasientene fikk behandling med tøyninger og
tverrmassasje av de små utadrotatorer. Behandlingsprogrammet ble gjennomført 2 ganger daglig
hver gang i om lag 30 minutter.
Resultater: Smerte angitt på VAS skala viste reduksjon fra 6.0 ( 3-7) ved inklusjon til 4.0 (0-7)
(p=0.01) etter 3 måneder og 4.0 ( 0-7) (p=0.018) etter 5 år. Det var en signifikant reduksjon i
antall positive Lasegue tester etter 5 år, og antallet som haltet var signifikant redusert både ved 3
måneders og 5 års kontroll. Det var mindre gangproblemer etter 3 måneder og etter 5 år.
Diskusjon: Et kontrollert tøyningsprogram av utadrotatorene gir langtids reduksjon av
symptomer hos pasienter med et syndrom som vi har oppfattet som obturatorius internus
syndrom. Øvingsprogrammet har inneholdt tøyningsøvelser og massasje av aktuelle muskler og
senere. Behandligen kan vara nyttig for retro-trochære smerter. Ut fra en tidligere beskrivelse fra
operative inngrep på pasienter med lignende symptomer antar vi at det dreier seg om noe vi har
kalt obturatorius internus syndrom.
Betydning/Relevans: Etter å ha beskrevet ”obturatorius internus syndromet” ved en operativ
studie publisert i en artikkel i Pain, har vi i denne studien vist et alternativ til operativ behandling
av sannsynligvis samme syndrom. Denne behandlingen er basert på enkle tøyninger og
tverrmassasje av affiserte strukturer. Større mer kontrollerte studier er indisert.
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Diverse underekstremitet
ARTHRODIATASE: TRYKKAVLASTNING VED LEDD-DISTRAKSJON.
RADIOSTEREOMETRISK ANALYSE (RSA) OG LOAD-SHARE MÅLINGER HOS PASIENTER MED
TALOCRURAL ARTROSE
Gunderson R
Horn J
Kristiansen LP
Ludvigsen P
Steen H

Rikshospitalet Radiologisk avdeling
Rikshospitalet Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet Biomek.lab, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, Biomek.lab, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Posttraumatisk artrose er hyppigste årsak til degenerativ leddlidelse i ankelen.
Kirurgisk behandling av symptomgivende og langtkommen artrose er isolert debridement,
artrodese eller protese. Et alternativt behandlingstilbud som kan virke utsettende på de nevnte
inngrep er ledd-distraksjon (arthrodiatase) der man antar at ankelbruskens reparative kapasitet
kan stimuleres via redusert mekanisk stress i leddet over en periode på 3 mnd (1) kombinert
med vektbæring og bevegelse i leddet som med et intermitterende intraartikulært væsketrykk
vil resultere i en pumpeeffekt på leddvæsken med økt gjennomstrømning og ernæring av
leddbrusken (2).

			
			

		

Formål: Ved hjelp av RSA metoden kan sprik i leddspalten forårsaket av arthrodiatasen og
intersegmentell bevegelse mellom talus og tibia under belastning registreres. Det eksterne
apparatets distraksjonskraft og prosentvise avlastning (load-share) over ankelleddet under
vektbæring måles for sammenligning.
Materialer og metoder: Hos 3 pasienter ble det peroperativt samtidig med debridement i leddet
satt inn tantalumkuler i talus og tibia på hver side av leddspalten. Etter montering av Ilizarov
ekstern fiksatør ble RSA og kraftmålinger utført postoperativt før og etter applikasjon av utvendig
strekk-kraft i apparatet og senere poliklinisk hver tredje uke i 3mnd til demontering. Standard
stående RSA-opptak med og uten belastning ble analysert.
Resultater: Arthrodiatase behandlingen resulterte i maksimum 4,3 – 5,0 mm diastase i leddet.
Den eksterne fiksatøren avlastet leddet gjennomsnittlig med 68% og med mer enn 50% i samtlige
målinger. Reduksjon i diastasen under vektbæring var mindre enn 1 mm.
Konklusjon: De målte verdiene tilsier at anbefalt 5 mm sprik i leddet under behandling med
arthrodiatase er unødvendig høyt. Formålet med behandlingen er å unngå direkte overflatekontakt mellom leddflatene under belastning, og våre målinger viser at leddspaltehøyden endres
relativt lite i belastningsfasen pga apparaturens stivhet.
1. Kluesner AJ, Wukich DK: Ankle Arthrodiastasis. Clin Podiatr Med Surg 26:227-244, 2009
2. Van Roermund PM et al: Joint distraction as an alternative for the treatment of osteoarthritis.
Foot Ankle Clin N Am 7:515-527, 2002
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Diverse underekstremitet
SAMMENSYNKNING AV KALLUTASE ETTER DEMONTERING AV EKSTERN FIKSASJON VURDERT
MED RADIOSTEREOMETRISK ANALYSE (RSA). PRELIMINÆRE RESULTATER
Gunderson R
Horn J
Kristiansen LP
Ludvigsen P
Steen H

Rikshospitalet Radiologisk avdeling
Rikshospitalet Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet Biomek.lab, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, Biomek.lab, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Optimalt tidspunkt for demontering av ekstern fiksasjon ved kallutasekirurgi er
fortsatt i hovedsak basert på subjektiv vurdering av vanlige røntgenbilder. Fraktur (også kalt
refraktur), evt deformering med nedbøyning/angulering i kallutasen, er en kjent og kjedelig
komplikasjon.

			
Selv om ikke klinisk registrerbar fraktur inntreffer, regner man med at noe sammensynkning kan
			
skje i mindre målestokk etter fjerning av det eksterne apparatet. I et nylig publisert arbeid, hvor
dette fenomenet		for første gang ikke bare er anekdotisk omtalt, fant forfatterne en sammen		
synkning på samtlige 81 undersøkte tibiasegmenter fra 4 mm – 3,2 cm, med et gjennomsnitt på
1,2 cm. 54% av segmentene var redusert i lengde med mer enn 1 cm (1).

Formål: I denne studien ønsket vi ved hjelp av den ekstremt nøyaktige RSA-metoden å registrere
eventuell sammensynkning i kallutasen etter demontering av ekstern apparatur hos pasienter
operert med forlengelse av femur eller tibia.
Materialer og metoder: Hos pasienter som ble operert med kallutaseteknikk ble det peroperativt
satt inn ca 5 tantalumkuler i knokkelen på hver side av osteotomien. I konsolideringsfasen,
samt etter apparatfjerning, ble kallutasen monitorert med standard stående RSA-opptak,
henholdsvis med og uten belastning. Bildene ble analysert ved hjelp av RSA-leverandørens egen
programvare.
Resultater: Vi har til nå fulgt 12 pasienter med kontroll ca 3 mndr etter demontering. Det er
ikke registrert sammensynkning av praktisk betydning (dvs mindre 1,7 mm) hos noen av disse
pasientene.
Konklusjon: Sammensynkning av kallutase etter apparatfjerning synes ikke å forekomme hos
alle slik som nylig rapportert. Forskjell i resultater antas å ha sammenheng med ulike målemetoder
anvendt i de to studiene, og det er ingen tvil om at RSA-metoden er mest pålitelig.
1. Shyam AK et al, Int Orthop (SICOT) Int Orthop. 2008 Oct 16.
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Diverse underekstremitet
Polyostotisk fibrøs dysplasi- en kasuistikk
Buvik AS
Risan A
Småbrekke A

Universitets sykehuset i Nord Norge. Tromsø. Ortopedisk og plastikkirurgisk avdeling
Universitets sykehuset i Nord Norge. Tromsø. Ortopedisk og plastikkirurgisk avdeling
Universitets sykehuset i Nord Norge. Tromsø. Ortopedisk og plastikkirurgisk avdeling

Fibrøs dysplasi er en benign intramedullær fibro-ossøs skjelettlesjon som først ble beskreved
av Lichtenstein i 1938. Innsidens og prevalens er ikke kjent, men lesjonene sies å representere
5-7 % av benigne beintumorer. Fibrøs dysplasi kan oppstå i et bein, monoostotisk type, og i flere
bein, polyostotisk type. Polyostotisk type kan være assosiert med Mcune-Albright syndrome og
Mazabraud syndrome. Lesjonene utvikler seg under skjelettdannelse og vekst, og 85 % av de som
får denne diagnosen er mellom 2 og 30 år.
Vår pasient er en 13 år gammel gutt som fra tidligere var fulgt ved ortopedisk poliklinikk grunnet
scoliose og anisomeli. I juli 09 var han på fotballturnering i Sverige og fikk vridning av ve lår,
uten at det var noe sammenstøt med motspiller. Han ble tatt til nærliggende sykehus hvor de tok
skjelettrtg, som viste femurskaftfraktur samt sklerotiske og osteolytiske forandringer i femur.
De besluttet å behandle med TEN nagler uten videre utredning. Pga forandringene i femur fikk de
kun inn én TEN nagle. Pasienten ble deretter overført UNN for videre oppfølging.

			
			

		

Pas ble utredet med Rtg, MR og scintigrafi samt ble også utredet endokrinologisk mtp McuneAlbright syndrome uten at man fant holdepunkter for dette. Man fant utbredte forandringer i
begge underekstremiteter, os ischium bilateralt, ve overex, L2 og i flere costae. I samarbeid med
radiolog fra radiumhospitalet ble det konkludert med fibrøs dysplasi polyostotisk type.
Etter innkomst hadde pasienten betydelige smerter fra bruddet i forbindelse med daglig stell og
var derfor sengeliggende. Vi konfererte med ortoped på rikshospitalet og Ullevål og ble enig om
å bedre stabiliteten med nok en TEN-nagle. Under inngrepet ble det forsøkt å høste biopsi uten at
man fikk sikret adekvat materiale.
Postoperativt hadde pasienten fortsatt smerter og ble sengeliggende i ytterligere 11 dager før
mobilisering opp på krykker og følges videre ved ortpol UNN for fractur tilhelningen, samt ved
Rikshospitalet for sin grunnlidelse.
Diskusjon:
- Diffdiagnoser? (nevnte syndrom)
- Biopsi nødvendig?
- Malign transformasjon sjelden
- Normal bentilhelingstid kan forventes
- Operativ vs konservativbeh, implantatvalg
- Bisphosphonaters rolle innen behandling av FD, Pamidronat, ved symptomer, forebyggende
mot brudd? – kan forsinke bentilheling etter brudd?
- Videre forholdsregler-kontaktidrett?
- Viktighet av en god preoperativ diagnostikk ved tilfeller av osteolytiske lesjoner
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Diverse underekstremitet
Femoroacetabular impingement hos en ung kvinne
Aamodt A
Gamlem AM
Gulati G

Kirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Kirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Kirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn: Kasuistikken omhandler en ung kvinne med medfødt hofteleddsdysplasi som
utviklet venstresidige hoftesmerter ved 20 års alder. Etter flere års sykehistorie ble det mistenkt
femoroacetabular impingement (FAI) i hoften, og pasienten ble behandlet artroskopisk for
dette. I løpet av det siste tiåret har utviklingen av bileddiagnostikk samt kliniske tester gjort det
mulig å identifisere FAI som en mulig årsak til hoftesmerter hos unge personer. Det skal likevel
en høy grad av mistanke til fra legens side for å oppdage tilstanden, da kliniske symptomer kan
være vage.

			
Formål: Formålet med å presentere denne kasuistikken er å gjøre leger oppmerksomme på
			
FAI som mulig årsak til hofte/lyske smerter hos unge personer, samt hvilken utredning og
behandling som		er aktuell. Studier har vist at pasienter med FAI har gjennomgått mange
		
unødvendig inngrep som for eksempel laparotomi, knekirurgi og ryggkirurgi.
Relevans: Femoroacetabular impingement i hoften (FAI) har de senere årene blitt anerkjent
som en årsak til hoftesmerter hos unge, aktive personer. På verdensbasis øker interessen for
FAI som årsak til hoftesmerter og degenerasjon av hofteleddet. Enda vet vi lite om det naturlige
forløpet til ubehandlet FAI samt langtidsresultat etter kirurgisk behandling.
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Traume 1
Hoftebrudd – preoperativ ventetid og operasjonstidspunkt på døgnet.
Analyser basert på 28 866 frakturer rapportert til Nasjonalt
Hoftebruddregister
Engesæter LB
Espehaug B
Gjertsen JE

NRL, Institutt for Kirurgiske Fag, Haukeland Universitetssykehus
NRL, Institutt for Kirurgiske Fag, Haukeland Universitetssykehus
NRL, Institutt for Kirurgiske Fag, Haukeland Universitetssykehus

Introduksjon: Pasienter med frakturer i proksimale femurende er en utfordring både medisinsk
og ressursmessig. I denne studien har vi sett på effekt av tid fra brudd til operasjon (preoperativ
ventetid) og effekt av operasjonstidspunktet på døgnet på risiko for postoperativ død og på risiko
for reoperasjon.
Materiale og metode: Data i Nasjonalt Hoftebruddregister ble benyttet. Informasjon om eventuell
dødsdato fikk vi fra Statistisk Sentralbyrå. Cox regresjons analyser ble brukt med justeringer
for alder, kjønn, operasjons metode, ASA-klasse, kognitiv dysfunksjon og tromboembolisk
profylakse.

			
			

		

Resultater: I perioden 2005 - 2008 var 29 521 frakturer rapportert. Gjennomsnittlig alder var 81
år og 71% var kvinner.
Preoperativ ventetid var gjennomsnittlig 27 timer (median 18, mode 8 timer). Denne tiden ble delt
inn i 4 grupper: < 6 timer (n=1747), >6 – 12 timer (n=5521), >12 – 24 timer (n= 10003), og > 24 –
48 timer (n= 6877). Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom preoperativ ventetid og risiko
for postoperativ død eller for risiko for reoperasjon.
For å se på effekt av når på døgnet operasjonene ble utført, ble døgnet delt inn i tre 8-timers
perioder: dagtid (klokken 08-16, 13 082 operasjoner), kveld (klokken 16-24, 12 925 operasjoner)
og natt (klokken 00-08, 2 859 operasjoner). Sammenlignet med de som var operert på dagtid
var risikoen for postoperativ død marginalt lavere for de som var operert om kvelden (RR=0.9
(0,9-1,0), P=0.001), men den samme som for de som var operert om natten (RR=1,0 (0,9-1,1),
P=0.6). Det var ingen sammenheng mellom når på døgnet operasjonen var utført og risiko for
reoperasjon.
Konklusjon: Risiko for postoperativ død eller for reoperasjon er i følge data i vårt nasjonale
hoftebruddregister lite påvirket av preoperativ ventetid eller når på døgnet pasienten opereres.
Våre data gir ikke støtte for at pasienter med hoftebrudd må opereres om natten.
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Traume 1
American Association of Anesthesiologist Physical Status score (ASA) er en god
predictor for langtidsdødelighet etter behandling for hoftebrudd
Bjørgul K
Novicoff WM
Saleh KS

Sykehuset Østfold
University of Virginia health System
Southern Illinois University

Bakgrunn: Komorbiditeter er sykdommer som pasienten bringer med seg , og det er kjent at disse
påvirker utfallet etter ortopedisk kirurgi. Graden av premorbid sykdom angis gjerne ved hjelp av
et komorbiditetsinstrument, men det er ingen enighet om hvilket instrument som er best. Det er
rimelig å forlange at et komorbiditetsinstrument skal predikere utfallet etter kirurgisk behandling
når det gjelder klinisk utfall, komplikasjoner og mortalitet.
ASA er ikke egentlig et slikt instrument, men brukes hyppig i ortopedisk litteratur for å angi
pasientens helsetilstand. Tidligere studier viser at ASA predikerer dødelighet etter hoftebrudd
			
på kort sikt, men vi kjenner ikke til noen studier som har undersøkt om dette også gjelder
			
langtidsmortalitet.

		
		
Formål: Vi ønsket å undersøke om ASA predikerer langtidsmortalitet etter behandling for
hoftebrudd.

Materiale og metode: Vi fulgte 1635 pasienter i 5 – 10 år etter behandling for hoftebrudd ved
sykehuset i Fredrikstad i perioden 1998 – 2003. Anestesipersonell bestemte ASA score preoperativt
på alle pasientene. Dato for død ble innhentet via sykehusets elektronisk journal. Overlevende
ble sensurert 31.8.2008. Vi benyttet Kaplan-Meyer overlevelsesanalyse og en Cox regresjonsanalyse for å bestemme hazard ratio og for å undersøke om eventuelle forskjeller mellom ASA
gruppene besto også etter korreksjon for andre kjente risikofaktorer.
Resultater: Kaplan-Meyer analyse indikerte at gjennomsnittlig overlevelse for alle ASA gruppene
var 4,7 år (KI 95% 4,5 – 4,9). Den estimerte overlevelsen for ASA 1 var 8,5 år (KI 95% 7,8 – 9,2), for
ASA 2 var den 5,6 år (KI 95% 5,3-5,9), for ASA 3 var den 3,5 år (KI 95% 3,2-3,7) og for ASA 4 var
overlevelsen 1,6 år (KI 95% 1,0-2,1).
Cox regresjonsanalysen indikerte at ASA var en signifikant prediktor for mortalitet også når vi
korrigerte for kjønn, alder og boforhold.
Diskusjon: Disse resultatene viser at ASA kan være et godt instrument innen ortopedisk forskning
når mortalitet er en utfallsvariabel. I tidligere studier har man ofte slått sammen ASA 1 og 2 og ASA
3 og 4, men denne studien viser at det er signifikante forskjeller mellom gruppen. Vi anbefaler at
alle fire gruppene benyttes.
Konklusjon: ASA predikerer mortalitet etter behandling for hoftebrudd og kan brukes når det er
upraktisk å anvende mer kompliserte komorbiditetsinstrumenter.
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Traume 1
Er hemiprotese bra nok ved hoftebrudd.
Bjørgul K
Ramstad C

Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold

Bakgrunn: Disloserte lårhalsbrudd bør behandles med protese ettersom dette gir raskere
rehabilitering og lavere risiko for reoperasjon, men det er ennå ikke endelig avklart om man
bør benytte hemiprotese eller totalprotese. Tidligere studier har antydet at pasienter med
høyt aktivitetsnivå kan ha oppnå bedre resultater med totalprotese enn hemiprotese. Vi har
rutinemessig behandlet våre pasienter med hemiprotese uavhengig av alder og funksjonsnivå.
Formål: I denne pilotstudien ønsket vi å undersøke hvor mange av de mest velfungerende
pasientene som senere trengte totalprotese.
Materiale og metode: Vi registrerte alle hoftebrudd behandlet ved Sykehuset Østfold HF i
Fredrikstad i perioden 1998 – 2003 i en database (1780 frakturer). Av disse ble 509 pasienter
behandlet for dislosert lårhalsbrudd med hemiprotese. Fra denne databasen valgte vi ut
pasienter som på operasjonstidspunktet var under 80 år, bodde i eget hjem og kunne gå turer
ute alene samt var ASA klasse 1 eller 2 (72 pasienter). Alle pasientene ble kontaktet og tilsendt et
spørreskjema. Pasientene anga smertenivået på en skala fra 1 til 6 (6 var smertefrihet).

			
			

		

Resultater: Etter 5 – 10 års oppfølging var 18 pasienter døde og tre pasienter reoperert. En fikk
infeksjon og ble behandlet med reseksjonsartroplastikk, og en gjennomgikk åpen reposisjon
etter luksasjon. En var reoperert med innsetting av acetabularkomponent grunnet smerter.
I året etter at undersøkelsen ble gjennomført, ble ytterligere en pasient operert med innsetting
av acetabularkomponent mens en annen står på venteliste for tilsvarende inngrep og ytterligere
4 var døde.
43 pasienter returnerte spørreskjemaet etter gjennomsnittlig 8,7 år. 20 pasienter anga en
smerteverdi på 6, 8 anga 5, 7 anga 4, 6 anga 3 og 1 pasient anga smerteverdi 2.
Konklusjon: Den mest krevende gruppen pasienter er liten, og bare fire prosent av disse trengte
en reoperasjon. Dette kan tas til inntekt for at hemiprotese er bra nok for denne populasjonen.
På den annen side anga bare 28 pasienter at de hadde ingen eller lite smerter, hvilket kan tyde
på at mange kunne ha hatt bedre funksjon med totalprotese. Det er et åpenbart behov for bedre
studier.
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Abstrakt 46

Traume 1
Beintransplantasjon og intern fiksasjon av intrakapsulær lårhalsbrudd
Daibes K
Waisman M

Sørlandet Sykehus Kristiansand
Orthopaedic Department, Carmel Medical Center, Haifa, Israel
Biomedical Engineering Sciences, Technion, Haifa, Israel

Gjennomført ved Carmel Medical Center i Haifa, Israel. Studien godkjent av den etiske komité ved
Carmel Medical Senter og av det Israelsk helsedepartementet.
Alle pasientene undertegnet samtykke skjema.
Bakgrunn: Grunnet problemstillingen med havari ved nå-/daverende intern fiksasjon av lårhalsbrudd, blir hemi- eller total hofte artroplasikk vanligvis den foretrukne metode i behandlingen
av disloserte intrakapsulære lårhalsbrudd eller udisloserte brudd hos eldre pasienter.

			
Formål: Formålet med denne studien var å teste sikkerheten og effektiviteten ved en hittil ukjent
			
intern fiksasjonsprosedyre og -instrumentering av intrakapsulære lårhalsbrudd.
		
		
Metode: Fra november 2007 til februar 2009 utførte vi en ikke-randomisert prospektiv studie for
å evaluere sikkerheten og effektiviteten til en ny instrumentering av intrakapsulære hoftebrudd
intern fiksert med intraosseous beintransplantasjon.

Fem kvinner, melleom 62-74 år gammel, gjennomsnitt alder 69,8 år, med Garden I-III , 2 pas. med
garden I, 1 pas. med garden II og 2 pas. med garden III lårhalsbrudd fikk utført intern fiksering og
beintransplantering med WaisFix 100i instrumentarium. Inngrepene ble utført 8 til 26 timer etter
frakturtidspunkt.
Resultater: Det var ingen peroperative komplikasjoner eller infeksjoner, og blødningen var
ubetydelig. Gjennomsnittlig postoperativ innleggelsestid var 4 dager, og rehabiliteringstiden på
oppptreningsinstitusjon var 2 uker.
Klinisk og radiologisk tilheling (8 til 10 uker). Det var ingen tilfeller av avaskulære nekroser
eller feil på den mekaniske innretningen. Etter 17-20 måneder oppfølging ble det ikke observert
noen indikasjoner for hemi eller total hofteartroplastikk. Alle pasientene var tilbake til tidligere
aktivitetsnivå 3 til 4 måneder etter operasjonen.
Konklusjon: Den nye intern fiksasjonsinnretningen og beintransplanteringen ved intrakapsulære
lårhalsbrudd viste seg å være trygt og uten komplikasjoner, samt effektivt med en rigid og stabil
fiksasjon med kort tilhelingstid.
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Abstrakt 47

Traume 1
Smerte og tidlig funksjon hos pasienter operert med glideskrue eller Intertan
margnagle – en prospektiv randomisert multisenterstudie.
Espehaug B
Fevang J
Furnes O
Gjertsen JE
Havelin LI
Matre K
Vinje T

NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Bakgrunn: Behandlingen av trokantære/subtrokantære femurfrakturer er fortsatt kontroversiell,
både i Norge og internasjonalt. Intertan margnaglen er de siste årene introdusert på markedet
som en nagle med forbedrede biomekaniske egenskaper i behandlingen av disse bruddene,
men hittil har det ikke vært vist i noen studie at de kliniske resultatene er bedre enn med den
tradisjonelle ”glideskruen”.
Formål: Vi ønsket å undersøke om den nye Intertan margnaglen ga mindre smerte og bedre
funksjon i den tidlige postoperative fasen, samt kortere liggetid, enn glideskruen.

			
			

		

Materiale og metoder: 665 pasienter eldre enn 60 år med en trokantær eller subtrokantær
femurfraktur ble ved 5 norske sykehus randomisert til operasjon med glideskrue(CHS/DHS)
eller Intertan margnagle. 315 (47 %) av pasientene ble evaluert 5. postoperative dag. Smerte
ble målt ved hjelp av en Visual Analog Scale (VAS), og en ”Timed Up and Go”-test (TUG-test) ble
brukt til å vurdere den tidlige funksjonelle mobiliteten. T-test og kji-kvadrat test ble benyttet for å
undersøke forskjeller mellom gruppene.
Resultater: Smerten i ro var i gjennomsnitt lik for de 2 gruppene(VAS 21). Smerten angitt ved
mobilisering var imidlertid forskjellig. Pasienter operert med Intertan hadde i gjennomsnitt
mindre smerter enn de operert med glideskrue (VAS 47 vs 53, p=0,02). Ved subgruppeanalyser
på ulike frakturtyper viste det seg at det var ved 2-fragmentære brudd (i henhold til
Hoftebruddregisterets tidligere klassifisering) denne forskjellen var mest uttalt.
Flere pasienter operert med nagle enn med glideskrue utførte TUG-testen 5. dag (85/163 vs
63/162, p=0,06), men det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene i hastigheten
TUG-testen ble utført med (71 vs 66sek, p=0,36). Liggetiden i sykehus var lik for de to gruppene.
Diskusjon: Med tanke på tidlig postoperativ smerte og funksjon synes det å være like gode
eller bedre resultater ved trokantære og subtrokantære femurfrakturer behandlet med Intertan
margnagle sammenlignet med glideskrue, men forskjellene er små. Forskjellen i smerte er statistisk
signifikant, men kanskje ikke klinisk signifikant (en forskjell på VAS 6). Vi kunne ikke påvise
signifikante forskjeller med tanke på tidlig funksjonell mobilitet mellom de to implantatene.
Betydning/relevans: Vi har vist at den nye Intertan margnaglen synes å være like god, eller
marginalt bedre, enn glideskrue ved behandling av trokantære og subtrokantære femurfrakturer i
den tidlige postoperative fasen. Det gjenstår etter vår mening å vise til gode langtidsresultater og
en akseptabel komplikasjonsfrekvens før naglen tas i bruk i stor stil. Også økonomiske aspekter
må i vår stramme sykehusøkonomi komme med i betraktningen.
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Abstrakt 48

Traume 1
Smerte, funksjon og livskvalitet 3 måneder postoperativt hos pasienter
operert med ”glideskrue” eller Intertan margnagle, – en prospektiv
randomisert multisenterstudie.
Espehaug B
Fevang J
Furnes O
Gjertsen JE
Havelin LI
Matre K
Vinje T

NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
NRL, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Bakgrunn: Behandlingen av trokantære/subtrokantære femurfrakturer er fortsatt kontroversiell,

både i Norge og internasjonalt. Intertan margnaglen er de siste årene introdusert på markedet
			
som en nagle med forbedrede biomekaniske egenskaper i behandlingen av disse bruddene,
			
men hittil har det ikke vært vist i noen studie at de kliniske resultatene er bedre enn med en
”glideskrue”. 		
		
Formål: Vi ønsket å undersøke om den nye Intertan margnaglen ga mindre smerter, bedre funksjon
og høyere livskvalitet 3 måneder postoperativt enn den tradisjonelle glideskruen.
Materialer og metoder: 665 pasienter eldre enn 60 år med en trokantær eller subtrokantær
femurfraktur ble ved 5 norske sykehus randomisert til operasjon med glideskrue(CHS/DHS) eller
Intertan margnagle. 385 pasienter (58 %) ble evaluert 3 måneder postoperativt, 211 pasienter
operert med Intertan nagle og 174 operert med glideskrue. Smerte ble målt ved hjelp av en Visual
Analog Scale (VAS). ”Timed Up and Go”-test (TUG-test) og Harris Hip Score (HHS) ble brukt til å
evaluere funksjon. EQ-5D ble brukt til å måle livskvalitet.
T-test og kji-kvadrat test ble benyttet for å undersøke forskjeller mellom gruppene.
Resultater: Hoftefunksjon, vurdert med HHS, var lik mellom de to gruppene. Pasientenes
tilfredshet og opplevelse av smerte (EQ-5D) var lik mellom de to gruppene, bruddtypen hadde
heller ingen betydning i så henseende. Den funksjonelle mobiliteten målt ved TUG-testen var
også lik (i gjennomsnitt 29 vs 28 sek), og andelen av de kontrollerte pasientene som klarte
TUG-testen etter 3 måneder var den samme innenfor de to gruppene (79 vs 78 %). Det var ingen
forskjell mellom gruppene med hensyn til boforhold og grad av selvhjulpenhet.
Diskusjon: Forskjeller i smerte og funksjon målt med TUG-test umiddelbart postoperativt, synes
å forsvinne frem til kontroll 3 måneder postoperativt. Eventuelle forskjeller i implantatenes
stabilitet og øvrige mekaniske egenskaper antas å bety mindre ettersom frakturene tilheler
og oppnår egen stabilitet. Også det primære operasjonstraumet, med valg av tilgang og
operasjonsmetode (”åpen” eller ”miniinvasiv” kirurgi), antas å ha mindre betydning etter 3
måneder. Har først bruddene tilhelet, eller er i ferd med å tilhele, synes implantatvalget å være
av underordnet betydning. Flere pasienter operert med Intertan enn med glideskrue møtte til 3
måneders kontroll, bakgrunnen for denne skjevfordelingen er usikker.
Betydning/relevans: Vi har ikke kunne påvise forskjeller i smerte eller funksjon mellom de to
implantatgruppene etter 3 måneder. Andre faktorer bør således være avgjørende for valg av
implantat og operasjonsmetode ved disse frakturene.
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Abstrakt 49

Traume 1
QCT har bedre prediktiv verdi av styrke hos spongiøst beinvev enn DXA. En
biomekanisk kadaverstudie.
Gjerdet NR
Harboe K

Ortopediske biomaterialer, UiB
Ortopedisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

Bakgrunn: I undersøkelse av osteoporose har gullstandarden for klinisk vurdering av pasienten
har vært DXA (Dual energy X-ray absorptiometry). Denne undersøkelsen en rask, ikke-invasiv
måling av beinmasse-tetthet (BMD) i proksimale femur og lumbalcolumna. I løpet av de siste 10
årene har det vært utvikling av nye ikke-invasive modaliteter, som QCT og pQCT (Kvantitativ CT
/ perifer QCT). Disse har en annen tilnærming, og kan gi informasjon om de ulike delene av den
proksimale femur, som spongiøst bein BMD, og morfologi. QCT kan brukes i de fleste områder av
kroppen, mens pQCT er bare tilgjengelig for ekstremiteter.
I ortopedisk kirurgi er pasientens beinmasse viktig for valg av fiksasjons metode ved
osteosyntese.
Formål: Vi ønsket å sammenligne tradisjonell DXA med QCT for å forutsi styrke til spongiøst
beinvev i proksimale femur.

			
			

		

Materialer og metoder: 20 proksimale femora ble hentet ut fra 10 avdøde personer. Studien var
godkjent av REK, og det ble innhentet samtykke fra pårørende før uthenting. Femura ble lagret på
-25°C. Mens femora var frosset ble disse undersøkt med DXA og QCT. Bildeanalyser ble gjort med
programvare til DXA maskinen, og QCT Pro programvare til CT-maskin.
Biomekanisk testing ble gjort med ”pullout” tester og kompresjonstester. Beinprøvene ble tint,
og oppbevart i romtemperatur under testing. Pullout ble gjennomført med standard AO 6,5 mm
spongiosaskrue. Kompresjonstestning ble gjort med beinsylindre som målte 6,27 mm x ca 13 mm.
Alle prøvene ble testet i MTS biomekanisk testmaskin.
Resultater: For pulloutstyrke viser regresjonsanalyse at beinmasse målt i spongiøst beinvev
med CT (QCT-BMD) er den variabelen som forutsier kraften best (R= 0,61, p <0,05), men
også tradisjonell DXA og CTXA (R= 0,45 og R=0,55 hhv, p<0,05) var statistisk signifikante.
Kompresjonsstyrke forutsies også best av QCT-BMD (R= 0,65, p<0,05), mens her kommer DXA og
CTXA ikke signifikant ut.
Diskusjon: For målinger med tanke på spongiøst beinvev, ser det ut til at QCT kan tilby en mer
nøyaktig måling for beinstyrke enn DXA. Dette bør tas hensyn til ved studier som konsentrerer
seg om spongiøst beinvev.
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Abstrakt 50

Traume 1
Blødning ved sementert og usementert hemiarthroplastikk for FCF hos gamle
pasienter.
Dahl O
Hjelmstedt F
Talsnes O

Sykehuset Innlandet, Elverum, Ortopedisk avdeling
Vestre viken, Sykehuset Buskerud HF, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Innlandet, Elverum, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Hemiarthroplastikk pga FCF hos eldre er en vanlig prosedyre ved norske sykehus. Så
vidt oss bekjent var sykehuset Innlandet i Elverum det første sykehuset som inførte usementert
hemiprotese som standard prosedyre. I tidligere studier har det vært vanskelig å påvise noen
signifikante forskjeller mellom sementert og usementert metode hva gjelder de fleste reultat
parametre. En systematisk review har immidlertid påvist signifikant forskjell på blodtap og
operasjonstid til fordel for usementert protese (95 min og 467ml for sementert og 80 min og 338
ml for usementert).
			

			
Formål: Som en del i en prospektiv randomisert studie som sammenligner sementert Titan og
		 hemi arthroplastikk hos pasienter over 75 år med dislosert FCF ønsket vi
usementert Corail
		
undersøke om der var noen forskjell på per- og postoperativ blødningsmengde og hvorvidt dette
kan ha noen invirkning på øvrigt postoperativt resultat.

Materialer og metoder: Fra Juni 2005 til desember 2008 ble ca 300 pasienter over 75 år med
dislosert FCFpå de to sykehusene i Elverum og Drammen inkludert i studien og randomisert til
sementert eller usementert protese. Blødning peroperativt og postoperativt i vacuum dren ble
målt. Pasientene ble fulgt i 1 år hva gjelder mortalitet, morbiditet og funksjon.
Resultater: Våre resultater er i samsvar med de man har funnit i den nevnte systematiske reviewen.
Finner altså en liten, men signifikant, reduksjon av blødningen ved usementert hemiprotese
sammenlignet med sementert.
Diskusjon: Vi finner altså en reduksjon i blødnings mengde for usementerte proteser. Hvorvidt
dette har noen betydning for andre resultatparametre er usikkert, og det vil slutlig analyse av
dataene når oppfølgingsperioden på alle pasientene er ferdig vise.
Betydning: Denne studien omhandler en stor pasientgruppe hvor der har kommit en god del
litteratur de siste årene. Den tilføyer ytterligere en gren på kunskapens tre.
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Abstrakt 51

Traume 1
Hvordan Behandles hoftebrudd i Oslo i dag?
Frihagen JF
Lofthus CM
Nordsletten L
Støen RØ

Oslo universitetssykehus, Ullevål, Ortopedisk senter
Oslo universitetssykehus, Aker, Endokrinologisk senter
Oslo universitetssykehus, Ullevål, Ortopedisk senter
Oslo universitetssykehus, Ullevål, Ortopedisk senter

Bakgrunn: Hoftebrudd er et hyppig forekommende osteoporotisk brudd som har store
konsekvenser både på individ- og samfunnsnivå. Operasjonsmetode er antatt å ha betydning
for rehabilitering og pasientens funksjonsnivå over tid, hvilket også har samfunnsøkonomisk
betydning.
Formål: Vi ønsket å undersøke ulikheter i behandling av hoftebrudd i Oslo i som en del av en
epidemiologisk studie om forekomst av hoftebrudd i Oslo.
Materialer og metoder: Ved hjelp av elektroniske diagnoseregistre og operasjonsprotokoller
fra de 5 sykehusene som behandler pasienter fra Oslo, ble pasienter med hoftebrudd (ICD10diagnosekode S72.0 og .1) i 2007 identifisert. Diagnosen ble verifisert ved gjennomgang av journal.
Videre ble blant annet bruddtype og operasjonsmetode registrert ved journalgjennomgang.
Der det var uklarhet ble også røntgenbilder vurdert. Data er analysert ved hjelp av SPSS. 95 %
konfidensintervall er angitt i parentes.

			
			

		

Resultater: Gjennomsnittsalder for pasientene var 78,7 (76,3-81,1), 78,3 (76,4-80,2), 78,7 (76,880,5) og 83,1 (82,3-83,9) for henholdsvis AHUS, Aker, Ullevål og Diakonhjemmet. Andel kvinner
var henholdsvis 72%, 66%, 71% og 72% (ns). Behandling av hoftebrudd hos pasienter fra Oslo
foregår på 4 sykehus, Akershus universitetssykehus(AHUS) 9.3%, Aker universitetssykehus
(Aker) 18.6%, Diakonhjemmets sykehus (Diakonhjemmet) 49.9% og Ullevål universitetssykehus
(Ullevål) 22.2%. Lovisenberg behandlet ingen hoftebrudd i 2007.
   FCF blir stort sett behandlet med 2 skruer eller hemiprotese evt totalprotese. Noen ganger
brukes annet, for eksempel glideplate eller 3 AO skruer. Fordeling mellom 2 skruer/protese/
annet er som følger: AHUS 29%/68%/2%, Aker 65%/7%/26%, Diakonhjemmet 44%/49%/5%,
Ullevål 30%/67%/1%. Totalt i 2007 n=589 FCF med følgende fordeling: 43%/48%/8 %.
   PTFF behandles med(a) 4 hulls glideplate, (b) 4 hulls glideplate med antirotasjonsskrue eller
trokanterstøtte eller annet, for eksempel nagle. Fordeling mellom (a)/(b)/annet er følgende: AHUS
69%/16%/14%, Aker 7%/77%/14%, Diakonhjemmet 67%/11%/21% og Ullevål 68%/15%/15%.
I 2007 totalt n=395 PTFF med følgende fordeling: 56%/25%/17%.
Diskusjon: Pasienter med hoftebrudd får ulik behandling avhengig av hvilket sykehus de
behandles ved. Dette kan ikke forklares ut fra pasientenes kjønn og alder, men gjenspeiler
sannsynligvis lokal tradisjon. Det er publisert studier fra Norge som tyder på at hemiprotese gir
bedre funksjon enn skruer ved FCF (Frihagen 2007). Inklusjon av pasienter er fullført til en norsk
studie som sammenligner glideplate og nagle ved PTFF (Intertan-studien). Resultater fra norske
studier er spesielt relevante og bør få konsekvens for praksis.
Betydning/relevans: Pasienter med lårhalsbrudd utgjør en stor gruppe pasienter i ortopediske
avdelinger som behandles forskjellig ut fra hvilket sykehus de er innlagt ved. Dette kan ha
betydning for rehabilitering og pasientenes funksjonsnivå over tid.
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Abstrakt 52

Traume 1
Resultater etter lårhalsbrudd hos pasienter med Morbus Parkinson
Brattgjerd JE
Paulsrud Ø
Strømsøe K

Oslo Universitetssykehus, Avd. Aker, Ortopedisk Avdeling
Oslo Universitetssykehus, Avd. Aker, Ortopedisk Avdeling
Oslo Universitetssykehus, Avd. Aker, Ortopedisk Avdeling

Bakgrunn: Pasienter med Mb Parkinson har økt risiko for lårhalsbrudd igjennom en økt falltendens.
Lårhalsbrudd behandles primært med ublodig reposisjon og intern fiksasjon eller primær
hemiartroplastikk. Det er ønskelig å skille ut subgrupper med økt risiko for komplikasjoner ved
brudd i lårhalsen. Det er tidligere påvist økt risiko for komplikasjoner ved hemiartroplastikk.
Tallene for komplikasjoner ved reposisjon og intern fiksasjon er dårlig kartlagt.
Formål: Vi ønsket å se på behandlingsresultatene for pasienter med Morbus Parkinson behandlet

med intern fiksasjon eller primær artroplastikk pga brudd i lårhalsen hos denne pasientgruppen
			
ved vår avdeling.
			
		
Materialer og metoder:
I perioden 1999-2009 ble 67 intrakapsulære lårhalsbrudd identifisert
		
hos 61 pasienter, 38 kvinner og 23 menn med gjennomsnittsalder 81.4 , (65-96) år,. Ved
journalgjennomgang ble komplikasjoner, reoperasjoner, liggedøgn og mortalitet, samt
bosituasjon preoperativt og 3 måneder postoperativt dokumentert. Bruddene ble klassifisert i
henhold til Garden. 10 lårhalsbrudd var udislokerte, mens 57 dislokerte. 59 brudd ble operert
med ublodig reposisjon og intern fiksasjon (2 eller 3 LIH nagler) 8 brudd ble operert med primær
hemiartroplastikk.
Resultater: Liggedøgn for alle pasienter var gjennomsnittlig 12,0 døgn, median 9, range
(2-47). 26 postoperative komplikasjoner hos 20 pasienter ble registrert hvorav 19 pasienter
var operasjonstrengende med i alt 21 operasjoner. I alt 14 pasienter ble sekundært reoperert
med hemiprotese (p.g.a osteosyntesesvikt, pseudartrose, caputnekrose).1 pas. fikk fjernet
naglene pga plager relatert til osteosyntesemateriell. 2 /14 sekundære hemiproteser lukserte.
Reoperasjon med Girdlestone ble funnet indisert i 1 av disse pasientene mens den andre kunne
behandles med antiluksasjonsortose. 19 reoperasjoner i gruppen med dislokerte brudd mens
kun 1 operasjon i gruppen med udislokerte brudd ble registrert. 13/14 sekundære hemiproteser
ble utført etter dislokerte lårhalsbrudd primært behandlet med reposisjon og osteosyntese.
8 dislokerte lårhalsbrudd ble etter primært forsøk på lukket reposisjon operert med CharnleyHastings hemiprotese og forløp ukomplisert. 3 måneders mortalitet var totalt 10/61 hvorav 8/53
etter osteosyntese og 2/8 etter primær hemiprotese. 1 og 2 års mortalitet var for pasienter med
primær osteosyntese 14 og 21/ 51, ettersom 2 pasienter ikke hadde oppfølgning over 3 mnd. I
samme periode tilkom ikke ytterligere mortalitet etter primær hemiprotese.
3 mnd postoperativt var 12/53 pasienter med primær osteosyntese hjemmeboende, tilsvarende
1/8 for primær hemiprotese, mot henholdsvis 37 og 4 preoperativt.
18 pasienter møtte ikke til kontroll og hadde ukjent bosituasjon.
Diskusjon: Pasienter med dislokerte lårhalsbrudd og behandlingskrevende Mb. Parkinson
behandlet med ublodig repoisisjon og osteosyntese har flere komplikasjoner, og trenger
hyppigere reoperasjoner enn de man behandler primært med hemiprotese.
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Betydning: Gjennomgangen viser høy risiko for komplikasjoner ved osteosyntese for lårhalsbrudd hos pasienter med behandlingskrevende mb. Parkinson; den er mindre ved udislokerte
brudd enn ved dislokerte. Primær hemiartroplastikk må overveies hos pasienter med dislokerte
intracapsulære lårhalsbrudd som har en behandlingskrevende Mb.Pakinson.
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Traume 1
Kostnader ved hemiprotese eller to parallelle skruer ved behandling for
dislokerte lårhalsbrudd hos eldre.
Aspaas S
Aas E
Frihagen F
Madsen JE
Nordsletten L
Waaler GM

Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål
UiO
Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål
Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål
Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål
UiO/ Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål

Bakgrunn: Hvert år brekker 1.6 millioner mennesker hoften. Dette tallet vil øke i årene framover.
Skandinavia har den høyeste frekvensen av hoftebrudd i verden, det estimerte antallet i Norge
er 9000 brudd i året. Et hoftebrudd er en påkjenning for den som opplever det, og genererer stor
ressursbruk på behandling og rehabilitering og pleie.
			

			
Formål: De to mest brukte metodene for behandling av lårhalsbrudd med feilstilling i Norge
		
har vært to parallelle
skruer eller hemiprotese. Formålet med denne analysen var å estimere
		
kostnaden, både de direkte sykehus- og de totale samfunnskostnadene, som påløper ved bruk
av de to behandlingene.

Materiale og metoder: Analysen bygger på en randomisert studie fra Ullevål universitetssykehus,
hvor 222 pasienter med lårhalsbrudd med feilstilling ble randomisert til hemiprotese (110) eller
to parallelle skruer (112). Ressursbruken over 2 år ble identifisert, kvantifisert og verdisatt, og
delt inn i tre kostnadsgrupper: 1) direkte sykehuskostnader, 2) indirekte sykehuskostnader og 3)
samfunnskostnader.
Resultater: Kostnadene knyttet til sykehuset og rehabilitering etter primæroperasjonen var
lavere ved behandling med to parallelle skruer (23 337 Euro) enn ved hemiprotese (17 376
Euro), p < 0.01. Av pasientene operert med skruer ble 47 pasienter (42%) reoperert med totalt 70
operasjoner, og 11 pasienter med hemiprotese (10%) ble reoperert, totalt 13 ganger. Kostnadene
knyttet til reoperasjonene var 9 277 Euro per pasient i skruegruppen og 1 718 Euro per pasient
i hemiprotesegruppen, p < 0.01. Når sykehuskostnadene, både knyttet til primæroperasjoner,
re-operasjoner og rehabiliteringer, i tillegg til kostnader knyttet til ekstra kontakt med sykehuset
i form av polikliniske konsultasjoner og telefonkontakt, ble summert opp var kostnadene for
skruegruppen 26 826 Euro per pasient og 25 081 Euro per pasient for hemiprotesegruppen,
p = 0.51. De totale kostnadene (direkte sykehuskostnader, indirekte sykehuskostnader
og samfunnskostnader) var for skruer 52 345 Euro og for hemiprotese 43 721 Euro, p = 0.12.
En sensitivitetsanalyse viste at reoperasjonsraten til pasientene operert med skruer måtte
reduseres fra 42% til 4% før kostnadene i de to gruppene ble like.
Diskusjon: Resultatene i artikkelen stemmer godt overens med resultat funnet gjennom liknende
forskning tidligere.
Betydning/relevans: Hemiprotese har blitt sett på som den ”dyre behandlingsmetoden”. Våre
funn tyder ikke på det, tvert om er det en tendens til at hemiprotese faller rimeligere hvis man
tar med kostnader til behandling av komplikasjoner og kostnader utenfor sykehus. Arbeidet kan
være en inspirasjon for andre i det ortopediske miljøet til å gjøre økonomiske analyser.
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Traume 1
Når og hvordan oppstår pasientskader?
Grøgaard B
Thomsen MW
Walløe A

Ort. senter, Oslo universitetsklinikk, avd. Ullevål og NPE
Ort. senter, Oslo universitetsklinikk, avd. Ullevål og NPE
Ort. senter, Oslo universitetsklinikk, avd. Ullevål og NPE

Bakgrunn: Skader som følge av svikt ved behandling eller diagnostikk har vært organisert i Norsk
pasientskadeerstatning (NPE) fra 1988. Ordningen for offentlig helsetjeneste ble lovfestet i 2003.
Databasen i NPE kan være et nyttig verktøy for å se på hva som går galt i vår medisinske hverdag.
De ortopediske klagesakene utgjør cirka 40 prosent av meldingene til NPE. Det gis medhold i
cirka 35 prosent av disse klagene. Det er visse diagnoser og klager som er gjengangere.
Metode: Vi har gått gjennom innmeldte ortopedisaker med skadeår 2004 der det er fattet vedtak
senest i 2009. Vi bør således ha fått med de fleste skadene fra 2004.
Resultater: Det er innrapportert 991 ortopedisaker med skadeår 2004, hvorav 421 (42 prosent)
fikk medhold. Det var 270 klager på mangelfull diagnostikk eller konservativ behandling og
721 klager på operativ behandling. Medholdsfrekvensen var høyest for de opererte pasientene
(45 prosent), mens de ikke-opererte fikk færre medhold (36 prosent). Resyme av vedtaket
for 65 av de konservativt behandlede og 327 operativt behandlede er benyttet for å kunne
dra noen konklusjoner. Konservativ behandling: Den diagnose med de fleste klager var
distale radiusfrakturer (S 52.5) med 47 saker og 15 medhold. Årsak til medhold var fremfor
alt mangelfullt kontrollopplegg, og i noen tilfeller større feilstilling enn man aksepterer ved
konservativ behandling. Fraktur i proksimale tibia: (S 82.1) hadde 7 klagesaker og 3 medhold.
Akillesseneruptur (S86.0) hadde 6 klagesaker med 4 medhold hvorav 3 hadde forsinket diagnose
og 1 infeksjon. Fraktur i proksimale radius (S 52.1) hadde 5 saker og 2 medhold.

			
			

		

Operativ behandling: Pasienter med hofteartrose (M16, M 16.0, M 16.1) hadde 74 saker og 39
medhold. De fleste fikk medhold på grunn av infeksjon (23), mens det var nerveskade hos 7
og feilsatt protese hos 5. Skiveprolaps: (M51.1) hadde 54 saker og 26 medhold. De fleste fikk
medhold på grunn av nerveskade (11) og 8 hadde infeksjon. Kneartrose (M 17, M 17.0, M 17.1)
hadde 41 saker og 14 medhold. Her var det 6 infeksjoner,3 feilsatte proteser og 2 nerveskader
som ga medhold. Spinal stenose (M 48.0) hadde 30 saker og 17 medhold. Det var 8 med
nerveskade(r) og 5 med infeksjon blant de som fikk medhold. Lårhalsbrudd: (S 72.0) hadde 30
saker og 8 medhold, av disse var det 4 infeksjoner (alle hemiproteser). Pertrokantære brudd (S
72.1) hadde 10 saker som alle fikk medhold på grunn av dårlig reposisjon. Distale radiusfrakturer:
(S52.5) hadde 24 saker og 11 medhold som for 4 pasienter var begrunnet med dårlig reposisjon
og 3 hadde postoperativ infeksjon.
Hallux valgus: (M 20.1) hadde 20 saker og 8 medhold. Her dominerer infeksjonene (5). Rotatur
cuff-skade: ( M 75.1) hadde 8 saker og 2 medhold som begge hadde infeksjon. Impingement
syndrom: (M 75.4) hadde 20 saker og 7 medhold og meniskproblematikk (M 23.2, M 23.3) hadde
16 saker og 5 medhold, hvorav 3 hadde infeksjon.
Konklusjon: Vi har vist resultatene for de største gruppene. Det er infeksjoner, nerveskader,
dårlig utførte operasjoner og mangelfulle kontroll opplegg som er de viktigste årsakene til svikt
ved helsehjelp. Det er viktig å være klar over at postoperativ infeksjon nesten alltid gir medhold
fordi dette er lovfestet.
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Traume 2
Operativ behandling av frakturer i clavicula
Alhaug E
Aunan E

Radiologisk avdeling
Avdeling for Ortopedi og Kirurgi, SI Lillehammer

Bakgrunn: De fleste claviculafrakturer har tradisjonelt blitt behandlet konservativt, blant annet
fordi osteosyntese på clavicula har vært forbundet med høy komplikasjonsfrekvens. Nyere
rapporter indikerer at frakturer med betydelig dislokasjon med fordel kan behandles med
osteosyntese.
Formål: Vi ønsket å kartlegge resultatene etter claviculaosteosyntese ved vår avdeling.
Materiale og metoder: Retrospektiv undersøkelse av opererte claviculafrakturer ved vår avdeling

fra august -99 til desember -07. Journalene og røntgenbildene ble gjennomgått.
			
Alle pasienter fikk tilsendt et spørreskjema med subjektiv del av ”Constant score” (SCS) og
			
”Simple shoulder test” (SST), samt spørsmål om komplikasjoner, tilfredshet med skulderfunksjon
		 (VAS).
og kosmetisk resultat
		
Resultater: 36 pasienter, derav 8 kvinner og 28 menn, ble operert. Gjennomsnitt alder var 35 år
(16-61). Årsaken til operasjon var akutt fraktur hos 30 pasienter hvorav 22 var lokalisert til midtre
tredel av clavicula og 8 til distale tredel. 6 pasienter ble operert for ”non union”, hvorav 3 i midtre
tredel og 3 i distale tredel.
29 av 36 pasienter svarte på spørreskjemaene. Deres gjennomsnittlige SCS var 28 poeng (12-35),
der 0 er dårligst og 35 er best. SST var gjennomsnittlig 10,6 poeng (3-12), der 0 er dårligst og 12
er best. På spørsmål om skulderfunksjon var gjennomsnittlig VAS score 80mm (23-99). VAS score
for tilfredshet med kosmetisk resultatet var 70mm (3-99), og på spørsmål om i hvilken grad de
syntes det kosmetiske resultatet hadde noen betydning var VAS score for alle 52 (3-99), 71 for
kvinner og 47 for menn. 20 pasienter anga problemer med å bære ryggsekk.
Det ble benyttet 23 rekonstruksjonsplater, 5 DCP plater, 3 vinkelstabile plater, 3 hook plater og
2 distale frakturer ble fiksert med bare en ”Bosworth” skrue. Tid til tilheling var 3 mnd.(SD= 1,6,
range 1-9 mnd.).
Komplikasjoner: I frakturgruppen var det 6 komplikasjoner (20%), derav 3 overfladiske infeksjoner
og 3 osteosyntesesvikt. I ”non union” gruppen var det ett tilfelle av osteosyntesesvikt. Pasienter
med komplikasjoner hadde lavere SCS (21 poeng, SD=8, range 13-33) enn pasienter uten
komplikasjoner (30 poeng, SD=7, range 12-35).
SCS var høyere for frakturer (30 poeng, SD = 6,5, range 14-35) enn for non unions (18 poeng,
SD=8,7, range 12-33)), og det var en trend i retning av høyere SCS for frakturer i distale tredel (34
poeng) enn i midtre tredel (29 poeng).
Diskusjon: Operasjonene ble utført av 12 ulike operatører. Resultatene må tolkes med varsomhet
p.g.a. relativt små tall.
Konklusjon: Ca. en femtedel av pasientene hadde komplikasjoner. Komplikasjoner medførte
lavere SCS og pasienter operert for non unions hadde lavere SCS enn de operert for akutt
fraktur. Resultatene kan utgjøre en kontrollgruppe ved fremtidige endringer i behandlingen av
claviculafrakturer ved vår avdeling.
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Traume 2
Brudd i proksimale humerus med luksasjon av caputfragmentet.
Fjalestad T
Forberg L
Hole M
Liljeholm M
Strømsøe K

Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker

Bakgrunn: Brudd i proksimale humerus kombinert med luksasjon av caputfragmentet er forbundet med dårlig prognose. Lukket reposisjon av caputfragmentet er vanskelig og konservativ
behandling er derfor ofte ikke mulig. Operativ behandling er vanligvis nødvendig. Primærbehandling
med protesekirurgi er vanligst, mens noen steder gjøres åpen reposisjon og osteosyntese.
Formål: Vi ønsket å evaluere behandlingen av pasienter med luksasjonsfraktur i proksimale
humerus ved vår avdeling.
Materiale og metoder: I perioden februar 2003 til februar 2009 ble 20 pasienter behandlet ved
vår avdeling for brudd i proksimale humerus hvor caputfragmentet var luksert ut av leddhulen
(AO gruppe B3 og C3). 18 pasienter var registrert som ledd i en prospektiv skulderstudie som
løp frem til sommeren 2008. To pasienter er blitt behandlet etter at denne studien var avsluttet.
15 pasienter er fulgt i minst 12 måneder. Man har brukt Constant funksjonsscore testet ved
uavhengig fysioterapeut etter 12 måneder hvor resultatene er gitt som differens mellom uskadet
og skadet skulder (CSD12), alders- og kjønnsjustert Constant score av skadet side (ACS12),
og ASES egen- evaluering ved 12 måneder som effektmål. Beste score respektive 0, 100 og 24
poeng. Røntgenbilder ble vurdert med tanke på bruddtilheling og utviklingen av caputnekrose
ett år etter skaden. AO klassifisering og evaluering av røntgenbilder ble foretatt av to uavhengige
observatører.

			
			

		

Resultater: 13 pasienter hadde C3-fraktur, 7 hadde B3-fraktur. Det var 13 kvinner og 7 menn med
medianalder (spredning) på henholdsvis 72 (52-90) og 55 (22-80) år. 15 ble operert med åpen
reposisjon og osteosyntese med LCP, skruer og cerclage, mens det hos 5 pasienter ble gjort lukket
reposisjon som endelig behandling. CSD12 var gjennomsnittlig 42 (26-61) for menn og 47,2 (6-69)
for kvinner, mens ACS12 var gjennomsnittlig 51 (43-76) for menn og 44,5 (14-58) for kvinner. ASES
score etter 12 mnd var gjennomsnittlig på 46,6% (0-87,5 %) av frisk side, menn 61,9 % (45,887,5), kvinner 36,8% (0-79,2). 4 pasienter ble bare fulgt fra 8-50 uker, og de ble ikke testet av
fysioterapeut etter 12 mndr. Radiologisk hadde 18 av 20 pasienter tegn til caputnekrose etter et
år, 12 hadde grad 1- og 6 hadde grad 2-forandringer. De to som ikke hadde tegn til caputnekrose,
var begge pasienter i den ikke-opererte gruppen og en av dem er bare fulgt i 8 uker.
Diskusjon: Vi har ikke grunnlag for å sammenligne pasienter som kun ble behandlet med lukket
reposisjon mot de som ble operert. Det er imidlertid god korrelasjon mellom pasientenes
selvevaluering (ASES-score) og testing av uavhengig fysioterapeut (Constant-score) hos de som
ble fulgt prospektivt.
Betydning: Resultatene viser at åpen reposisjon og osteosyntese med vinkelstabilt implantat,
ev lukket reposisjon alene hvor det er mulig, er adekvate behandlingsalternativ ved denne type
skader.
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Traume 2
Lokal traumereaksjon gjenspeiles ikke i systemiske chemokin og cytokin
konsentrasjoner
Bastian D
Lyngstadås SP
Reikerås O
Tamburstuen MV

Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Institutt for biomaterialier, UIO
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Institutt for biomaterialier, UIO

Bakgrunn: Traume induserer et utslipp av pro- og antiinflammatoriske mediatorer, som kan føre
til multiorgansvikt. I de siste var det flere studier som undersøkte om det finnes en prediktiv
verdi av cytokiner som biomarkør i forhold til sluttresultat. Men hittil er det ingen studie som
viser en fordel i forhold til klassiske traume score systemer. Årsaken ligger muligens i en forskjell
mellom et systemisk og lokalt cytokin/ chemokin-mønster.

			
Formål: Vi ønsker å undersøke om det finnes forskjell i det lokale og systemiske chemokin/
			
cytokin mønster i en elektiv in-vivo modell.
		
		
Materialer og metoder: Som traume modell brukte vi en elektiv usementert hofteprotese.

For å utelukke kjente innvirkninger av komorbiditet ble syv pasienter med koksartrose men
uten komorbiditet inkludert i studien (ASA1). For å utelukke en inflammatorisk reaksjon via
hypothalamus- binyre aksen, fikk alle studiepasienter en kombinert spinal/epidural anestesi
per- og postoperativ med bubivacain og fentanyl. Drensblod og venøs blod ble tatt ved hudsutur,
og 1,4 og 24 timer etter kirurgien. I tillegg ble det tatt preoperative venøse prøver. Chemokin- og
cytokin-målinger ble foretatt med en multiplex antibody kit.
Resultater: I prøver fra traumestedet fant vi signifikant stigning i TNF-alpha , IL-6, Il-1Ra, IL-10,
Il-8 og CCL2 med en maksimum ved 1 til 4 timer etter hudsutur. Men systemiske verdier var
signifikant lavere (TNF-alpha, IL-6, Il-10), uforandret (CCL2 og Il-8), til og med viste IL-1Ra en
signifikant reduksjon.
Diskusjon: Det er forskjell mellom det lokale og det systemiske pro- og antiinflammatoriske
mediator-mønsteret ved et elektiv humant traume modell.
Relevans: Det er vanskelig å konkludere ut fra systemiske chemokin/ cytokin målinger ved et
tilfeldig traume på utfall og mulige sluttresultater, siden systemiske målinger ikke reflekterer de
lokale reaksjonene.
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Traume 2
Høyenergi distale femurfrakturer
Brekke, I
Flugsrud, GB
Madsen, JE
Magnusson, MT
Østvoll, I

Medisinstudent, UiO
Overlege, Ortopedisk Senter, Ullevål, OUS
Professor, Ortopedisk Senter, Ullevål, OUS
Fysioterapeut, Ortopedisk Senter, Ullevål, OUS
Medisinstudent, UiO

Bakgrunn: Behandling av distale intraartikulære femurfrakturer er en vanskelig oppgave. Det er
i dag konsensus om at operativ behandling gir best resultater, men det er ikke konsensus om
operasjonsmetode. Vi ønsket å vurdere våre resultater med plater.
Metode: Pasienter behandlet for intraartikulære distale femurfrakturer, AO/ OTA type 33c registrert
i traumeregisteret på UUS siden 2004, fikk forespørsel om å delta i studien. 11 av 21 inviterte
pasienter møtte. Alderskriteriet var 18 - 60 år. En pasient hadde bilaterale 33C frakturer og ble
registrert som 2 skader. En av pasientene var primæroperert ved annet sykehus. Alle skadene
var høyenergiskader. Oppfølgningstid var fra 8 til 45mnd. Pasientene ble innkalt til klinisk
undersøkelse, radiologisk vurdering og besvarte SF36 og KOOS kne-skjema under veiledning.

			
			

		

Resultat: Av de 11 33C bruddene ble 10 operert med LISS plate, en med DC plate. 8 ble initialbehandlet med midlertidig ekstern fiksasjon. 5 av 11 knær hadde en Hoffa fraktur (koronal fraktur
gjennom bakre kondyler). 4 av de 10 pasientene fikk tidlige komplikasjoner, disse inkluderte
en pneumoni, et kompartmentsyndrom etter exfix (før plateosteosyntese), en postoperativ
sårinfeksjon og en tidlig reoperasjon grunnet for lange skruer. 7 pasienter ble reoperert, 5
grunnet manglende tilheling/malunion. 9 av de 10 pasientene hadde opphold på
rehabiliteringssenter (varighet 4 uker-13 måneder). 8 av 10 pasienter var ikke tilbake i jobb ved
kontroll. SF-36 viste en gjennomsnittlig subscore på Role-Physical på 17,5 og Role-Emotional på
60. KOOS var redusert på alle 5 subscorer, verst var Sport/Rec, 20%. Ved klinisk undersøkelse
fant vi at 8 av 11 knær hadde tilhelet med forkortning. (5-50mm). Gjennomsnittlig fleksjonstap
i kneet sammenlignet med frisk side var 23 grader (14 til 62), tap av innadrotasjon i hofte var 8
grader (2 til 22) og en utadrotasjonsdefisit i hofte var 3 grader (22 til 17). På 6 minutter gangtest
var gjennomsnittet 414 m (135 til 648). I frontalplanet var aLDFA postoperativt 8 grader (3 til 14),
ved kontroll var den 9 grader (2 til 14). 6 av 11 knær hadde artrose Kellgren-Lawrence grad 2 eller
mer.
Diskusjon/konklusjon: Studien har åpenbare svakheter: det er få pasienter og kort oppfølgingstid. Det er likevel en styrke at våre data inkluderer de subjektive plagene denne pasientgruppen
har. Studien viser at denne typen brudd gir betydelig funksjonsnedsettelse. Tilsvarende SF-36
score for Pilon fraktur er 45 og 76 for henholdsvis Role-physical og Role-Emotional, og også
KOOS resultatene er sterkt nedsatt. At så få pasienter er tilbake i arbeid er også ett uttrykk for
alvorlighetsgrad. En stor andel av pasientene utviklet artroseforandringer, og reoperasjoner var
hyppig.
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Traume 2
Behandlingen av bløtdelsdefeketer ved grad IIIB åpne tibiafrakturer. OUSUllevål i perioden 2004-2008
Andreassen GS
Clarke-Jenssen J
Madsen JE
MesicH

Ortopedisk senter OUS-Ullevål
Ortopedisk senter OUS-Ullevål
Ortopedisk senter OUS-Ullevål
Plastikk kirurgisk avd. OUS-Ullevål

Bakgrunn: I behandlingen av åpne tibafrakturer Gustilo Anderson (G&A) grad III, er godt samarbeid med mikrokirurgisk kompetent plastikkirurg helt nødvendig for å oppnå tilfredsstillende
resultater.
Ved OUS-Ullevål har Ortopeder og plastikkirurger et tett samarbeid om disse pasientene allerede

fra primær- revisjonen. I denne studien presenteres resultatene etter bløtdelsdekning med frie
			
eller lokale lapper hos pasienter med G&A grad IIIB åpne leggbrudd.
			
		
Materialer og metoder:
Åpne tibafrakturer Gustilo Anderson (G&A) grad III, i perioden 2004-2008
		
ble identifisert i avdelingens interne frakturregister. Det var totalt 73 frakturer hos 71 pasienter
hvorav28 G&A IIIA, 33 G&A IIIB og 12 G&A IIIC. Det ble totalt utført 19 lappeplastikker, 11 frie
lapper og 8 stilkete. Journaler og røntgenbilder er gjennomgått retrospektivt.

Resultater: 19 lappeplastikker ble utført på 19G&A IIIB frakturer etter gjennomsnittlig 16,5 dager
(2-28) og 5,1 dager (0-21) for henholdsvis frie og stilkete lapper.
I gruppen med frie lapper tilhelte 9 frakturer etter gjennomsnittlig 37 uker (14-105). 2 er fortsatt
under behandling.
6 frakturer tilehelte i gruppen med stilket lapp, gjennomsnittlig etter 14 uker (12-36).
3 lappeplastikker måtte revideres, hvorav en lapp gikk i nekrose og måtte erstattes med ny fri
lapp. 2 pasienter ble senere amputert av andre årsaker. De resterende 14 lappene tilhelte uten
reoperasjoner.
Diskusjon: Lappeplastikker er en viktig del av behandlingen ved tibiafrakturer med store
bløtdelsskader. 16 av 33 tibiafrakturer Gustillo Anderson grad IIIb i perioden hadde behov for
enten fri eller stilket lapp for å sikre bløtdelsdekningen. Samarbeidet mellom plastikk kirurger og
ortopeder ved Oslo universitetssykehus-Ullevål fungerer bra, med gode resultater som er fullt
sammelingbare med andre store traumesentra.
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Abstrakt 60

Traume 2
Behandlingen av 73 åpne tibiafrakturer, Gustilo Anderson grad III, ved Ullevål
Universitetssykehus 2004-2008
Andreassen G S Ortopedisk senter, Oslo universitetssykehus Ullevål
Clarke-Jenssen J. Ortopedisk senter, Oslo universitetssykehus Ullevål
Madsen JE.
Ortopedisk senter , Oslo universitetssykehus Ullevål

Bakgrunn: Høyenergi åpne tibiafrakturer med store bløtdelsskader (Gustilo Anderson grad III),
er vanskelige og tidkrevende å behandle; forekomsten av komplikasjoner er høy Det er økende
evidens for at radikalt sårdebridement, tidlig bløtdelsdekning og adekvat stabilisering av
frakturen er den beste strategien for et godt sluttresultat. Dette er også rutinene ved OUS-Ullevål.
Bløtdelsdefekten behandles med VAC (Vacum Assisted Closure) og revideres hvert annet døgn
inntil forholdene er tilfredsstillende, ogendelig dekning tilstrebes så raskt som praktisk mulig.
Materialer og metoder: Fra 2004 til 2008 ble det behandlet 73 åpne tibiafrakturer, Gustilo
Anderson (G&A) grad III. Disse er identifisert gjennom avdelingens interne frakturregister.
Journaler og røntgenbilder er gjennomgått retrospektivt.
73 frakturer hos 71 pasienter ble inkludert. De var 54 menn med en gjennomsnitts alder på 38 år
og 19 kvinner med en gjennomsnitts alder på 43 år. 46 pasienter var multitraumatiserte. Det var
13 proksimale, 51 skaft og 9 distale frakturer. 28 frakturer var G&A grad IIIA, 33 var G&A IIIB og
12 G&A IIIC.

			
			

		

Resultater: Totalt 53 pasienter er fulgt opp i gjennomsnittlig 62 uker (1-230), 10 pasienter med
amputasjon og 10 frakturer behandlet med osteosyntese er fulgt ved annet sykehus.
9 pasienter, hvorav en bilateralt, ble primært amputert. Hos de resterende pasientene ble det
utført primært debridiment og fiksasjon med ekstern fiksasjon (50 frakturer), intramedullær
nagle (10 frakturer), gips (2 frakturer) og Plate osteosyntese (1 fraktur).
Unilateral ekstern fiksasjon ble senere konvertert til intramedullær nagle (18 frakturer), ringfiksatør
(19 frakturer) og plateosteosyntese (6 frakturer). 12 pasienter ble sekundært amputert.
39 frakturer tilhelte, med en gjennomsnittlig tilhelningstid på 30,5 (12-105) uker. 10 pasienter ble
fulgt opp ved annet sykehus og sluttresultat er ikke kjent. 2 frakturer tilhelte ikke. Ingen av G&A
IIIA frakturene, 10 av 33 G&A IIIB frakturer og 12/12 G&A IIIC frakturer ble amputert.
Bløtdelsdekningen var adekvat hos 19 pasienter. 11 ble sekundært delhudstransplantert. Hos 11
pasienter ble det utført dekning med frie lapper. 8 fikk stilkete lapper og 2 fikk fasciokutane
dreielapper.
15 pasienter fikk dyp infeksjon og 7 fikk overfladiske infeksjoner i forløpet. 10 hadde losjesyndrom.
Alle ble fasciotomert uten registrerte sekveler. 10 pasienter er senere operert for pseuartrose.
Diskusjon: Til tross for en heterogen pasientgruppe ser man tydelig kompleksiteten og
problemene ved behandlingen av denne type frakturer. Våre resultater viser at sannsynligheten
for å redde ekstremiteter med grad IIIC skader etter stumpe høyenergiskader er små. Når det
gjelder grad IIIB frakturene, er man avhengig av avansert plastikkirurgisk kompetanse for å sikre
adekvat bløtdelsdekning. Allikevel er amputasjonsraten høy.
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Abstrakt 61

Traume 2
Behandling av distale crus fracturer, AO 43 A-B-C, resultater og komplikasjoner
Meling T
Søvik T

Stavanger Universitets Sjukehus, Ortopedisk avdeling
Stavanger Universitets Sjukehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Distale crus fracturer er kjent for å være vanskelige å behandle, bløtdels problemer,
lang tilhelingstid og hyppige pseudarthroser.
Formål: Ønske om etterkontroll av våre resultater sammenlignet med andres, med fokus på
pseudarthroser, andre komplikasjoner, og eventuelt forandre behandlings strategi.

Materialer og metoder: Ved SUS har vi siden 2004 registrert alle pasienter og operasjoner på
bakgrunn av bruddskader i et eget register. Januar 2009 ble alle pasienter operert for brudd
i distale tibia, AO 43, i perioden 010104 og 010308, identifisert, journaler og rtg bilder ble
			
gjennomgått. Alder, underklassifisering, behandlingsmetoder, komplikasjoner, tilhelingstid, ble
			
registrert.

		
		
Resultater: Til sammen 135 pasienter ble funnet, derav 100 pas over 16 år. Av disse måtte 4
opereres etter den primære behandlingen pga komplikasjoner. Alle bruddene tilhelet tilslutt.

Diskusjon: Oppfølgingstiden er for kort til å kunne si noe om langtids resultat. Man kan diskutere
om man kan forandre primær behandlingen, men vi mener at resultatet er godt akseptabelt.
Betydning: Det er vanskelige brudd, behandlingen bør samles på få hender.
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Abstrakt 62

Traume 2
Oppfølging av pilon tibiale frakturer behandlet ved Ortopedisk Senter, Ullevål,
Oslo Universitetssykehus april 2004 – april 2007
Alhaug OK
Flugsrud GB
Thrygg H

LIS, ortopedisk senter, Ullevål, OUS.
Ortopedisk senter, Ullevål, OUS.
Ortopedisk senter, Ullevål, OUS.

Bakgrunn: Pilonfrakturer skyldes ofte høyenergitraumer og er relativt sjeldne. Pilonfrakturer kan
være vanskelige å behandle. Både mhp selve frakturen, som affiserer leddflaten i tibia, samtidige
bløtdelsskader og sårtilhelingsproblemer. Det er rapportert artroseutvikling hos 36% og redusert
livskvalitet (SF36) og yrkesaktivitet etter en slik skade.
Formål: Ullevåls pilonfrakturer er tidligere ikke evaluert og vi ønsker å kontrollere egne resultater
sett i lys av andre publiserte resultater. Vi legger også grunnlag for en eventuell senere oppfølging
med tanke på langtidsresultater.
Materialer og metoder: Ullevåls pilonfrakturer er tidligere ikke evaluert og vi ønsker å kontrollere
egne resultater sett i lys av andre publiserte resultater. Vi legger også grunnlag for en eventuell
senere oppfølging med tanke på langtidsresultater.

			
			

		

Resultater: 18 av 30 pasienter samtykket til deltagelse, og 15 møtte til konsultasjon. Det var
elleve menn og fire kvinner. Etter AO-klassifiseringen var det fire B-frakturer og 14 C-frakturer.
Skademekanismen var hos elleve pasienter fall, tre trafikkulykke og fire annet traume. Elleve
pasienter ble operert med plate og skruer, seks med forskjellige former for ekstern fiksasjon og
en ble gipset. Seks pasienter (33%) hadde andre samtidige underekstremitetsskader. Vi har
gjennomsnittlig 44 måneder oppfølging.
AOFAS score er gjennomsnittlig 75,4/100. I SF 36 scorer pasientene lavere enn normalbefolkningen for physical functioning, bodily pain, role limitations – physical og vitality.
Pasientene var sykmeldt 100 % i gjennomsnittlig 8,6 mnd samt delvis 1,7 mnd. Fem av tretten
(38%) måtte skifte jobb etter skaden. Pasientene presterte gjennomsnittlig 577meter på seks
minutters gangtest, dette er på nivå med publiserte data på normalbefolkning.
Komplikasjoner: Åtte av atten pasienter ( 44%) har journalregistrert komplikasjoner. Ni av atten
(50%) har røntgenologisk artrose og tre (17%) har tilheling i feilstilling. Ingen har gjennomgått
artrodese eller amputasjon.
Diskusjon: Svarprosent på 60 er lavt og materialet er lite. Andre tilsvarende studier har noe
høyere svarprosent og større grupper. Oppfølgingstiden er på nivå med andre studier, bortsett fra
3 langtidsstudier. Vi har brukt velkjente kliniske skårings systemer.
Andre underekstremitetsskader må antas å påvirke våre resultater. Våre resultater er på nivå
med andre publiserte data, AOFAS-score i andre publikasjoner er Schultz 2007: 73,4 og Decoster
2001: 68,8. Andre publikasjoners komplikasjonstall varierer mellom 0% og 70%, artrose hos 35%
- 100%, artrodesefrekvens 5-20 % og amputasjonsfrekvens 2-6%.
Betydning: Pilonfraktur påvirker yrkesmuligheter og livskvalitet merkbart, men ikke 6 minutters
gangfunksjon.
• Høstmøteboken 2009
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Abstrakt 63

Traume 2
Insidens av traumatiske brudd i lange rørknokler behandlet på sykehus
- en prospektiv alders- og kjønns-spesifikk analyse av 4,890 brudd
Harboe K
Meling T
Søreide K

SUS, Ortopedisk Avdeling
SUS, Ortopedisk Avdeling
SUS, Kir Avd Universitetet i Bergen, Institutt for Kirurgiske fag

Bakgrunn: Skader utgjør en enormt stor del av helsebyrden. Likevel mangler det troverdige
befolkningsbaserte data.
Formål: Vi undersøkte derfor prospektivt alders og kjønnsspesifikk incidence av brudd med en
viss alvorlighetsgrad i lange rørknokler i en vel definert befolkning.

Materialer og metoder: En 4-årig prospektiv studie av alle brudd i de lange rørknoklene i SUS
			
sitt nedslagsfelt som ble behandlet ved operasjonsavdelingen. Demografiske data, brudd type
			
og lokalisasjon, og behandlingsmetode ble innsamlet ved bruk av velkjente klassifikasjoner (eks.
		
AO/OTA; Gustillo-Anderson).
Alders og kjønnskorrigerte incidencer ble beregnet ved hjelp av
		
populasjonsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå.
Resultater: I løpet av studieperioden ble 4,890 brudd i de lange rørknoklene registrert.
Totalincidencen pr 100,000/år var 406 (95%CI: 395-417). Incidencen blant barn: (<16 år) 339
(95%CI: 318-360) var lavere enn blant de voksne (≥16år): 427 (95%CI: 414-440). Total incidencen
blant menn 337 (95%CI 322-355) var lavere enn blant kvinner 476 (95%CI 459-493). Men mannlig/
kvinnelig bruddratio var 2:1 blant befolkningen under 50 år, og 1:3 blant de eldre enn 50 år.
Overekstremitetene hadde en incidence på 159(95%CI 152-166) mens underekstremitetsincidencen
var 247 (95%CI 238-256). 3% av bruddene var åpne. Incidence 13(95%CI 11-15). Barnebruddene
ble behandlet mer konservativt med kun 8 % intern fiksasjon, sammenlignet med 56% blant de
voksne. Vi registrerte en økt bruk av vinkelstabile plater i studieperioden.
Diskusjon: Denne prospektive studien påviser store variasjoner i alders- og kjønns-forekomst
av brudd i de lange rørknoklene i nedslagsfeltet til SUS. Gutter dominerer i ung alder med
hovedsakelig konservativ behandling, mens i den eldre befolkning dominerer kvinner og interne
fiksasjonsmetoder.
Betydning: Resultatene bør kunne sammenlignes med andre sentra i inn og utland. Langt på
vei kan tallene representere skadeforekomsten i vestlige urbane (men ikke storby) regioner.
Resultatene synliggjør hvilke grupper av befolkningen hvor forebygging av lange beinbrudd vil
være mest effektiv. Studien vil være utgangspunktet for videre forskning og publikasjoner fra
Bruddregisteret ved Ortopedisk avdeling SUS.
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Abstrakt 64

Protese 1
Bruk av Cyklokapron og/eller cellsaver hos pasienter operert med
totalprotese i kne ved Lovisenberg Diakonale sykehus
Amlie E
Bjerre S
Høvik Ø
Petursson G

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Inntil 40% av pasienter operert med kneprotese trenger blodtransfusjon postoperativt.
Blodtransfusjon er ikke uten komplikasjoner, er ressurskrevende og tilfører betydelig merkostnad.
Stadig flere bruker Tranexamic acid (cyklokapron) for å redusere blodtap. Store studier innen for
hjertekirurgi har ikke vist økt komplikasjons frekvens. Dessverre er det få studier som omfatter
ortopedisk kirurgi. Små randomiserte studier på artrosepasienter har vist at cyklokapron halverte
blodtapet og reduserte transfusjonsbehovet med opp til 66%, uten økning i komplikasjonsraten.
Formål: Fra og med 1. februar 2008 har alle kneprotesepasienter fått cyklokapron 10mg/kg x2. Vi
ønsket å vurdere effekten og eventuelle komplikasjoner av denne behandlingen og sammenligne
med effekten ved bruk av cellsaver.

			
			

		

Materialer og metoder: 94 pasienter (Gruppe I) operert med totalprotese i kne før innføring
av regimet, ble sammenlignet med 66 (Gruppe II), som ble operert etter at cyklokapron ble
gitt rutinemessig. Alle ble operert med blodtomhet og fikk tromboseprofylakse med Fragmin.
Gruppene ble sammenlignet med hensyn til blodtap (målt i ml peri- og postoperativt og
hemoglobinfall), transfusjonsbehov, postoperative komplikasjoner og bruk av cellsaver.
Resultater: Gruppe I: Hb preoperativt var 14,2g/dl (10,1-17,4), Hb postop 10,6g/dl (8,0-14,8), Hb
fall 3,5g/dl (1,1-7,7), blodtap 1048ml (0-2230). 15 pasienter (16%) fikk blod (39 SAG blod, 2,6 per
pasient (1-8)). Gruppe II: Hb preoperativt var 13,7g/dl (11,6-18,1), Hb postop 11,2g/dl (8,3-14,5), Hb
fall 2,76g/dl (1,2-4,8)(p=0,014), blodtap 370ml (0-1250)(64,5% reduksjon i blodtap (p<0,002)).
2 pasienter (3%) fikk blod (3 SAG blod 1,5 per pasient (1-2)) (57,7% reduksjon i transfunderte
SAGM-erytrocytkonsentrat enheter(p=0,004)). Gruppe II trengte mindre i.v. væske (<0,002),
bruk av Voluven ble redusert om 56,7% (p<0,002) og det var signifikant betre urinproduksjon
(p<0,002).
61 pasienter ble tilknyttet cellsaver: 56 i gruppe I: Blodtap 1073ml (260-1670), blod gitt tilbake
355ml (110-820). 4 (7,1%) trengte transfusjon. 5 i gruppe II: Blodtap 305ml (260-670), blod gitt
tilbake 60ml (50-80). Ingen trengte transfusjon.
Diskusjon: Materialet er lite men resultatene viser det samme som tidligere og større studier.
Vi opplevde ingen komplikasjon i registreringsperiodene men materialet er fremdeles for
lite til å kunne trekke konklusjoner med hensyn på komplikasjoner i forbindelse med bruk av
cyklokapron. Vi registrerer kontinuerlig alle komplikasjoner i løpet av de første 3 månedene
etter operasjonen og vurderer fortløpende effekten av behandlingen. Dersom det ikke oppstår
uventede komplikasjoner, skal materialet gjøres opp når vi har nådd det antall som tilfredsstiller
styrkeberegningen.
Betydning: Cyklokapron gir signifikant reduksjon i blødning og transfusjon. Cellsaver i tillegg til
cyklokapron gir ingen ekstra gevinst.
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Abstrakt 65

Protese 1
Bruk av Cyklokapron hos pasienter operert med totalprotese i hofte ved
Lovisenberg Diakonale sykehus
Amlie E
Bjerre S
Høvik Ø
Petursson G

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Inntil 57% av pasienter operert med hofteprotese trenger blodtransfusjon postoperativt. Blodtransfusjon er ikke uten komplikasjoner, er ressurskrevende og tilfører betydelig
merkostnad. Stadig flere bruker Tranexamic syre (cyklokapron) for å redusere blodtap. Store
studier innen for hjertekirurgi har ikke vist økt komplikasjons frekvens. Dessverre er det få studier
som omfatter ortopedisk kirurgi. Små, randomiserte studier på artrosepasienter har vist at
cyklokapron halverte blodtapet og reduserte transfusjonsbehovet med opp til 66%, uten økning
			
i komplikasjonsraten.

			
		 1. februar 2008 har alle hofteprotesepasienter fått cyklokapron 10mg/kg x2.
Formål: Fra og med
		
Vi ønsket å vurdere effekten og eventuelle komplikasjoner av denne behandlingen.

Materialer og metoder: 60 pasienter (Gruppe I) operert med totalprotese i hofte før innføring av
regimet, ble sammenlignet med 60 pasienter (Gruppe II), som ble operert etter at cyklokapron ble
gitt rutinemessig. Alle fikk tromboseprofylakse med Fragmin. Gruppene ble sammenlignet med
hensyn til blodtap (målt i ml peri- og postoperativt og hemoglobinfall), transfusjonsbehov (målt i
standard SAGM-erytrocytkonsentrat enheter) og postoperative komplikasjoner.
Resultater: Gruppe I: Hb preoperativt var 13,9g/dl (10,0-17,0), Hb postop 10,4g/dl (8,3-13,8), Hb
fall 3,8g/dl (1,1-6,1), blodtap 850ml (304-1740). 17 pasienter (28,3%) fikk blod (30 SAG blod, 1,8
per pasient (1-8)). 1 pasient ble overflyttet til medisinsk avdeling pga. respirasjons svikt av ukjent
orsak.
Gruppe II: Hb preoperativt var 13,4g/dl (10,5-16,6), Hb postop 10,5g/dl (7,5-15,0), Hb fall 2,7g/dl
(0,5-5,8)(p<0,002), blodtap 540ml (150-1910)(36,5% reduksjon i blodtap (p<0,01)). 5 pasienter
(8,3%)fikk blod (i snitt 2 per pasient (1-5)) (70,7% reduksjon i antall pasienter (p<0,01)). En
pasient fikk DVT 6 uker postoperativt.
Diskusjon: Materialet er lite, men resultatene viser det samme som tidligere og større studier.
Det var få komplikasjoner i registreringsperioden, men materialet er fremdeles for lite til å kunne
trekke konklusjoner med hensyn på komplikasjoner i forbindelse med bruk av cyklokapron.
Vi registrerer kontinuerlig alle komplikasjoner i løpet av de første 3 månedene etter operasjon
og vurderer fortløpende effekten av behandlingen. Dersom det ikke oppstår uventede
komplikasjoner, skal materialet gjøres opp når vi har nådd det antall som tilfredsstiller styrkeberegningen.
Konklusjon: Cyklokapron gir signifikant reduksjon i blødning og transfusjon.

164

• Høstmøteboken 2009

Abstrakt 66

Protese 1
Blodtap og transfusjon ved primær hofteproteseoperasjon med preoperativ
versus postoperative oppstart av tromboseprofylakse med dalteparin
(Fragmin).
Borgen P
Dahl OE
Reikerås O

Martina Hansens Hospital
Ortopedisk avdeling, Elverum Sentralsykehus og Thrombosis Research Institute, UK
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet

Bakgrunn: Medikamentell tromboseprofylakse i ortopedi kan potensielt øke kirurgisk blødning
hos noen pasienter. Medikamentet, dose og tidspunkt for oppstart er av betydning for effekt på
balansen mellom trombedannelse og blødning. I de senere år har flere ortopediske sentra endret
rutine fra preoperativ til postoperativ oppstart av tromboseprofylaksen.
Pasienter og metode: Vi har retrospektivt studert to kohorter på henholdsvis 298 og 301
pasienter som har gjennomgått primær hofteproteseoperasjon og som enten har fått preoperativ
eller postoperativ oppstart med medikamentell tromboseprofylakse i form av lav molekylært
heparin (Fragmin). Primære endepunkter var blødningsvolum og blodtransfusjoner. Vi har også
sekundært studert blødningshendelser, tromboemboliske hendelser og andre komplikasjoner.

			
			

		

Resultater: Hos pasienter som startet profylaksen preoperativt var den totale kirurgisk blødning
i gjennomsnitt 1230 ml sammenliknet med 1084 ml hos pasientene som startet profylaksen
postoperativt(p <0,001). Antallet pasienter som fikk blodoverføring ble redusert fra 53% hos
pasientene som fikk Fragmin preoperativt ned til 35% hos personer som startet postoperativt.
(p = 0,001). Antall enheter SAG blod per pasient ble redusert fra 1,25 til 0,83 enheter
(p = 0.001) mellom de to kohortene. Totalt registrerte komplikasjoner frem til kontroll 6 måneder
etter operasjonen var 12% og 11%. Blødningsrelaterte hendelser var 6,0% og 4,0% og tromboemboliske hendelser var 2,0% og 2,3% i henholdsvis den preoperativ versus den postoperative
kohorten. To pasienter døde i den preoperative gruppen og en i den postoperativ gruppen av
årsaker som kan være relatert til trombose.
Konklusjon: Studien viser en signifikant reduksjon i blødning og antall enheter SAG transfundert
hos pasienter som har fått postoperativ oppstart med tromboseprofylakse i form av 2500
IE dalteparin (Fragmin) startet 6 timer etter operasjonen sammenlignet med pasienter som
har fått 5000IU dalteparin injisert 12 timer før operasjonen. Det ble ikke funnet forskjeller i
tromboemboliske hendelser mellom de to gruppene. Ytterligere prospektive randomiserte studier
av oppstartstidspunkt for medikamentell tromboseprofylakse er igangsatt.

• Høstmøteboken 2009

165

Abstrakt 67

Protese 1
BAKTERIOLOGI VED INFISERTE HOFTEPROTESER
Dale H
Engesæter LB
Espehaug B
Hallan G
Johannes CS
Langvatn H
Lutro O
Sjursen H

Nasjonal Register for Leddproteser,Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonal Register for Leddproteser,Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonal Register for Leddproteser,Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonal Register for Leddproteser,Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonal Register for Leddproteser,Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonal Register for Leddproteser,Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus
Infeksjonsseksjonen,Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Infeksjonsseksjonen,Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn: Periprostetisk infeksjon er en fryktet komplikasjon etter protesekirurgi. Dyp
infeksjon fører oftest til repeterte kirurgiske inngrep, langvarig antibiotikabehandling, et
varierende funksjonelt sluttresultat og mye lidelse for pasienten. Kjennskap til bakteriologien
			
og resistensmønstre ved disse infeksjonene er essensielt for å kunne tilby pasientene best mulig
			
profylakse og behandling.

		
		
Materiale og metode: I perioden september 1987 til september 2007 ble det rapportert 1443

revisjoner for infeksjon etter innsettelse av hofteprotese til Nasjonalt Register for Leddproteser
(NRL). Vi identifiserte de 10 sykehusene som hadde utført flest slike revisjoner, til sammen 730.
Én observatør (HL) besøkte disse sykehusene for å samle bakteriologiske data. Vedkommende
gikk igjennom operasjonsbeskrivelser og bakteriologiske prøvesvar fra den aktuelle revisjonen.
Vi registrerte også infeksjonsparametre i tiden før operasjonen samt mikrobenes resistensmønstre mot en rekke typer antibiotika. Vi brukte kji-kvadrat lineær test for å undersøke endring
i forekomst over tid.
Resultater: Ved gjennomgang av de 730 revisjonene fant vi dokumentert, bakteriologisk oppvekst
i 339 tilfeller (46%). I de øvrige var det ikke oppvekst i prøvene, det var manglende prøvesvar,
manglende journal eller prøver var ikke tatt. Følgende bakterier ble funnet: Hvite stafylokokker
37%, gule stafylokokker 17%, streptokokker 14%, polymikrobialitet 12%, enterokokker 9%, gramnegative 6% og andre 5%. Andelen hvite stafylokokker holdt seg høy gjennom perioden, men var
lett avtagende fra 39 til 35% de siste 15 år (p=0,5). Andelen av gule stafylokokker derimot, var
noe økende de siste 15 årene, fra 14 til 19% (p=0,4). Rapporteringen til NRL var noe upresis og for
27% av de inkluderte revisjonene var det oppgitt feil dato.
Konklusjon: Studien inkluderer et betydelig antall revisjoner for infisert hofteprotese. Både
fordelingen av bakterietyper ved infiserte hofteproteser og forekomsten over tid stemmer godt
overens med internasjonal litteratur. Stafylokokker var den dominerende gruppen.
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Protese 1
Risikofaktorer for revisjon på grunn av dyp infeksjon etter usementerte
primære proteser i Nasjonalt register for leddproteser (NRL) og Nasjonalt
hoftebruddregister (NHBR) 2005-2008
Dale H
Engesæter L
Espehaug B
Furnes O
Havelin LI

NRL
NRL
NRL
NRL
NRL

Bakgrunn: En studie fra NRL av primære totaleproteser i hofte har vist at risikoen for revisjon på
grunn av dyp infeksjon øker. Økningen er mest uttalt for usementerte totalproteser satt inn etter
år 2000. Studien viste også at gruppen som har fått usementerte proteser er blitt ti år eldre i
perioden 1987-2007.
Formål: Å vurdere risikofaktorer for revisjon på grunn av dyp infeksjon etter usementerte primære
hofteproteser basert på data registrert i NRL og NHBR fra årene 2005-2008.

			
			

		

Materiale og metode: Fra databasene i NRL og NHBR valgte vi usementerte primære hemi- og
totalproteser i hofte innsatt i årene 2005-2008. Vurderte faktorer var; kjønn, alder, ASA-klasse,
operasjonstid, hastegrad (ØH eller elektivt) og prosedyretype (Hemi- eller totalprotese).
Risikoestimater ble utarbeidet ved Cox-analyser av de ulike risikofaktorene, justert for øvrige
risikofaktorer. Endepunkt var revisjon på grunn av dyp infeksjon.
Resultater: 3362 primære usementerte totalproteser ble inkludert, hvorav 24 (0.7 %) var revidert
pga dyp infeksjon. For usementerte primære hemiproteser var tallene 1 534 inkluderte og 34
(2.2%) reviderte på grunn av dyp infeksjon. Menn hadde høyere risiko for å bli revidert for
infeksjon (RR=3,7, 95%CI 2,2-6,3). Vi fant også høyere risiko for revisjon på grunn av infeksjon
for ASA-klasse over 1 (ASA2: RR=2,6, 95%CI 1,1-6,4, ASA3: RR=2,9, 95%CI 1,1-7,7, ASA4: RR=3,0,
95%CI 0,6-16). Alder, operasjonstid og hastegrad var ikke statistisk signifikante risikofaktorer for
usementerte proteser.
Diskusjon/konklusjon: Menn og pasienter med høyere ASA klasse, har høyere risiko for å bli
revidert på grunn av infeksjon etter usementert protesekirurgi i denne studien. Endringer i
pasientrelaterte risikofaktorer kan muligens forklare tidligere funn av økt risiko for revisjon på
grunn av infeksjon etter primære usementerte hofteproteser. Et lavt antall proteser og infeksjoner
øker usikkerheten av funnene i denne studien.
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Protese 1
Risikofaktorer for postoperativ sårinfeksjon og revisjon på grunn av infeksjon
etter primære totalproteser i Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i
sykehustjenesten (NOIS) og Norsk register for leddproteser (NRL) 2005-2008
Dale H
Engesæter L
Eriksen HM,
Espehaug B
Furnes O
Havelin LI
Line Løwer HL

NRL
NRL
NOIS
NRL
NRL
NRL
NOIS

Bakgrunn: Data i NRL tyder på økt risiko for revisjon på grunn av dyp infeksjon av primære

hofteproteser mot slutten av perioden 1987-2007.
			
			
Formål: Målet med vår studie var å vurdere risikofaktorer for postoperativ sårinfeksjon og revisjon
på grunn av dyp 		
infeksjon etter primære hofteproteser innsatt i perioden 2005-2008, basert på
		
data registrert i NOIS og NRL.
Materialer og metoder: Vi inkluderte alle primære totalproteser i hofte fra perioden 2005-2008,
der det forelå komplette opplysninger om risikofaktorene; kjønn, alder, ASA-klasse, operasjonstid,
hastegrad, antibiotikaprofylakse og fiksasjonsmåte. NOIS har registrert postoperative overfladiske og dype sårinfeksjoner og alle reoperasjoner etter primære proteser innsatt i september,
oktober og november hvert år siden 2005. Infeksjonsstatus evalueres ved utskrivelse, etter 30
dager og etter 365 dager ved hjelp av data fra sykehusenes elektroniske administrative system
og spørreskjema til pasienten. NRL registrerer personidentifiserbare data fra skjema utfylt av
operatør fra alle proteseoperasjoner. Risikoestimater ble utarbeidet ved Cox-analyser av de ulike
risikofaktorene, justert for øvrige risikofaktorer. Endepunkt var overflatisk eller dyp postoperativ
sårinfeksjon for analysene i NOIS (altså infeksjoner behandlet med antibiotika, bløtdelskirurgi
eller fjerning av implantatdeler), mens revisjon (fjerning eller innsetting av protesedeler) på
grunn av dyp infeksjon var endepunktet for analysene i NRL.
Resultater: Av de 3326 primære totalprotesene i NOIS fikk 82 (2,5%) en postoperativ sårinfeksjon og 0,9 % ble reoperert for denne. I NRL ble 120 (0,5 %) av de 24 336 inkluderte
primære totalprotesene revidert på grunn av dyp infeksjon. I NOIS hadde menn en økt risiko for
postoperativ sårinfeksjon (RR 1,6, 95%CI 1,0-2,5). Menn hadde også høyere risiko for å bli revidert
for dyp infeksjon i NRL (RR 2,7, 95%CI 1,8-3,8). Kort (<60 min) operasjonstid økte risikoen for
sårinfeksjon (RR 3,5, 95%CI 1,7-7,3) i forhold til 60-90 minutter i NOIS, men denne risikoøkningen
fant vi ikke for revisjon på grunn av infeksjon i NRL. Høyere ASA klasse var en risikofaktor for
revisjon på grunn av infeksjon i NRL, og tendensen var den samme for sårinfeksjon i NOIS.
Hofteproteser registrert i NRL innsatt som øyeblikkelig hjelp hadde 2,5 ganger høyere (95%CI
1,0-6,1) risiko for å bli revidert på grunn av infeksjon enn de innsatt elektivt. Både usementerte
(RR 2.0, 95%CI 1.2-3.4) og hybrid (RR 1,7, 95% CI 1,0-2,9) proteser hadde høyere risiko for å bli
revidert på grunn av infeksjon enn sementerte proteser i NRL. Denne forskjellen var ikke tilstede
når det gjaldt sårinfeksjoner registrert i NOIS. Økende alder gav ingen økt risiko for infeksjon i
noen av registrene.
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Diskusjon/konklusjon: Lavt antall primære proteser og infeksjoner øker usikkerheten i studien
av disse registrene, spesielt i NOIS. Likevel virker kjønn, komorbiditet, operasjonstid, hastegrad
og fiksasjonsmåte å ha betydning for infeksjonsrisikoen. Endret demografi kan derfor ha vært
medvirkende til den økte infeksjonsrisikoen etter primære hofteproteser de senere år.
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Protese 1
Revisjon for infeksjon etter primære totalproteser i hofte og kne hos
pasienter med rheumatoid artritt
En prospektiv studie av 108 786 hofte- og kneproteser fra Nasjonalt register for leddproteser
Engesæter LB
Espehaug B
Fevang BT
Furnes O
Hallan G
Havelin LI
Schrama JC

NRL, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus
NRL, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus
NRL, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus
NRL, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus
NRL, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus
NRL, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus
NRL, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus

Bakgrunn: Infeksjon etter leddprotesekirurgi er et stort problem. Man har antatt at fare for

infeksjon er større hos pasienter med rheumatoid artritt (RA) pga sykdommen selv og/eller den
			
medikamentelle behandling. I Norge er 3% av totalprotesene i hofte, og 7% i kne satt inn på
			
pasienter med RA .
		
		
Formål: Vi ønsket å finne risiko for revisjon av primære hofte- og kneproteser pga infeksjon hos
pasienter med RA. Videre ville vi studere utviklingen av denne risikoen over tid og sammenlikne
RA-pasientene med pasienter med primær artrose (OA).

Materialer og metoder: I Nasjonalt register for leddproteser (NRL) identifiserte vi i perioden 1987
(1994 for knær) til juni 2008 til sammen 6 629 primære leddproteser hos pasienter med RA, og
102 157 hos de med OA. Kaplan-Meier overlevelseskurver med endepunkt ’revisjon pga infeksjon’
ble beregnet, og relativ risiko for revisjon ble beregnet med Cox analyser.
Resultater: RA-pasienter hadde 1,6 ganger høyere risiko for revisjon pga. infeksjon av kneprotese
sammenliknet med OA-pasienter (p=0,03). Det var ingen slik forskjell for hofteproteser (p=0,94).
For hofteprotesene var der imidlertid en økning i revisjoner for infeksjon fra 2001 (p<0,001), mens
det var en tendens til det motsatte for kneproteser (p=0,056), altså en lavere risiko for revisjon
i den seneste perioden. Disse tidstrendene gjaldt begge diagnosegrupper i like stor grad. Risiko
for revisjon for infeksjon senere enn 6 år postoperativt var statistisk signifikant høyere hos RApasienter både for hofte- og kneproteser.
Diskusjon: Vi fant en økt risk for revisjon for infeksjon av kneproteser, men ikke for hofteproteser
hos pasienter med RA sammenliknet med artrose-pasienter. Bakgrunnen for denne forskjellen
mellom kne og hofte er ukjent, men kan skyldes forskjeller i bløtdelenes beskaffenhet omkring
de to leddene. Pasienter med RA hadde økt risiko for sen-infeksjoner, noe som også har vært
beskrevet tidligere.
Betydning/relevans: RA-pasienter er høyrisikopasienter for revisjon pga infeksjon etter
kneprotesekirurgi. Disse pasientene (hofte-og knær) revideres hyppigere for sene infeksjoner
enn pasienter med artrose.
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Protese 1
RESISTENSUTVIKLING MOT STAFYLOKOKKER VED INFISERTE HOFTEPROTESER
Dale H
Engesæter LB
Espehaug B
Hallan G
Langvatn H
Lutro O
Schrama JC
Sjursen H

Nasjonal Register for Leddproteser(NRL), Ortopedisk klinikk
Nasjonal Register for Leddproteser(NRL), Ortopedisk klinikk
Nasjonal Register for Leddproteser(NRL), Ortopedisk klinikk
Nasjonal Register for Leddproteser(NRL), Ortopedisk klinikk
Nasjonal Register for Leddproteser(NRL), Ortopedisk klinikk
Infeksjonsseksjonen, Med. avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonal Register for Leddproteser(NRL), Ortopedisk klinikk
Infeksjonsseksjonen, Med. avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn: I protesekirurgi brukes antibiotika profylaktisk både systemisk og lokalt i sement.
En fryktet komplikasjon er dyp infeksjon. Vi har undersøkt bakteriologiske funn ved operasjoner
meldt til NRL som revisjon grunnet dyp infeksjon.
Formål: I denne studien har vi undersøkt bakteriefunn ved disse infeksjonene. Vi presenterer her
resistens mot aminoglykosider (gentamicin, netilmicin og tobramycin) og betalaktamasestabile
penicilliner (meticillin, oxacillin og kloxacillin (meticillingruppen)) for de to hyppigst forekommende
bakteriegruppene, hvite stafylokokker (koagulase negative stafylokokker) og gule stafylokokker
(Staphylococcus aureus).

			
			

		

Materialer og metoder: Vi samlet bakteriologiske prøvesvar fra operasjoner meldt som revisjon
grunnet dyp infeksjon. Materialet er hentet fra de ti sykehus som rapporterte flest slike revisjoner
i perioden 1987 til 2007. I alt ble 730 revisjoner på grunn av infeksjon meldt til NRL fra disse 10
sykehusene. Alle operasjoner der det ble funnet oppvekst i en eller flere prøver ble inkludert.
Totalt fant vi 153 operasjoner med funn av hvite stafylokokker og 74 med gule stafylokokker.
Bakteriene ble testet for forskjellige antibiotika ved ulike sykehus og i forskjellige tidsperioder.
Vi brukte kji-kvadrat lineær trend test for å undersøke endring i forekomst over tid.
Resultater: I gruppen med hvite stafylokokker var 53 % av bakteriene resistente mot
aminoglykosider. Andelen resistente økte fra 35 % i 1993-1997 til 43 % i 1998-2002, og til 55 %
i 2003-2007 (p=0,1). Det var 62 % meticillin-resistente hvite stafylokokker (MRSE). Vi fant 45 %
MRSE i 1993-1997. Andel resistente økte til 50 % i 1998-2002 og til 76 % i 2003-2007 (p=0,002).
Alle de gule stafylokokkene var sensitive for både aminoglykosider og for meticillingruppen.
Diskusjon: Aminoglykosider og betalaktamasestabile penicilliner er de hyppigst brukte
antibiotika ved profylakse og behandling av proteseinfeksjoner. Andelen resistente hvite
stafylokokker økte for meticillingruppen. Det var tendens til økt resistens for aminoglykosider
blant hvite stafylokokker.
Betydning/relevans: Denne studien bidrar til å belyse viktige bakteriologiske aspekter ved
proteseinfeksjoner. Resistensutvikling er og vil bli en spesielt vanskelig utfordring ved proteseinfeksjoner.
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Protese 1
Armert prefabrikert antibiotikaholdig spacer ved infeksjon i hoften.
En serie på 7 pasienter.
Figved W
Opland V

Sykehuset Asker og Bærum, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Asker og Bærum, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Bruk av antibiotikaholdig spacer er vanlig ved dype kroniske infeksjoner i hofteleddet.
Som ledd i 2-seanserevisjon ved kroniske proteseinfeksjoner er suksessrater på over 90%
rapportert i litteraturen. Flere metoder er beskrevet for å lage spacere av sement peroperativt
med og uten prefabrikerte plastformer for innsprøyting av sement.
Formål: De siste årene har vi benyttet en prefabrikert armert gentamycinholdig spacer for
forskjellige typer infeksjoner i hofteleddet. Vi gjennomgår her en serie på 7 pasienter.

			
Materialer og metoder: 7 pasienter ble operert med en armert antibiotikaholdig spacer ved
			
Sykehuset Asker og Bærum i perioden juni 2008 til mai 2009. Gjennomsnittsalderen var 78 år (62
		 var i ASA klasse 3 eller 4. Alle hadde tidligere gjennomgått kirurgi i aktuelle
til 88). Pasientene
		
hofte: To hadde nylig innsatt hemiprotese grunnet lårhalsbrudd etterfulgt av dyp infeksjon,

bløtdelsrevisjon og oppbluss av infeksjonen under pågående antibiotikabehandling. To hadde
totalprotese langt tilbake i tid hvorav en fikk akutt hematogent spredt infeksjon til en allerede
løs protese og en utviklet residiverende sepsis, psoasabscess og infeksjon til protesen. En
pasient hadde totalprotese med ekstrem heterotop ossifikasjon og sannsynlig kronisk lavgradig
infeksjon. En hadde tidligere osteosyntese av lårhalsbrudd og utvikling av kronisk osteomyelitt.
En hadde nylig innsatt margnagle for en subtrokantær fractur etterfulgt av kronisk dyp infeksjon.
Alle pasientene gjennomgikk bløtdelsrevisjon, fjerning av implantat og innsetting av spacer
etterfulgt av intravenøs antibiotikabehandling i 2-6 uker og deretter tablettbehandling frem til en
total behandlingstid på 6-8 uker. Tid fra seponering av antibiotika til reimplantering med protese
var 2-4 uker og total tid med spacer var 8-12 uker. To pasienter hadde en gentamycinresistent
mikrobe og fikk tillagt sement på spaceren med annen antibiotika.
Resultater: Alle pasientene kunne mobiliseres med rullator eller krykke(r) i perioden med
spacer. En pasient døde før reimplantering med protese. Fem av seks pasienter hadde ingen
oppvekst i vevsprøver tatt under reimplantering med protese. En pasient hadde oppvekst av gule
stafylokokker i to av syv prøver og ble derfor behandlet videre med antibiotika i ytterligere 3
måneder. En pasient fikk oppbluss 9 måneder etter tilsynelatende vellykket reimplantering og
ble behandlet med bløtdelsrevisjon og livslang suppresjonsbehandling. En pasient fikk oppbluss
av infeksjon med resistensutvikling 3 uker etter tilsynelatende vellykket reimplantering og
ble behandlet med bløtdelsrevisjon og langvarig antibiotikabehandling. Fire pasienter er uten
oppbluss av infeksjon.
Diskusjon/betydning:Bruk av armert prefabrikert antibiotikaholdig spacer sikret god mobilisering og relativ smertefrihet mellom inngrepene i denne pasientserien. Adekvat lokal
antibiotikabehandling kan administreres ved modifisering av spaceren med sement som
inneholder ønsket antibiotika. Residiv eller ny infeksjon forekommer til tross for dyrkningsnegative
vevsprøver ved reimplantering.
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Protese 2
Stammeresultater på 1111 primære usementerte hofteproteser med keramikkkeramikk artikulasjon etter 10 år.
Didriksen A
Fenstad AM
Olsen BA
Småbrekke A
Winge JF

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ortopedisk avdeling
NRL, Haukeland sykehus, Ortopedisk klinikk, Bergen
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ortopedisk avdeling
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ortopedisk avdeling
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Keramikk-keramikk (K/K) artikulasjoner har vært registrert i NRL fra 1996. Disse er
brukt i omkring 4 % av tilfellene ved primær hofteprotese i Norge, og noe under halvparten (1111)
er satt inn i Tromsø. Overgang til K/K artikulasjon de siste 10 årene skyldes uttalt plastslitasje på
usementerte kopper fra 90-tallet.
Formål: Vi ønsket å undersøke 10-årsoverlevelsen i NRL, samt vurdere årsakene til stammerevisjon
ved gjennomgang av NRL-data, journaler og røntgenbilder.
Materialer og metoder: I perioden 1997 til 2008 er 1111 primære usementerte stammer med K/K
artikulasjon fra Tromsø registrert i NRL (933 pasienter), 49 Corail og 1062 Filler. Det var brukt
24 Lagoon og 1087 Iglookopper. 178 pasienter var operert bilateralt. Diagnosefordelingen viste
571 idiopatisk coxartrose, 260 sekvele dysplasi, 96 annet, 83 sekvele FCF, 72 sekvele Perthes/
Epifysiolyse, 43 RA/Mb.Bechterew, 13 akutt FCF og 10 sekvele dysplasi med total luksasjon.
Snitt alder begge kjønn var 62,5 år. Ved 451 operasjoner var pasienten under 60 år. 82% ble
operert med posterolateral tilgang, 16 % med lateral tilgang. I 83% av tilfellene var operasjonstiden
< 90 minutter.

			
			

		

Resultater: Kaplan-Meier kurven viser en overlevelse på 99 % for stammene i et 10 års perspektiv.
Nedre grense i et 95 % CI er 94,9%. Det var 7 stammerevisjoner, ingen etter 5 år. 5 av revisjonene
er fra primæroperasjoner fra perioden 2001-2002, hvor det totalt var 269 operasjoner (5/269 =
1,858 % kontra 2/844 = 0,237 % i restperiode). Ved gjennomgang av journal og røntgenbilder
på revisjonene var 1 pga dyp infeksjon med gule stafylokokker, 3 pga smerter og lavgradig
infeksjon (2 pos dyrkning), 1 residiverende luksasjoner og pos dyrkning som fikk Girdlestone og 2
frakturerte leddhoder. Relativt lette revisjoner, snitt operasjonstid < 2 timer.
Diskusjon: Det er få publiserte kliniske materialer med stammeresultater på 10 år som omhandler
primære usementerte hofteproteser med K/K artikulasjon. Sedel L viser til 5500 keramiske
hofter og 8 fraktureringer (Paris 2004 i BJA). De to keramikkfrakturering i vårt materiale var
fra operasjoner i 2001, og kan muligens tilskrives lærekurven. Savarino L (Acta 2009) angir at
vanligste revisjonsårsak på hofteproteser med K-K artikulasjon er malalignment, traumer, primær
instabilitet og infeksjoner. Dette stemmer bra med våre erfaringer.
Hallan viste i 2007 at moderne usementerte stammer har god langtidsoverlevelse i NRL.
Konklusjon: Svært gode 10 års resultater med usementerte stammer og K/K artikulasjon.
7 relativt lette revisjoner. Videre radiologisk og klinisk evaluering på snitt 10 år planlegges.

• Høstmøteboken 2009

173

Abstrakt 74

Protese 2
Koppresultater 1111 primære usementerte hofteproteser med keramikkkeramikk artikulasjon etter 10 år.
Fenstad AM
Hansen AK
Olsen BA
Småbrekke A
Winge JF

NRL, Haukeland universitetssjukehus, Ortopedisk klinikk
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ortopedisk avdeling
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ortopedisk avdeling
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ortopedisk avdeling
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Keramikk-keramikk (K/K) artikulasjoner har vært registrert i NRL fra 1996. Disse er
brukt i omkring 4 % av tilfellene ved primær hofteprotese i Norge, og noe under halvparten (1111)
er satt inn i Tromsø. Overgang til K/K artikulasjon de siste 13 årene skyldes uttalt plastslitasje på
usementerte kopper fra 90-tallet. Tromsø har benyttet K-K artikulasjonen siden 1997.
			

			
Formål: Vi ønsket å undersøke 10-årsoverlevelsen av koppene med K/K artikulasjon i NRL, samt
vurdere årsakene		til kopprevisjon ved gjennomgang av NRL-data, journaler og røntgenbilder.
		
Materialer og metoder: I perioden 1997 til 2008 er 1111 kopper med K/K artikulasjon fra Tromsø
registrert i NRL (933 pasienter, 178 operert bilateralt), 24 Lagoon og 1087 Igloo. Det er brukt 49
Corail og 1062 Filler stammer. Diagnosefordelingen viser 571 coxartrose, 260 dysplasisekvele,
96 annet, 83 FCF-sekvele, 72 Perthes/Epifysiolyse, 43 RA/Mb.Bechterew, 13 akutt FCF og 10
dysplasisekvele (total luksasjon). Snitt alder begge kjønn var 62,5 år. Ved 451 operasjoner var
pasienten under 60 år. 82,3 % ble operert med posterolateral tilgang, 15,5 % lateral tilgang. For
82,2 % var operasjonstiden < 90 minutter.
Resultater: Overlevelsen er estimert med Kaplan-Meier kurve og viser 98% overlevelse for
koppene etter 10 år. Nedre grense i et 95% CI er 93,4%. Det var 14 kopprevisjoner, ingen etter
5,7 år. 8 av revisjonene stammer fra perioden 2001-2002, hvor det totalt var 269 operasjoner
(8/269=2,974% kontra 6/842=0,711% i restperiode). Journal- og røntgengjennomgang viser
følgende revisjonsårsaker; 2 dype infeksjoner (gule stafylokokker), 3 smerter (sannsynlig
lavgradig infeksjon), 6 residiverende luksasjoner, 1 leddhodefraktur, 1 liner- og leddhodefraktur, 1
mekanisk løsning. Relativt lette revisjoner, lite bentap, snitt operasjonstid < 2 timer.
Diskusjon: Det er få publiserte kliniske materialer med koppresultater på 10 år som omhandler
primære usementerte hofteproteser med K/K artikulasjon. Sedel L viser til 5500 keramiske hofter
og 8 fraktureringer (BJA, Paris 2004). De to koppene med keramikkfrakturering i vårt materiale
var fra operasjoner i 1999 og 2001, og kan tilskrives læringskurven. Lazennec J-Y understreker
betydingen av kopplasseringen for å forhindre luksasjon (BJA, Paris 2004 ). Savarino L (Acta
2009) angir at vanligste revisjonsårsak på K/K artikulasjoner er malalignment, traumer, primær
instabilitet og infeksjoner. Dette stemmer med våre erfaringer.
Konklusjon: Svært god 10 års overlevelse med usementerte kopper med K/K artikulasjon. 14
relativt lette revisjoner, ingen etter 5,7 år. Videre radiologisk og klinisk evaluering på snitt 10 år
planlegges.
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Protese 2
Effektvalidering av resuturering av abduktormuskulatur etter
hofteproteseoperasjon
Nordsletten. L
Robstad. B
Rohrl S.M

UIO, Ullevål Ortopedisk avd
UIO, Ullevål Ortopedisk avd
UIO, Ullevål Ortopedisk avd

Bakgrunn: Det er ulike tilganger til hofteleddet som nyttast til standard hofteproteseoperasjon. Det er stadig diskusjon kring val av tilgang til hofteleddet av ymse årsaker som
luksasjonsrisiko, muskelsvakheit og kirurgiteknikk. Ein vanleg tilgang er lateral Hardingetilgang.
Ein del av pasienter operera med lateral Hardingetilgang får smerter og nedsatt funksjon
postoperativt. Klinisk har me funne abductorinsuffisiens, som er verifisera som abductorlosning
ved artrografi Desse har me reoperera med resuturering av gluteus medius- et minimusmuskulatur.
I litteraturen er det ingen god dokumentasjon på slik reoperasjon
Formål: Validere effekten av resuturering av gluteus medius- et minimusmuskulatur etter
hofteproteseoperasjon ved lateral Hardingetilgang.

			
			

		

Materialer og metoder: Ein gjekk gjennom alle reopererte pasienter grunna abduktorinsuffisiens etter lateral Hardingetilgang i tidsrommet 2000-2008 ved UIO, Ullevål. Ein kalla
reoperera pasienter inn til kontroll med Harris Hip funksjon og smerte Score (HHS) og University
of California Activity Score (UCLAS). Me utførte kliniske tester som Lift-off test og Trendelenburg
test, vurdering av Trendelenburggange, sulcusteikn og krafttesting for abduksjon i aktuelle
hofte. (Gradert 1-5). Pasienter som ikkje møtte på poliklinisk kontroll vart intervjua telefonisk.
Resultater: Totalt 42 pasienter vart reoperera på bakgrunn av klinisk undersøkjing og
artrografifunn som indisera abductorlosning. 14 pasienter eigna seg ikkje for undersøking
grunna MORS, komorbiditet eller vantande kooperabilitet. Me intervjua 28 pasienter totalt, og
evaluera 20 pasienter poliklinisk. Det dominerande var at samtlege gav utrykk for smerter og
nedsett funksjon. Median HHS 61. Median, University of California Activity Score (UCLAS 1-10)
3.6. 31 % av pasientene hadde positiv lift-off test. Det var positiv Trendelenburg test hjå 92 % av
pasientene. Me fann Trendelenburg-gange hjå 15 % av pasientene. Sulcusteikn var positiv hjå
23% av pasientene. Median kraft (1-5) var 3.
Diskusjon: Trass i at dette er ein retrospektiv studie, har me vist at pasienter primæroperera
med lateral Hardingetilgang har mykje smerter og fortsatt stor grad av abductorinsuffisiens
etter resuturering av abduktormuskulatur. Me har vist at abductorinsuffisiens er ein vanskeleg
tilstand å handsame. Risikoen for abductorinsuffisiens er ein faktor som bør takast med i
vurderinga av tilgang til hofteleddet ved totalprotesekirurgi. Dette er eit tema som er lite
omhandla i litteraturen.
Konklusjon: Det kan sjå ut som om resuturering av Abductormuskulatur i hofte har begreinsa
nytte. Handsaming av abductorinnsuffisiens hjå pasienter operera med lateral Hardinge-tilgang
er ei utfordring som bør få meir oppmerksemd.
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Protese 2
Sementerte Titan® stammer; Hva skjer?
En studie av 10 358 primære hofteproteser hofter med 0-21 års oppfølging
Espehaug B
Furnes O
Hallan G
Havelin LI

NRL, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus
NRL, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus
NRL, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus
NRL, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus

Bakgrunn og formål: Femurstammer laget av titan for sement-fiksasjon er lite benyttet på
verdensbasis pga rapporter om dårlige resultater. Vi har, dels etter initiativ fra norske ortopediske
kirurger som bruker implantatet, sett nærmere på resultater med sementerte Titan®-stammer i
Nasjonalt register for leddproteser (NRL).

Materialer og metoder: 11 876 Titan-stammer ble satt inn i perioden 1987-2008. Vi inkluderte
			
bare stammer som var brukt med sementerte kopper og fant da 10 358 implantater i 8659
			
pasienter. Protesen var benyttet gjennom hele perioden. Overlevelsesanalyser ble gjort med
		 som endepunkt. Vi evaluerte følgende faktorer og deres innvirkning på
revisjon av stammen
		
proteseoverlevelse: stammestørrelse (≤T11, T12-13, T≥14) og off-set (standard/lateralisert).
Resultater: Overlevelse av stammen med aseptisk løsning som endepunkt var dårligere for
proteser operert i perioden 2001-2008 sammenliknet med 1996-2000, relativ risiko for revisjon
var 4.9 (3.1-7.7, p‹0,001). Bruken av lateraliserte stammer økte fra 4,9 til 9,4% (p‹0.001) og bruken
av mindre stammestørrelser (T≤11) økte fra 25 til 39% (p<0.001) gjennom perioden. Lateraliserte
stammer hadde 4 ganger økt risiko for revisjon sammenliknet med standard stammer (p‹0.001).
Stammer med størrelse T11 eller mindre hadde 2 ganger økt risiko sammenliknet med øvrige
stammestørrelser. Etter justering for stammestørrelse og lateralisering var imidlertid fortsatt
risiko for stammerevisjon betydelig høyere i perioden 2001-2007 sammenliknet med 1996-2000
(RR=4.3, p‹0.001).
Diskusjon: Resultatene med sementerte Titan-stammer har vært gode fram til rundt år 2000.
Etter dette er resultatene betydelig dårligere. Parallelt har der vært en økning i bruk av lateraliserte
stammer og mindre stammestørrelser. Dette har påvirket resultatene i negativ retning. Etter
justering for disse variablene er der imidlertid fortsatt dårligere resultater i den siste tidsperioden.
Man har også skiftet fra stål til CrCo hoder og skiftet fra 32 til 28mm hoder i løpet av perioden.
Registerdata alene kan ikke sikkert avsløre årsakene til de dårligere resultatene protesen har hatt
siden 2000.
Betydning: Det er viktig at kirurger som benytter protesen kjenner til resultatene. Årsaken til de
dårligere resultatene de seneste årene må studeres nærmere.
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Protese 2
ENDRINGER I BENTETTHET ETTER OPERASJON MED HOFTEPROTESE
Bøe B
Heier T
Nordsletten L

Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk senter
Diakonhjemmet sykehus, Kirurgisk avdeling
Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk senter

Bakgrunn: Det er gjort flere studier som beskriver bentap rundt proteser tidligere. I de fleste
av disse studiene er det gjort en bentetthetsmåling rett etter operasjonen som er brukt som
utgangspunkt for senere målinger. Denne første målingen er gjort på ulike tidspunkt i de ulike
studiene. Vi antok at tidspunktet for denne målingen kunne være medvirkende årsak til at
resultatene i tidligere undersøkelser varierte, også for samme type protese. Tonino gjorde første
måling 10 dager etter operasjonen og fant 11,9-14,5% bentap i Gruen sone 7, 2 år etter operasjon
med ABG-1. Til sammenligning presenterte Aamodt et. al et bentap på 23% i samme sone etter
like lang tid og med samme implantat. Aamodt gjorde sine bentetthetsmålinger 3-5 dager etter
operasjonen.
Formål: Målet med denne studien var å finne ut om det kunne være et raskt bentap de første
14 dagene etter operasjonen, slik at forskjellige måletidspunkt for utgangsverdiene påvirket
langtidsresultatene.

			
			

		

Materialer og metoder: 23 pasienter operert med usementert femurstamme ble inkludert. Vi
målte bentetthet 5 ganger etter operasjonen. Første måling ble gjort 1. eller 2. post operative
dag, 2. måling ca 5. post operative dag. Deretter ved 14 dager, 3 mnd. og 12 mnd.
Resultater: Vi fant ingen endring i bentetthet de første 14 dagene. I sone 1 reduseres bentettheten
helt frem til 1 års kontrollen. I alle andre soner faller bentettheten frem til 3 måneders kontroll,
men øker igjen frem til 1 års kontroll.
Sone 1

Sone 2

Sone 3

Sone 4

Sone 5

Sone 6

Sone 7 Global

5d

102%

100%

101%

101%

101%

101%

101%

103%

14d

102%

99%

100%

100%

99%

101%

100%

99%

3m

93%

93%

96%

99%

97%

93%

84%

97%

12m

88%

94%

101%

103%

103%

100%

87%

100%

Diskusjon: Vi fant ingen holdepunkter for et raskt post operativt bentap i femur etter operasjon
med usementert femurstamme. Målinger gjort innenfor 2 uker etter operasjonen ser ikke ut til å
gi ulike langtidsresultater . Som forventet minket bentettheten mest i de proximale Gruen sonene
frem mot 3 mnd. kontroll. I sone 1 fortsatte bentapet frem mot 12 måneders kontroll. I alle andre
soner er laveste verdi fra 3 måneders kontroll.
Betydning: Vi anså det som viktig å kartlegge eventulle metodefeil i artikler hvor det gjøres
bentetthetsmålinger etter operasjon med hofteproteser.
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Protese 2
Bruk av Resurfacingproteser øker risken for tidlig revisjon.
1638 proteser analyserert i et felles nordisk datasett
Fenstad AM
Furnes O
Garellick G
Havelin LI
Johansson PE
KärrholmJ
Overgaard S.

Hofteproteseregisteret i Norge
Hofteproteseregisteret i Norge
Hofteproteseregisteret i Sverige
Hofteproteseregisteret i Norge
Hofteproteseregisteret i Sverige
Hofteproteseregisteret i Sverige
Hofteproteseregisteret i Danmark

Bakgrunn: Internasjonalt har Resurfacingprotesene hatt økende popularitet de senere år, ikke
minst på grunn av internettbasert reklame rettet direkte mot pasienter.

			
Formål: Å underøke resultatene av Resurfacing proteser, og siden disse protesene har vært lite
			
brukt her i landet ville vi benytte en database med proteser fra Sverige, Danmark og Norge.
		
		
Materialer og metoder: Operasjoner med Resurfacing proteser i større skala begynte først 2002.
Materialet innholdt 1.643 proteser (424 i Danmark, 179 i Norge, 1.041 i Sverige).
Andre proteser, operert inn i samme tidsperiode, ble brukt som sammenlignings-grunnlag. Vi
ekskluderte alle over 73 år, siden dette var den høyeste alderen med resurfacing, og alle med
hoftebrudd som årsak til proteseinnsetting. Det gjendstod da 172.552 operasjoner med andre
proteser.

Operasjonen med Resurfacing protese var vanligere hos yngre menn enn de andre protesetypene
(median alder: Resurfacing/andre=52/70 år; andel menn: 68%/38%), primær artrose (89%
/77%).
Analysene ble gjort med Cox regression for å justere for forskjeller i pasient-materialene angående
alder, kjønn og diagnose. Revisjoner på grunn av infeksjon ble ikke tatt med, men ellers var
revision av minst en av protesedelene uansett årsak, i løpet av de to første postoperative årene,
endepunkt i analysene.
Resultater: Operasjon med Resurfacing protese innebar at risken for revisjon i løpet av de første
2 postoperative årene økte 2,4 ganger (RR=2,64 CI: 1,76-3,35). Til forskjell for ved bruk av andre
proteser, var revisjonsrisken økt for kvinner (RR=2.32 CI: 1.23-4.40). Resultatene på de 4 av totalt
48 sykehusene som utførte mer enn 100 operasjoner (n=139-190) skilte seg ikke fra de andre.
Diskusjon: Samlet sett gav operasjon med Resurfacing protese en mer enn dobbel risk for
revisjon. Risken for revisjoner var lavest i unge menn, mens kvinnelig kjønn, høy alder og, i følge
andre studier, liten diameter av caput femoris, øker risken for revisjon. Det er også publisert en
høy forekomst av pseudotumores i unge kvinner, og en del andre andre uvanlige komplikasjoner,
i forbindelse med slike proteser.
Betydning: Resurfacing proteser bør sannsynligvis ikke en brukes i andre pasientgrupper enn
unge menn.
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Protese 2
ORGANSPESIFIKE ENDRINGER HOS PASIENTER OVER 75 ÅR OPERERT MED SEMENTERT VS.
USEMENTERT HEMIROTESE PGA FRACTURA COLLI FEMORIS.
Dahl O E
Hjelmstedt F
Kristiansen T
Pripp A H
Reikerås O
Rudlang A
Talsnes O

Sykehuset Innlandet HF, ortopedisk avdeling, Elverum.
Sykehuset Buskerud HF, ortopedisk avdeling.
Sykehuset Innlandet HF, ortopedisk avdeling, Elverum.
Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Sykehuset Buskerud HF, ortopedisk avdeling, Elverum.
Sykehuset Innlandet HF, ortopedisk avdeling, Elverum.

Bakgrunn: Hemiprotese er standardbehandling av dislokerte lårhalsbrudd hos eldre. Hvorvidt
protesen skal sementeres eller ikke, er uavklart. Bensement er i bløt tilstand cytotoksisk, og
tidligere materialer har vist en høy perioperativ mortalitet assosiert med innsetting av sementen.
En prospektiv studie med samme implantat og randomisert til sementert eller usementert
fiksering ble for 5 år siden igangsatt for å undersøke mortalitet og morbiditet hos eldre med
lårhalsbrudd. I tillegg har vi protokollført flere substudier bla. enzymatisk frigjøring fra organer
som tegn på skade. CNC studiet (Cemented vs Non-Cemented) er et samarbeid mellom
Innlandet (Elverum), Buskerud (Drammen) og Oslo Universtitetssykehus, Rikshospitalet.

			
			

		

Formål: Vi presenterer her de biokjemiske data hvor vi har undersøkt organpåvirkning av hjerte,
lunger, lever og nyrer. Biokjemiske parametere er innhentet pre, peri, og postoperativt i de to
behandlingsgruppene.
Materialer og metoder: I overkant av 300 pasienter over 75 år er inkludert ved de ortopediske
avdelingene i Drammen og Elverum. Alle pasientene med Garden 3 og 4 frakturer som aksepterte
tilbudet, er inkludert og randomisert til sementert Landos Titan protese eller usementert
Corail protese. Ved innkomst er det tatt prøver i forhold til hjerte (Troponin, CkMb , CK),
lever (ALAT, gamma-GT), nyre (Kreatinin) og lunge (paO2). Prøvene er gjentatt perioperativt,
1. postoperative dag og 4. postoperative dag. Pasientene er inkludert etter retningslinjer fra etisk
komité. Resultatene er analysert statistisk ved hjelp av SPSS analyseverktøy. Datainnsamlingen
har involvert leger og sykepleiere i akuttmottak, operasjonsavdeling, intensivavdeling og
sengepost.
Resultater: Flere av parameterne viser høyere biokjemiske verdier under og etter operasjonen
vesentlig i den sementerte gruppen og spesielt for hjerte spesifikke enzymer.
Diskusjon: Studien bekrefter det man har sett i kliniske materialer; at innsetting av protese og
bensement hos eldre pasienter kan bidra til potensielt fatal organskade.
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Protese 2
5 ÅRS OPPFØLGING AV PASIENTER OPERERT MED EXETER PRIMÆR HOFTEPROTESE VED
MARTINA HANSENS HOSPITAL EVALUERT MED PASIENTTILFREDSHETSSKJEMA, MODIFISERT
HARRIS HIP SCORE OG WOMAC SCORE.
Borgen P

Martina Hansens Hospital

Bakgrunn: Siden september 1987 har Nasjonalt Register for Leddproteser (leddregisteret)
registrert alle hoftoperasjoner som involverer innsetting eller skifte av protesekomponenter.
Dette har gitt oss verdifull informasjon om kvalitet på de forskjellige implantater og
teknikker. Forhold rundt operasjonen som funksjonelt resultat, komplikasjoner, ressursbruk
og pasienttilfredshet forteller registeret lite om. Dette er viktige parametere å ta hensyn
til i avdelingens drift både med tanke på valg av proteser og teknikker, men også i forhold til
kvalitetssikring, planlegging og pasientinformasjon.

			
Materialer og metoder: Siden 2002 har vi registrert data for hofteprotese operasjoner, både ved
			
primære og revisjoner, i en kommersiell tilgjengelig database, OrthoWave, Aria software Ltd.
		 fått ett referanse materiale for vår produksjon av hofteprotese operasjoner
Vi har på denne måten
		
som kan følges prospektivt, og dermed kunne brukes som et supplement til Leddregisteret.
Totalt ble det operert 337 primære hofteproteser i 329 pasienter ved Martina Hansens Hospital
i 2002. 296 hofter har Exeter protese både i acetabulum og femur. Median alder var 72 år.
Pasientene var tilnærmet likt fordelt i Charnley kategoriene A, B og C, og hadde samme fordeling
av diagnosegrupper som i leddregisteret. 98,9 % av pasienter er etterkontrollert etter 6 mndr.,
mens 82.8 er blitt kontrollert etter 5 år.
Resultater: Forbedring i Harris Hip Score og Womac score fra preoperativ scoring til siste
kontroll var henholdsvis 42--96(HHS), og 59—8(Womac). Ca 85 % av pasientene anga svært bra
eller meget bra smertelindring forårsaket av proteseoperasjonen. Ca 98 % av pasientene ville
gjennomført den samme operasjonen dersom plagene ble tilsvarende i den andre hoften.
Studien planlegges fulgt opp med 5 års intervaller.
Konklusjon: Pasientene som blir operert med Exeter protese i hoftene oppnår generelt gode
resultater, og viser høy grad av fornøydhet med operasjonen og forbedring av livskvaliteten. Den
største effekten av operasjonen er på smerter og funksjon i daglig virke, mens det er mindre
forbedring når det gjelder tyngre arbeid og turliv.
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Protese 2
5 ÅRS PROSPEKTIV OPPFØLGING AV PASIENTER OPERERT MED EXETER PROTESEN VED
MARTINA HANSENS HOSPITAL, -KOMPLIKASJONER.
Borgen P

Martina Hansens Hospital

Bakgrunn: Vi har prospektivt registrert pasientdata, resultater og komplikasjoner for alle
pasienter operert med primær hofteprotese ved Martina Hansens Hospital i 2002. En slik
registrering kan være et nyttig supplement til Leddregisteret og kan gi verdifull informasjon om
driften ved vår avdeling.
Pasienter og metoder: Registrering av data er foretatt preoperativt, peroperativt, 6mnd
postoperativt, og inntil nå 5 år postoperativt. Demografiske data er registrert for pasientene,
protesekomponenter, og det operative forløp. Vi har også registrert komplikasjoner, legerapporterte resultater.-Harris Hip Score og pasientrapporterte resultater.-Womac score i tillegg
til pasient tilfredshet.
Resultater: 1,7% av pasientene opplevde luksasjon første halvåret, mens totalt 3% hadde
luksert i løpet av de første 5 år. 1,7% er registrert med dyp infeksjon etter 5 år. Tromboemboliske
hendelser ble funnet hos 2,0%, mens det ble registrert 6,3% blødningshendelser. 12,4% av
pasientene hadde følelse av at det hadde oppstått benlengdeforskjell og 5,3% hadde fortsatt
smerter i trochanterregionen. Radiologisk analyse er ennå ikke avsluttet, men det var 17,7% av
pasienten som hadde heterotopisk bendannelse ved 5 år oppfølging. Det var ingen revisjoner
pga. aseptisk løsning av protesekomponenter, mens det var 5,7% reoperasjoner (alle årsaker) i
løpet av de første 5 årene etter at protesen var satt inn.

			
			

		

Konklusjon: Resultatene er generelt gode og sammenliknbare med andre kliniske Exeter studier.
Våre data stemmer bra overens med data fra det norske leddregisteret. Det bør være god
dokumentasjon på forbedring før vi skifter til en annen primær hofteprotese.
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Protese 2
EN RANDOMISERT RSA-STUDIE AV TO SEMENTERTE HOFTEPROTESER MED 5 ULIKE
ARTIKULASJONER: KOPPSLITASJE OG MIGRASJON ETTER 2 ÅRS OPPFØLGING

Aamodt A
Ort. avdeling, St.Olavs Hospital
Badawy M
Ort. klinikk, Kysthospitalet i Hagevik og Haukeland Universitetssykehus
Bierling R
Ort. klinikk, Kysthospitalet i Hagevik og Haukeland Universitetssykehus
Birketvedt R
Ort. klinikk, Kysthospitalet i Hagevik og Haukeland Universitetssykehus
Furnes O
Ort. klinikk, Kysthospitalet i Hagevik og Haukeland Universitetssykehus
Hallan G
Ort. klinikk, Kysthospitalet i Hagevik og Haukeland Universitetssykehus
Haugan K
Ort. avdeling, St.Olavs Hospital
Havelin LI
Ort. klinikk, Kysthospitalet i Hagevik og Haukeland Universitetssykehus
Indrekvam K
Ort. klinikk, Kysthospitalet i Hagevik og Haukeland Universitetssykehus
Kadar T
Ort. klinikk, Kysthospitalet i Hagevik og Haukeland Universitetssykehus
Skredderstuen A Ort. klinikk, Kysthospitalet i Hagevik og Haukeland Universitetssykehus
			
Stokke T
Radiologisk avd, Haukeland Universitetssykehus

			
		
Bakgrunn: I hofteprotesekirurgien
er nye materialer tatt i bruk i artikulasjonene de senere år i håp
		
om å forbedre langtidsresultatene ved å redusere slitasje og partikkelindusert osteolyse. Kliniske

resultater som viser at dette målet er nådd finnes ikke ennå.
Formål: Å måle innvirkningen på koppslitasje og protesemigrasjon.av ulike materialer i kopp og
hode.
Materialer og metoder: 150 pasienter ble randomisert til 5 grupper av sementerte proteser:
•Charnley (monoblokk stamme) / Ogee kopp
•Spectron EF (stamme) med CoCr caput / Reflection All-Poly kopp
•Spectron EF med Oxinium caput / Reflection All-Poly kopp
•Spectron EF med CoCr caput/ Reflection XLPE kopp
•Spectron EF med Oxinium caput / Reflection XLPE kopp
Komponenter, periprostetisk bein og femursement ble merket med tantalkuler. Pasientene ble
fulgt med repeterte RSA-opptak for måling av slitasje og migrasjon. Penetrasjon av caput i koppen
ble målt ved ’maximum total point motion’ (MTPM).
Resultater: Reflection All-Poly koppene hadde høyere slitasje etter 2 år enn Reflection XLPE og
Charnley Ogee (t-test, p‹0,005). MTPM var for Charnley Ogee 0.20 mm, Reflection All-Poly/CoCr
0.40 mm, Reflection All-Poly/Oxinium 0.50 mm, Reflection XLPE/CoCr 0.19 mm, Reflection XLPE/
Oxinium 0.18 mm. Hodematerialet (CoCr vs Oxinium) hadde ingen effekt på slitasje. Charnleystammen var mindre stabil enn Spectron EF for retroversjon (2.3° vs 0.6°, p<0,005), for posterior
translasjon (0.44 mm vs 0.17 mm, p=0.003), og for valgus-rotasjon (0.15° vs 0.03°, p=0.014).
Konklusjon/diskusjon: Lavere slitasje av Reflection XLPE enn Reflection All-Poly UHMWPE passer
godt med funn fra andre kliniske studier på kryssbunden polyetylen. Det var mindre slitasje av
Ogee-koppen enn Reflection All-Poly UHMWPE. Dette kan skyldes forskjellig steriliseringsmetode, ulik hodediameter eller ulik overflatekvalitet på protesehodene. Oxinium sine positive
in vitro slitasjeegenskaper kunne ikke reproduseres etter 2 års klinisk oppfølging. Forskjellen i
stabilitet skyldes sannsynligvis ulik design av stammene. Kliniske overlevelsesdata finnes for
begge de studerte stammene, bla i NRL. Charnley-stammen har der ikke dårligere resultater enn
Spectron EF-stammen ved 10 års oppfølging.
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Protese 2
Hofteproteser med bakre tilgang og 32 mm leddhode
Amlie E
Bjerkholt H
Fornes J
Høvik Ø
Ødegaard B

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Bakre tilgang (posterolateralt) til hofteleddet ved innsetting av totalprotese har i noen
publikasjoner vist økt sjanse for luksasjon. I Norge er lateral tilgang mest benyttet (64 %) mens
bakre tilgang i følge leddregisteret benyttes i 28% ved primære proteser. Ved bytte av plast til
såkalt highly crosslink type byttet vi samtidig fra 28 til 32 mm leddhode. Med 28 mm leddhode
hadde vi en luksajonsfrekvens på 1 % etter 3 måneder.
Formål: Vi ville se om luksasjonsfrekvensen forandret seg etter innføring av 32 mm hode.
Materialer og metoder: 630 proteser hos 595 pasienter, 473 operasjoner hos kvinner og 157
hos menn, gjennomsnittsalder 67 år (26 – 90 år). 3 måneder etter operasjonen ble pasientene
kontrollert poliklinisk, og komplikasjoner som blant annet luksasjon og nerveskade ble
registrert

			
			

		

Resultater: Ingen pasienter lukserte hoften sin i løpet av de første 3 månedene. 1 (0,16 %) pasient
fikk nerveskade i form av dropfot.
Konklusjon: Bakre tilgang til hofteleddet ved innsetting av hofteprotese med 32 mm hode gir
liten sjanse for luksasjon og nerveskade.
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Protese 2
Antiluksasjonsplastikk med skruer, cerclage og PMMA sement ved
hofteproteser
Borgen P

Martina Hansens Hospital.

Bakgrunn: Luksasjon hos hofteprotese opererte kan være en stor utfordring. De kan være
forårsaket av gal plassering av protesekomponenter, traumer eller forhold hos pasienten som
disponerer for luksasjon. Tidlig luksasjoner med adekvat traume behandles vanligvis konservativt
med ortose etter reponering. Ved gal plassering av komponentene eller ved senere luksasjoner
vil man som regel operere pasienten på nytt med skifte av protesekomponenter. Noen pasienter
egner seg dårlig for større revisjonskirurgi, pga av dårlig almentilstand, ledsagende lidelser, eller
fordi at man ikke finner noen åpenbar feil ved stillingen på protesekomponentene.

Formål: På utvalgte pasienter har vi de siste 16 årene benyttet en antiluksasjonsplastikk med 3
			
skruer, cerclage og PMMA sement. Vi ønsker og presenterer operasjonsteknikken og resultater
			
hos 42 pasienter operert med denne plastikken.
		
		
Resultater: 42 pasienter er etterundersøkt enten ved poliklinikken eller ved telefonintervju av
pasient og/eller pårørende. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var på 42 mndr. Det var 80% kvinner
og gjennomsnittsalder var 76,9år. Alle protesene har luksert bakover, og alle pasienetene har
hatt ledsagende lidelser som kan ha påvirket luksasjonstendensen. Tid fra primærprotese til
antiluksasjonsplastikk var mean51,6mndr. Tre pasienter har opplevd ny luksasjon etter å ha fått
gjennomført denne plastikken, men hos disse pasientene var metoden modifisert med bruk av
bare 2 skruer hos 2 pasienter, og hos en pasient var det ingen funksjonell støttemuskulatur etter
at hun hadde vært utsatt for 8 tidligere operasjoner på hoften. Ingen av pasientene har følt at
bevegeligheten har blitt redusert, og av andre komplikasjoner er det kun registrert en infeksjon.
Konklusjon: Antilukasjonsplastikk med skruer, cerclage og PMMA sement kan være en enkel,
skånsom og billig metode for å behandle residiverende luksasjoner hos utvalgte pasienter med
hofteprotese.
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Protese 3
I hvilken grad kan man oppnå et balansert kneproteseledd ved hjelp av en
moderne ligamentbalanseringsteknikk?
Aunan E

Avdeling for Ortopedi og Kirurgi, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Bakgrunn: Riktige akser, velplasserte protesekomponenter og god ligamentbalanse regnes for å
være de viktigste operasjonstekniske forutsetningene for en vellykket kneproteseoperasjon. Det
er utarbeidet mange ulike metoder for ligamentbalansering, men det finnes svært lite objektiv
kunnskap om hvilken grad av balanse man kan forvente å oppnå og hvor stor grad av ubalanse
man kan tillate. Det er derfor vanlig at dette overlates til kirurgens skjønn.
Formål: Man ønsket å måle graden av varus- og valgusinstabilitet, samt graden av symmetri
mellom fleksjojns- og ekstensjonsgapet etter kneproteseoperasjoner gjennomført ved bruk av
Whitesides metode for ligamentbalanseering.
Materiale og metode: Pasientene ble operert med en Nexgen® CR (fremre korsbåndsbevarende)
totalprotese p.g.a. artrose i kneleddet. Dersom det var asymmetri etter implantasjon av
prøveprotesen gjennomførte man ligamentbalansering a.m. Whiteside. Umiddelbart før lukking
av såret målte man ved hjelp av spatler med forskjellige tykkelser medial og lateral svikt i
ekstensjon og 900 fleksjon.

			
			

		

Resultater: 54 knær, derav 34 kvinner med gj.sn. alder på 70 år (42-82) og BMI på 30 (22-38)
er så langt operert. 42 hadde varusdeformitet og 9 hadde valgusdeformitet, 3 pasienter hadde
ingen deformitet. Hos 37 pasienter ble det gjort ligamentbalansering a.m. Whiteside. De hadde
preoperativ deformitet i varus eller valgus på gjennomsnittlig 100 (0-220) og fleksjonskontraktur
på 100 (0-250). Etter gjennomført proteseoperasjon, men før sårlukking hadde disse pasientene
medial svikt i ekstensjon på gjennomsnittlig 1,9mm og lateral svikt var 1,8mm. I fleksjon var
medial svikt 3,3mm og lateral svikt 3,6mm. I gruppen som ikke trengte ligamentbalansering var
verdiene i ekstensjon1,6mm medialt og lateralt og i fleksjon 2,1mm medialt og 2,5mm lateralt.
Mediolateral asymmetri var lik eller mindre enn 2mm i 96% av knærne i ekstensjon og i 80%
av knærne i fleksjon. Fleksjonsgapet var likt med ekstensjonsgapet i 18 knær. I 34 knær var
ekstensjonsgapet gjennomsnittlig 2mm (1-6) trangere enn fleksjonsgapet, og i 2 knær var det
1-2mm trangere i fleksjon enn i ekstensjon.
Diskusjon: Svakheter ved studien er at målemetoden for svikt ikke er validert og den baserer seg
på ikke instrumentell belastning av ligamentene.
Konklusjon: Studien gir konkrete data for resultatene etter ligamentbalansering a.m.Whiteside.
Slike data er viktige for peroperativ veiledning av protesekirurger og for videre forskning på
ligamentbalansens effekt på kneprotesefunksjon og overlevelse. Det presenteres en enkel og
rask metode for peroperativ måling av gapene etter ligamentbalansering.
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Protese 3
Revisjoner blant primære totale kneproteser i Norge, 1994-2008
Espehaug B
Furnes O
Havelin L
Lygre SH
Vollset SE

Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland Universtitetssjukehus
Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland Universtitetssjukehus
Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland Universtitetssjukehus
Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland Universtitetssjukehus
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen

Bakgrunn: Sementerte totale kneproteser har i flere tiår blitt regnet for å være en vellykket
behandlingsmetode. Nytten av en eventuell patellakomponent blir likevel diskutert og nye
protesedesign introduseres stadig og holdbarheten til disse trenger dokumentasjon.
Formål: Vi ville sammenligne langtidsoverlevelse av sementerte primære totale kneproteser

med og uten patellakomponent og av de mest brukte protesemerkene i Norge basert på data fra
			
Nasjonalt register for leddproteser (NRL).
			
		
Materiale og metode:
Vi fulgte alle sementerte primære totale kneproteser som ble rapportert
		
til NRL i perioden 1994 til 2008. Ved sammenligning av protesemerker ble bare de mest brukte
merkene (n›200) tatt med i undersøkelsen.

Overlevelsesanalyse med revisjon som endepunkt (uansett revisjonsgrunn og for spesielle
grunner) ble utført med Cox regresjonsanalyse med justering for kjønn, alder (<60,60-70,>70) og
diagnose (gonartrose eller ikke).
Resultater: Det ble ikke funnet ulikheter i overlevelse om patellakomponent ble brukt (n=3393)
eller ikke (n=21653) (RR = 1.03, p = 0.67). Etter 10 år var 6.8 % (95% CI: 5.8 – 7.7) av protesene
med patella¬komponent revidert og 7% (6.4 -7.5) av protesene uten patella¬komponent.
Proteser uten patellakomponent hadde imidlertid høyere risiko for revisjon grunnet smerte både
i kombinasjon med andre årsaker (RR = 2.0, p‹0.001) og smerte alene (RR = 6.6, p‹0.001), men
de hadde lavere risiko for revisjon grunnet infeksjon (RR = 0.7, p=0.005), løsning av tibiakomponent
(RR = 0.6, p=0.002) og defekt plastforing (RR = 0.4, p‹0.001) .
For protesemerker der patellakomponent ble brukt hadde Tricon-C (RR = 2.0, p=0.01), Genesis I
(RR = 2.1, p=0.005), LCS (RR = 2,3, p=0.004) og Kinemax (RR = 2.0, p=0.03) signifikant høyere
risiko for revisjon enn referansemerket AGC.
For protesemerker der patellakomponent ikke ble brukt hadde Tricon-C (RR = 1.8, p‹0.001) og
Genesis I (RR = 1.5, p‹0.001) signifikant høyere risiko for revisjon enn AGC, mens Profix (RR = 0.7,
p‹0.001) og e.Motion (RR = 0.1, p=0.003) hadde signifikant lavere risiko. e.Motion ble brukt ved
få sykehus.
Konklusjon: Selv om bruk av patellakomponent ved primære TKA ikke påvirker totalrisikoen
for revisjon ble det funnet ulikheter i revisjonsgrunner mellom de to behandlings¬teknikkene.
Bruk av patellakomponent ga høyere risiko for revisjon for infeksjon og aseptisk løsning,
men samtidig lavere risiko for revisjon grunnet smerte. Vi fant ulikheter i overlevelse mellom
protesemerker, men merkene med dårligst resultat er nå tatt ut av bruk i Norge.
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Protese 3
Beintap i øvre femur etter innsetting av individ-tilpasset og standard
usementert femurkomponent. En 5-års randomisert DXA-undersøkelse.
Aamodt A
Benum P
Foss OA
Nysted M

Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn: Nye protesedesign bør sammenliknes med standard implantater i randomiserte
studier og evalueres med blant annet RSA analyser og benmineralmålinger. Ortopedisk avdeling,
St Olavs Hospital, har deltatt i utviklingen av et konsept for usementert protese for eksakt
tilpasning i proksimale femur, basert på 3-dimensjonal rekonstruksjon av CT-data. Et vanlig
designprinsipp for usementerte femurkomponenter er å tilstrebe cortico-spongiøs benkontakt
proksimalt for å opprettholde spenninger (stress) og derved bevare benmasse i dette området.
Hensikten med denne studien var å undersøke benremodellering i øvre femur, målt som endring
av benmineraltetthet (BMD), etter innsetting av individ-tilpasset og standard, usementert
femurkomponent.

			
			

		

Metode: 100 pasienter med en gjennomsnittsalder på 54.1 år (21-69) ble randomisert til
individ-tilpasset usementert femurkomponent (Unique, SCP) eller en standard usementert
femurkomponent (ABG, Stryker). 3 pasienter ble randomisert, men ikke operert og 5 pasienter
mangler postoperative målinger. Vi har derfor fulgt 92 pasienter og målt benmineraltetthet (BMD)
postoperativt og etter 6, 12, 24, 36 og 50 måneder i Gruen sone 1-7 ved bruk av DXA.
Resultater: Etter 5 år hadde ABG-gruppen signifikant høyere BMD i Gruen sone 2-3. I sone 2 og 3
var reduksjonen i BMD hhv. 6.5 % og 1.2 % hos ABG protesen, mens det for den individtilpassede
protesen ble målt en reduksjon i BMD på 12.9 % og 5.8% (p=0.045). I Gruen sone 4 og var
reduksjonen i BMD 1.3 % i ABG-gruppen og 9.9 % i Unique-gruppen (p=0.001). I sone 1 og 5-7
fant vi ingen signifikant forskjell i BMD mellom de to protesene. I sone 1 var BMD redusert med
henholdsvis med 15.1 % i ABG-gruppen og 13.2 % i Unique-gruppen. I sone 7 var BMD redusert med
27.6 % hos ABG- gruppen og 26.5 % i Unique-gruppen sett i forhold til postoperative målinger.
Konklusjon: Vi fant at det ved 5 års DXA-målinger forelå en signifikant større reduksjon i BMD
i Gruen sone 2-4, altså i laterale og distale del av proksimale femur hos pasienter med individtilpasset femurkomponent sammenlignet med pasienter i gruppen med standard protese. I sone
7 fant vi en reduksjon i BMD på over 25 % i begge grupper, men det var ingen forskjell mellom
gruppene.
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Protese 3
Numerisk analyse viser stor deformasjon i proksimale femur etter innsetting
av ultra-kort usementert femurprotese.
Aamodt A
Foss O
Klaksvik J
Pettersen SH
Wik TS

St Olavs Hospital, ortopedisk avdeling/NKSOI
St Olavs Hospital, ortopedisk avdeling/NKSOI
St Olavs Hospital, NKSOI
St Olavs Hospital, NKSOI
St Olavs Hospital, ortopedisk avdeling/NKSOI

Bakgrunn: Etter innsetting av usementerte hofteproteser tilkommer det som regel beinresorpsjon i proksimale femur. Til nå har man ikke påvist alarmerende kliniske konsekvenser av
denne typen beintap, men det er et kjent problem ved revisjonskirurgi. En ultrakort femurstamme
er utviklet for å gi en mer fysiologisk kraftoverføring i proksimale femur, og dermed unngå
beinresorpsjon. Eksperimentelle undersøkelser av deformasjonsmønster i kortikalt bein etter
			
innsetting av proteser kan gi et innblikk i hvordan kraftoverføringen er etter proteseinnsetting.

			
		 hjelp av numerisk analyse (Finite Element Analysis) undersøkt deformasjonsFormål: Vi har ved
		
mønsteret i proksimale femur for en ultrakort usementert femurstamme og sammenlignet det
med deformasjonsmønsteret for en standard usementert femurstamme.

Materialer og metoder: I analysen ble en ultrakort femurstamme (Proxima HipTM, DePuy) og
en standard femurstamme (SummitTM, DePuy) implantert i en 3D modell av komposittbein
(Sawbones©). Protesene ble implantert slik at rotasjonssenter, medial offset og krefter brukt i
modellen var lik for de to protesetypene. Deformasjonsmønsteret ble modellert for ettbensstand
og trappegang.
Resultater: Modellen med den ultrakorte femurstammen viste maksimal prinsipiell stress på 992
MPa. Til sammenligning lå maksimal prinsipiell stress for standard stammen på 16 MPa. Kritisk
verdi for stress i kortikalt ben antas å være rundt 160 MPa, mens kritisk verdi for strain antas
å være rundt 1%. Maksimal prinsipiell strain var mer enn 1% i det meste av området medialt i
nakkereseksjonsnivå for den ultrakorte femurstammen.
Diskusjon: Rasjonale bak designet til en ultrakort femurstamme er at kraftoverføring i proksimale
deler av femur skal bevares. Numerisk analyse bekrefter at det er høye stress- og strainverdier
i området. Verdiene er svært høye når en sammenligner med en standard protese, men også
høyere enn de antatte kritiske verdiene for stress og strain. En nylig publisert studie viser at en
ultrakort stamme har økt beintetthet 3 år etter innsetting av protesen sammenlignet med en kort
femurstamme1. Stor deformasjon er forenlig med at beintetthet øker over tid, men vår studie
antyder imidlertid også en risiko for fraktur peroperativt eller i tidlig postoperativ fase.
Betydning/klinisk relevans: Numerisk analyse kan brukes for å evaluere kraftoverføringsmønsteret
etter innsetting av protese i proksimale femur. En ultrakort femurstamme gir langt høyere
strainverdier enn en standard protese. De strainverdiene vi påviser er forenlig med risiko for pereller postoperativ fraktur for denne typen ultrakort femurstamme.
1. Albanese CV, Santori FS, Pavan L, Learmonth ID, Passariello R. Periprosthetic DXA after total hip
arthroplasty with short vs. ultra-short custom-made femoral stems. Acta Orthop 2009:291-7.
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Protese 3
Charnley stammen: Klinisk og radiologisk resultat etter 10 år. Overlevelse
etter 11 – 14 år.
Andersen ST
Bjørgul K
Brevig K
Novicoff WY
Thu F
Wendy M
Wiig M
Åhlund O

Coxa Ortopedikonsult
Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold HF
University of Virginia Health System
Sykehuset Østfold HF
University of Virginia Health System
Fredrikshalds Klinikk Mogens Wiig
Sykehuset Østfold HF

Bakgrunn: Charnley stammen har gode resultat etter 10 år, men flere studier finner dårligere
resultater med lengre oppfølging. Det er også stor variasjon i studiepopulasjoner, metoder og
data analyse.
Formål: Vi har studert en homogen gruppe pasienter og legger fram kliniske og radiologiske
resultater etter 10 års oppfølging og overlevelsesdata etter 11 – 14 år.

			
			

		

Materialer og metoder: Som en del av en prospektiv randomisert studie mellom en sementert
(Charnley Ogee) og en usementert acetabularkomponent (Duraloc), ble det satt inn 240 stammer
i 215 pasienter. Fem ortopeder utførte operasjonene ved Sykehuset Østfold Halden i perioden
1995 – 97. Pasientene ble fulgt med klinisk og radiologisk undersøkelse etter 6 måneder, 2, 5
og 10 år. En fysioterapeut bedømte klinisk resultat ved hjelp av Harris Hip Score, og en radiolog
analyserte røntgenbildene med tanke på løsningstegn. Overlevelse av implantat ble bestemt i
2008.
Resultater: Gjennomsnittsalder var ved inklusjon 65,5 år, og gjennomsnittlig BMI var 26,8 kg/
m2. 158 pasienter var tilgjengelige for både røntgenanalyse og klinisk undersøkelse etter 10 år.
HHS bedret seg fra 48,4 (95% CI 46,6 – 50,2) preoperativt til 87,9 (95% CI 86,6-89,3) etter seks
måneder og 87,6 (95% CI 85,3 – 89,8) etter 10 år. 31 stammer ble revidert på grunn av løsning
(21), infeksjon (5), instabilitet (4) og sen perisprostetisk fraktur (1). Ytterligere 41 stammer hadde
en eller flere tegn på løsning. Overlevelse av stammen var 83,6 prosent med alle revisjoner som
endepunkt og estimert overlevelse av stammen var 12,7 years (12,2 – 13,3).
Diskusjon: Andre studier har rapportert mid-term overlevelse på 83 – 96 prosent. Våre resultater
ligger i den nedre enden av denne disse tallene. Selv om vår infeksjonsfrekvens var høy (2
prosent), var løsning hovedårsaken til revisjoner.
Vi vet ikke årsaken til den høye løsningsfrekvensen. Det var ingen forskjell i løsningsfrekvensen
mellom de to acetabulargruppene. Vi mener at vår teknikk var adekvat og studiepopulasjon
representerte et norsk gjennomsnitt. Derfor mener vi at løsningsfrekvensen er et uttrykk for
implantatets egenskaper.
Konklusjon: Våre resultater støtter tidligere funn som indikerer at Charnley stammen bør brukes
bare der pasientens leveutsikter ikke overskrider ti år.
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Protese 3
Pågående arbeid: Sammenligning av lateral og bakre tilgang ved innsetting av
totalprotese i hoften – en randomisert, kontrollert studie.
Aga P
Bogen B
Mashadi M
Solheim E

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Bergen Kirurgiske Sykehus og Universitetet, Bergen

Bakgrunn: I Norge utføres 68% av totalproteseoperasjoner i hoften med bruk av lateral tilgang,
mens 24% utføres med bakre tilgang (Nasjonalt leddproteseregister 2008). En Cochranegjennomgang fra 2006 konkluderte med at selv om det var utilstrekkelig evidens for å kunne
anbefale den ene tilgangen fremfor den andre, så lot det ikke til å være forskjeller med henblikk
på luksasjoner (Jolles og Bogoch 2006). Det var imidlertid mange av studiene som i liten grad
brukte funksjonelle endepunkt, som forflytning eller ADL.
			

			
Formål: I dette prosjektet ønsker vi å avdekke om det er forskjeller i forflytningsevne og funksjon
		
etter totalprotesekirurgi
i hoften, med henholdsvis lateral eller bakre tilgang.
		
Materialer og metoder: Prosjektet gjennomføres som en randomisert, kontrollert studie, hvor
tester er blindet. For å bli inkludert må deltakere være eldre enn 60 år og være innlagte for elektiv,
primær protesekirurgi i hoften. Personer som skal få hofteprotese i forbindelse med brudd,
som i liten grad er mobile eller som har fått protese i motsatt hofte eller i knærne i løpet av
det forutgående året inkluderes ikke. 40 deltakere skal inkluderes i hver gruppe. Endepunkt er
ganghastighet, Timed ”Up & Go” (TUG) , Cumulated Ambulation Scale, isometrisk abduktorstyrke
målt med håndholdt dynamometer, smerte, bevegelighet og generell funksjon målt med Hip
disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS). I tillegg registreres operasjonstid, blodtap,
bruk av smertestillende og adverse events. Deltakerne testes før operasjon, ved utreise, samt 6
uker, 3 måneder og 1 år etter operasjonen. Timed ”Up & Go” er eneste endepunkt som brukes på
alle tidspunkt. I tillegg vil deltakerne bli bedt om å fylle ut HOOS 2 og 5 år etter operasjonen.
Resultater: I juni 2009 hadde 25 personer blitt inkludert og randomisert (14 kvinner og 11 menn,
gjennomsnittsalder 73,3 (SD 3.8)). Alle inkluderte deltakere har møtt til 3-månedersoppfølgingen.
Av blindingsårsaker presenteres resultatene her for gruppen som helhet. Deltakerne ser ut til å
ha gjenvunnet sin preoperative mobilitet (TUG) så tidlig som 6 uker etter operasjonen, og er ved
3-månedersoppfølgingen signifikant forbedret sammenlignet med før operasjonen (p=0.001).
Det er signifikant forbedring på alle delskalaene i HOOS ved 3-månedersoppfølgingen,
sammenlignet med før operasjonen (p=0.00001).
Diskusjon: Det ser ut til å være substansiell korttidsforbedring i forflytning og funksjon ved
totalprotesekirurgi i hofte, uavhengig av tilgangsteknikk. Det gjenstår å se hvorvidt forbedringen
vil være større med den ene metoden fremfor den andre.
Betydning: Vi håper vår studie vil kunne bidra med evidens for å kunne velge mellom lateral eller
bakre tilgangsteknikk ved totalprotesekirurgi i hofte.
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Protese 3
Dynamic creep testing og mekaniske egenskaper av retrieved Palacos cum
Gentamicine og Boneloc bensement
Gjerdet NR

Orthopaedic Biomaterials, Haukeland University Hospital
Department of Clinical Dentistry – Biomaterials, UiB
Lie SA
Department of Health, University Research
Moldestad IO
Orthopaedic Biomaterials, Haukeland University Hospital
Mølster AO
Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital
Department of Surgical Sciences – Section for Orthopaedic Surgery, UiB
Orthopaedic Biomaterials, Haukeland University Hospital
Nottrott, M
Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital
Schnell-Husby O Department of Orthopedic Surgery, St. Olavs University Hospital

Bakgrunn: Bensementen Boneloc kom på markedet tidlig på 90-tallet og hadde etter kun tre år i
klinisk bruk katastrofale resultater, til tross for at prekliniske tester viste tilstrekkelige mekaniske
egenskaper. Vi har tested ”retrieved” Boneloc og Palacos-sement både quasistatisk og i creep.
Dataene ble sammenlignet med resultater fra tidligere in vitro studier med tanke på å avsløre
forskjeller i den kliniske ytelsen allerede i in vitro-forsøk.

			
			

		

Materialer og metoder: Bensement ble innhentet fra pasienter som ble revidert pga aseptisk
hofteproteseløsning. Prøvestykker til dynamisk creep-testing ble frest ut av sementrestene til
en størrelse på 3mm x 6mm og ble deretter umiddelbart testet. Testingen ble utført i vann ved
37°C med en frekvens på 1 Hz og 50 MPa belastning. Nye prøvestykker til quasistatisk testing ble
fremstilt i henhold til ISO 5833 og oppbevart i vann ved 37°C. Kompresjonstester ble utført etter
48 timer i 37°C vann. Det ble beregnet trykkstyrke (UCS) og stivhet (E).
Resultater: Dynamisk creep-testing viste en signifikant (p<0,001) høyere creep% for Bonelocsementen. Alle Boneloc prøvestykker ble ødelagt etter ca 10000 testcykler, mens Palacossementen kunne testes gjennom hele forsøkslengden på 500000 cykler. De enkelte prøvebitene
viste en stor spredning i creep-forløpet.
Nylagede sementer viste etter 48 timer signifikant høyere verdier for Palacos (p=0.005 for UCS og
p=0.028 for E). UCS av Boneloc er under grensen på 70 MPa som er kravet i ISO-Standard 5833
ved testing i 37°C vann.
Diskusjon/konklusjon: Boneloc-sementen er et produkt med uttalte forskjellige egenskaper
sammenlignet med tradisjonelle PMMA-sementer, spesielt med tanke på den kjemiske
sammensetningen. Dette førte til redusert kompresjonsstyrke og en høyere creep sammenlignet
med Palacos-sementen.
Spredningen i creep-forløpet kan tyder på at sementene påvirkes sterkt av håndteringen av
sementen, men også av multidirektionale belastninger, tykkelsen av sementmantelen og
porositeten. En ulempe med testing av ”retrievede” prøvebiter er at vi ikke kan uttale oss om
belastningen sementen var utsatt for eller lokalisasjonen i sementmantelen in vivo.
Vi har tidligere vist at Palacos har høyere creep enn CMW3-sementen. Sammenfatningsvis kan
man konkludere med at en viss creep kan være fordelaktig for sementen fordi den kan absorbere
belastninger bedre og tilpasser seg protesen, mens for høy creep, som ved Boneloc, fører til at
sementen har for lave mekaniske egenskaper og frakturerer, og for lite creep, som ved CMW3,
fører til et for rigid system med medfølgende skade på ben-sement-protese komplekset.
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Protese 3
VALIDERING AV DIAGNOSER RAPPORTERT TIL NASJONALT REGISTER FOR LEDDPROTESER
Engesæter I
Engesæter LB
Laborie LB
Lehmann TG
Rosendahl K

Institutt for kirurgiske fag, UiB og NRL
Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus,
Institutt for kirurgiske fag, UiB og Nasjonalt register for leddproteser
Institutt for kirurgiske fag, UiB og Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Institutt for kirurgiske fag, UiB
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen, Radiologisk avdeling, Haukeland
Universitetssykehus og Great Ormond Street Hospital for Children, London

Bakgrunn og formål: Dataene i Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) baserer seg på
opplysninger gitt på et skjema utfylt av operatøren. Vi ønsket å validere data rapportert inn til
hofteproteseregisteret på unge voksne pasienter.

			
Materialer og metoder: Alle pasienter som er født etter 1967 (oppstart av Medisinsk
			
fødselsregister) og operert med en primær totalprotese i hofte etter 1987 (oppstart av NRL) ble
		(n=713). Disse hadde i alt fått utført 866 hofte operasjoner. De 713 pasientene
inkludert i studien
		
ble tilskrevet med spørsmål om å bekrefte diagnosen oppgitt på meldeskjemaet til NRL, evt angi

riktig diagnose dersom de mente at det forelå en feil. Vi spurte samtidig om tillatelse til å innhente journalopplysninger fra sykehuset som hadde utført hofteprotese operasjonen(e). For
pasienter med tidligere hofteleddsdysplasi, Calvé-Legg-Perthes’ sykdom (CLP) eller slipped capital
femoral epiphysis (SCFE) ba vi i tillegg om tillatelse til å hente inn opplysninger fra sykehuset
som hadde behandlet deres primære hoftelidelse. 540 pasienter med 634 hoftelidelser samtykket
til at vi kunne innhente alle nødvendige data. Våren 2009 ble de 14 sykehusene som hadde
operert flere enn 10 pasienter besøkt (av TGL eller IØE) og journalene og røntgen bildene ble
gjennomgått. For de sykehusene som hadde operert færre pasienter ble kopi av journalene
tilsendt. For pasienter som samtykket i diagnosen og var operert som følge av reumatoid artritt
(RA), Mb. Bechterew og sekvele etter fractura colli femoris (FCF), fant vi ikke grunn til å sjekke
journalopplysninger på ny (n=153). Vi manglet journaler på 36 hofter og hadde mangelfulle
journalopplysninger på 19. Disse ble ekskludert. Totalt fikk vi validert 579 innrapporterte
hofteproteser. 2 pasienter var rapportert med 2 diagnoser for samme proteseoperasjon.
Resultater: Totalt ble 581 diagnoser validert. 526 (91%) av de innrapporterte diagnosene ble
verifisert ved hjelp av spørreskjema (n=153) eller journal gjennomgang, og 55 (9%) ble vurdert
til å være feil. For diagnosene Bechterew (n=28) og akutt FCF (n=2) var alle innrapporterte
diagnoser riktig. RA hadde 97% riktig, CLP/SCFE hadde 94%, annet 92%, sekvele FCF 90%,
hofteleddsdysplasi 87%, hofteleddsdysplasi med luxasjon 83% og idiopatisk coxartrose 60%
riktig. Av de som var validert feil var det 10% hos gutter og 9% hos jenter. For pasienter operert
før år 2000 (n=185) var 8% meldt feil og for pasienter operert etter 2000 var det 10%.
Diskusjon: Våre data viser at det norske registeret har god kvalitet på data. I en tilsvarende
undersøkelse fra det danske protese registeret fant man en overensstemmelse på 84%.
Registeret er en viktig kilde for forskning og dataene som foreligger er av høy kvalitet med god
overensstemmelse mellom de diagnoser som rapporteres inn og det som finnes i pasientens
journal.
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Barn 1
DISTALE RADIUSFRAKTURER HOS BARN: EPIDEMIOLOGI, BEHANDLING OG RESULTATER.
Randsborg PH
Sivertsen EA

Akershus Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Akershus Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Distale radiusfrakturer er hyppig forekommende hos barn og insidensen er stigende.
Pasienter med denne skaden står for en betydelig andel av konsultasjonene ved vår avdeling.
Komplikasjoner til skadene er sjeldne. Buckle frakturer er den vanligste typen distal radius
fraktur hos barn, og vi har tidligere vist at disse frakturene er stabile og ikke trenger radiologisk
oppfølging. Nytten av rutinemessige radiologiske og kliniske kontroller for barn med andre distale
radiusfrakturer er ikke avklart.
Formål: Vi ønsket å få en oversikt over insidensen av skaden i vårt område, samt å kartlegge den
behandling de ulike frakturtypene ble gitt.
Materialer og metoder: Vi identifiserte alle pasienter under 16 år med diagnosekoden
S525 i sykehusets elektroniske journal for 2006. Frakturtyper og feilstilling ble bestemt
etter gjennomgang av diagnostiske rtg. bilder. Fra løpejournalen hentet vi informasjon om
skadetidspunkt, behandling, kontroller og komplikasjoner.

			
			

		

Resultater: Estimert insidens var 47 per 10.000. 56% var gutter. 60% fant sted mellom mai
og oktober. Det var 6% komplette, 15% greenstick, 69% buckle og 10% epifysiolyser. 87% av
frakturene ble behandlet uten manipulering. 40 av 305 frakturer ble reponert, 11 av disse i generell
anestesi. Gjennomsnittsalderen var høyere i gruppen reponerte (11.5 vs 9.9 p=0.001). 53% av de
reponerte frakturene var epifysiolyser, mot 4% av de ikke reponerte(p<0.001). 7 frakturer ble
initialt fiksert med K-pinner.1 av 7 pinnefikserte frakturer fikk overflatisk pinneinfeksjon. Det var
i alt 8 komplette frakturer som ble reponert: 2 komplette frakturer ble rereponert og pinnet etter
initial reponering i bruddanestesi på grunn av redislokasjon. 4 komplette frakturer endte opp
med feilstilling over 20 grader. Dette utgjorde 75% av de komplette frakturene som ble reponert
og fiksert i gips alene. 16 reponerte epifysiolyser ble fiksert i gips alene, mens 5 ble pinnefiksert.
Det var ingen signifikant forskjell i stabiliteten mellom disse gruppene (2.6 vs 1.0 gr endring i
vinkel på sideplan fra postoperativ kontroll til sluttkontroll). En epifysiolyse, som ikke ble
pinnefiksert, utviklet vekstforstyrrelse i radius (Ulna 4+)
Diskusjon: De fleste frakturer i distale radius hos barn er buckle frakturer som krever liten
oppfølging. Vårt materiale er lite, men tyder på at det er god grunn til å fiksere reponerte komplette
frakturer i distale radius med K-pinner. De reponerte epifysiolysene holdt reposisjonen bedre uten
pinnefiksasjon, slik den ble målt på rtg. bilder. Hvorvidt de små endringene som kunne måles kan
ha betydning for utvikling av vekstforstyrrelser er uklart.
Betydning: Komplette metafysære frakturer i distale radius hos barn er ustabile. Ved behov for
reposisjon bør dette gjøres i narkose, og fiksasjonen bør gjøres med K-pinner i tillegg til gips.
Materialet ga ikke grunnlag for å si om pinnefiksasjon av reponerte epifysiolyser er nødvendig.
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Barn 1
Behandling og kontroll av torusbrudd i distale radius
Bressers M, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos
Griegel K, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos

Bakgrunn: Et torusbrudd (torus (latin)=forhøyelse) er en minimal fraktur hos barn som viser en
liten forhøyelse av en del av kortikalis mens den andre delen vanligvis er plastisk deformert.
Torusbrudd i den distale radius er et av de vanligste brudd hos barn. Lærebøkene anviser at slike
brudd bare trenger et kort periode med immobilisasjon og (nesten) ikke kontroll.
Spørsmalet er: hva er vanlig praksis?

Formål: Å retrospektivt registrere utførte behandlings- og kontrollrutiner i et pasientmateriale.
Å registere problemene under den aktuelle behandling.
Å sammenligne de utførte rutinene med de anbefalte rutinene og gi anbefalinger.
			

			
Materialer og metoder: Det ble inkludert 67 brudd (66 barn) behandlet ved sykehuset Namsos
		Alle primærbehandlinger, planlagte og ikke-planlagte timer er registrert. Det
i en 3-årsperiode.
		
er registrert hva som ble gjort ved disse timer (radiologisk kontroll, gipsskifte, gipsfjernelse) og
hvilken lege som hadde gjennomført behandlingen og kontroll.

Resultater: Et brudd ble behandlet med elastisk bandasje, 64 ble behandlet med rundgips
eller underarmslaske, et brudd ble behandlet med overarmsgips og et brudd ble reponert og
immobilisert med gips.
Tjuefem brudd ble ikke kontrollert etter primærbehandlingen. Det var 66 avtalte kontrolltimer
for 42 brudd (1 eller 2 timer per brudd). Tretti torusbrudd ble ikke radiologisk kontrollert. Det
ble gjort 53 radiologiske kontroller for 37 brudd (1 till 3 radiologiske kontroller per brudd).
Ingen radiologisk kontroll viste sikker tegn til økt feilstilling. Ved kontrolltimene ble det gjort 18
gipseskifter og 35 gipsfjernelser. Tre barn møtte ikke til planlagt gipsfjernelse. For de resterende
var ikke gipsfjernelse ved sykehuset avtalt, men ble enten utført av foreldre eller primærlege.
Turnuskandidater avtalte flest kontroller, assistentleger nest flest og overleger minst kontroller.
Verken den klinisk kontroll eller radiologiske kontroll ved de avtalte timer hadde noen betydning
for behandlingsopplegget.
Sju barn kom til poliklinikken uten avtalt time. For seks var årsaken gipsproblemer som medførte
gipseskifte, et barn hadde handledsplager som ikke kunne forklares.
Diskusjon: Fordi verken den klinisk kontroll eller de radiologiske kontroll førte til behov for
endring av behandlingsplanen er vår konklusjon at det ikke er nødvendig å kontrollere torusbrudd i distale radius. Vår erfaring fra denne studie samsvarer med studier presentert i litteraturen
(Symons ea JBJS(B) 2001, Solan ea Injury 2002).
Ved den utførte rutinen var det 100% mer polikliniske timer og 79% mer radiologiske kontroller
enn det skulle ha vaert med den anbefalte rutinen.
Noen årsaker til at det utføres for mange kontroller klinisk og radiologisk er kanskje manglende
kunnskap og erfaring blant yngre leger, og sannsynlig forventning blant foreldrene.
Betydning: Torusbruddet i distale radius kan behandles med en gipslaske. Den kan fjernes av
foreldrene og klinisk og radiologisk kontroll er ikke nødvendig.
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Barn 1
RESULTATER ETTER PERKUTAN PINNING AV DISLOKERTE SUPRAKONDYLÆRE
HUMERUSFRAKTURER HOS BARN
Gulbrandsen P
Randsborg PH
Sivertsen EA
Skråmm I

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning
Ortopedisk avdeling, Akershus Universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Akershus Universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Akershus Universitetssykehus

Bakgrunn: Perkutan pinning av dislokerte suprakondylære humerusfrakturer hos barn har gradvis erstattet strekkbehandling, som ga lang liggetid og hyppig forekomst av cubitus varus.
Ahus gikk over til pinning på midten av 90 tallet.
Formål: Evaluere resultatene etter over ti år med denne metoden.
Materialer og metoder: Vi analyserte data retrospektivt fra 114 dislokerte (Gartland 2 eller 3)
suprakondylære humerusfrakturer operert med pinner i perioden 1999-2006. 80 brudd ble
etterkontrollert. Bevegelsesutslag ble målt med goniometer og nevrovaskulær status ble
kontrollert klinisk. En global tilfredshetskår ble anslått på en skala fra 1 - 10.

			
			

		

Resultater: Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 52 måneder (range 18-108). Fall på trampoline var
den vanligste skademekanismen (22 brudd, 19,3%). Gjennomsnittsalder var 6,1 (range 1,6-12,4,
SD ±2,1) år ved skadetidspunkt. Det var 63 gutter (55,3 %). Venstre side var brukket i 70 tilfeller
(61,4%). 66 (57,9%) brudd var Gartland 3. Median tid til operasjon fra skadetidspunkt var 7,5
(range 1,5 – 189,9, SD ±19,7) timer. Liggetid var i snitt 1 dag (range 1-7), 90% ble utskrevet innen
2 dager. Pinnene ble fjernet etter 32 (range 20-51, SD ± 5,6) dager. 20 (17,5%) pasienter ble
operert på natten (mellom kl 24 og 08). Det tilkom ingen permanente nevrovaskulære
komplikasjoner, men 10 (8,8 %) hadde forbigående parestesier. En pasient ble eksplorert etter
tre mnd pga n. ulnaris parese. Nerven var urørt av pinnen og funnet intakt. Funksjonen kom
spontant tilbake senere. Ingen utviklet kompartmentsyndrom. Det var 4 (3,5%) pinneinfeksjoner,
men ingen dyp infeksjon. 7 (6,1 %) pasienter ble reoperert. Det var flere komplikasjoner blant
Gartland 3 frakturene enn Gartland 2 frakturene (17 vs. 5, p=0,04). 11 av 80 brudd (13,8%) hadde
tilhelet med cubitus varus. Gjennomsnittlig total tilfredshet målt på en skala fra 1-10 var 9,3
(Range 2,9 – 10,0, SD 1,29), og signifikant lavere blant pasienter med cubitus varus enn resten
(7,7 vs. 9,6, p<0,001).
Diskusjon: Våre resultater viser at perkutan pinning av suprakondylære humerusfrakturer
hos barn er en trygg metode med gode resultater. Det var ingen alvorlige permanente komplikasjoner. Alle våre pasienter ble krysspinnet, men bare 6 fikk en forbigående parestesi i n
ulnaris. Vi har en relativ høy andel av cubitus varus. Dette gir ikke funksjonelle plager, men kan
være kosmetisk skjemmende. Gartland 3 frakturene hadde flere forbigående plager postoperativt.
De ble operert tidligere og av mer erfarne kirurger. Vi kunne ikke finne noen prediktorer for dårlig
utkomme i vårt materiale.
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Barn 1
Sterke fot-ankelsmerter hos barn. En kasuistikk til ettertanke
Behzadi M
Lende S
Vestad T

Stavanger Universitetssjukehus, Radiologisk avdeling
Stavanger Universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling
Stavanger Universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Fotsmerter kan være ødeleggende for livskvaliteten både hos barn og voksne. Det er
ofte krevende å finne årsak og behandling til smertene. Slike problemstillinger blir derfor ofte
nedprioritert blant ortopeder.

Tarasal tunnel syndrom er en av mange årsaker til fot og ankelsmerter. Mens Canalis Carpi er
en tilstand med enkel diagnose og effektiv kirurgisk behandling, kan Tarsal Tunnel Syndrom
være vanskelig å diagnostisere. Tilstanden kan ha flere årsaker, og kirurgisk behandling gir ofte
usikkert resultat.
			

			
Formål: Aksessorisk fleksor digitorum longus muskel forekommer hos 2-8 % av barn og voksne.
Denne muskel er		
lite omtalt i litteraturen. Med bakgrunn i en kasuistikk ønsker vi å vise at en slik
		
aksessorisk muskel kan gi tarsal tunnel syndrom.
Materialer og metoder: Vi tar utgangspunkt i de differensialdiagnostiske overveiningene
hos en gutt som fikk økende smerter fra venstre ankel og hæl fra 9 års alder. Smertene var
belastningsavhengige. De tiltok gradvis og gikk i stor grad ut over fysisk aktivitet. Diagnoser som
ble vurdert var achillobursitt, achillestendinitt, tarsal koalisjon, plantar fasciitt, voksesmerter,
calcaneus apofysitt , inflammatorisk bindevevssykdom, refleksdystrofi og tarsal tunnel
syndrom.
Behandling med antiflogistika gitt som tabletter eller gel hadde ingen effekt, heller ikke
cortisoninjeksjon og tilpasning av skotøy. Han ble utredet med laboratoriepøver, røntgenblider,
CT, ultralyd og MR. I første omgang ble alt beskrevet som negativt. MR ble gjentatt, denne
gang med en axial T1 serie. De aksiale snittene viste at det var en sene mer på venstre ankelnivå enn på høyre, og det ble konkludert med at han hadde en aksessorisk fleksor digitorum
longus muskel. Han ble operert, og funnet var i henhold til MR-beskrivelsen. Den overtallige
muskelen ble eksidert. Ved siste kontroll 4 måneder etter operasjonen var gutten helt symptomfri.
Diskusjon: Fotsmerter er et vanlig problem, men symptomene er ofte ukarakteristiske. I de fleste
tilfellene har vi lite å tilby av ortopedisk behandling. Hos enkelte pasienter kan plagene være
betydelige. Kjennskap til de vanligste anatomiske varianter er en forutsetning for å kunne stille
rett diagnose og gi rett behandling.
Betydning: Mange pasienter med fotplager henvises til ortopedisk vurdering. Ofte blir de avvist
da en ikke regner med at en har noe behandlingsmesig å tilby. Men det er unntak. Tarsal Tunnel
Syndrom er en diagnose som kan ha flere årsaker. En sjelden, men viktig årsak til tarsal tunnel
syndrom er aksessorisk muskel. En god MR-undersøkelse bedømt av erfaren radiolog eller
ortoped vil avdekke dette.
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Barn 1
Preliminære resultater av 119 pasienter behandlet for pes equinovarus
inkludert i en nasjonal multisenterstudie
Engesæter LB
Fevang J
Fosse L
Sætersdal C

Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim
Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Bakgrunn: I 2002 og 2003 ble Ponsetis metode for behandling av klumpfot (PEV) innført på flere
sykehus i Norge. I denne multisenterstudien presenteres resultatene fra behandlingen ved 8 av
landets største avdelinger.
Materialer og metoder: Pasienter fra årskullene 2004, 2005 og 2006 diagnostisert med- og
behandlet for idiopatisk PEV, ble inkludert og fulgt i studien. I mars 2009 ble pasienter inkludert
i studien kalt inn til en ekstra oppfølgingsundersøkelse ved sitt lokalsykehus og undersøkt av
samme lege (CS).
Resultater: 119 pasienter ble undersøkt, 85 gutter og 34 jenter. 50 pasienter hadde bilateral
affeksjon, dvs. totalt 169 føtter. Pasientene var i alderen 2 til 5 år på oppfølgings-tidspunktet.
Primær gipsbehandlingstid var 8,5 uker (4 til 18), med 6 gipsinger (3 –13). Det ble gjort
akillestenotomi som del av primærbehandling hos 94 pasienter. 11 pasienter ble behandlet med
regipsing mens 13 pasienter gjennomgikk retenotomi av akillessenen. Seks føtter ble reoperert,
3 ”radikaloperert”, to med bakre utløsning og en med tibialis anterior transposisjon. Alle
pasienter fikk tilpasset ortose, hvorav 40 pasienter fikk ”Vikhagen-ortose” primært, de øvrige
en typisk abduksjonsortose (”Denis-Browne”). Ved først konsultasjon var Pirani score 5 ( 2-6).
På undersøkelsestidspunkt ble 133 av 169 føtter scoret til Pirani 1/2 poeng eller bedre. De aller
fleste klarte både tågange og hælgange. Kun foreldre til 8 barn var ikke fornøyd med resultatet.

			
			

		

Konklusjon: Etter 2-5 år synes Ponseti-metoden for behandling av klumpføtter å gi svært
tilfredsstillende resultater. Funksjonelt og kosmetisk er de forløpige resultatene gode, og få
trenger operasjon utover akillestenotomi.
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Barn 1
Behandling av medfødt talus verticalis. Erfaringer etter bruk av en ny metode
basert på Ponseti-prinsipper
Høiness PR

OUS - Rikshospitalet

Bakgrunn: Til erstatning for tradisjonell behandling av talus verticalis med bl.a. omfattende
bløtdelsløsninger, har Dobbs og Morcuende (JBJS 2006, JCO 2007) forslått en mindre invasiv
metode basert på klassiske Ponseti-prinsipper med tøyninger, seriegipser med gradvis
korreksjon av deformiteten, reposisjon og pinning av talonavikular-leddet og perkutan
akillotomi. Det er rapportert om gode resultater med metoden, men det foreligger pr i dag ikke
god nok dokumentasjon til å konkludere om den nye protokollen gir bedre resultater enn den
tradisjonelle.

Formål: Hensikten med studien er å drøfte våre tidlige erfaringer med den nye behandlingen.
			
			
Materialer og metoder: Fem føtter hos fire pasienter (tre jenter) har blitt behandlet ved
		 medfødt talus verticalis fra februar 2008 etter ny behandlingsprotokoll. Tre
Rikshospitalet for
		
av barna (alle jentene) hadde multippel problematikk som hofteleddsdysplasi, kromosomavvik

og artrogrypose type 1. Ett av barna hadde bilateral affeksjon. Diagnosen ble stilt på klinisk og
radiologisk grunnlag kort tid etter fødselen hos alle unntatt en senoppdaget. Median alder for
operasjon var 6,5 (5-18) måneder.
Barna ble behandlet med tøyninger og seriegipser av føttene i gradvis økende klumpfotstilling
inntil føttene oppnådde maksimal plantarfleksjon og inversjon. Deretter ble det utført lukket
(n=2) eller åpen (n=3) reposisjon og pinning av talonavikularleddet, perkutan akillotomi og
anleggelse av en nøytral støvelgips med lett dorsalfleksjon. Etter gipsfjerning 5 uker senere fikk
pasientene en ankel-fot ortose (AFO) med medial støtte av fotbuen (15°) til kontinuerlig bruk,
samt tilsvarende fotsenger etter at pasienten begynte å gå, frem til 2 års alder.
Resultater: Oppfølgingstid 11-20 måneder etter operasjonen. Postoperative røntgenbilder viste
en bedring av calcaneal pitch fra -30° til -2° (28°, SD±8,2), lateral talocalcaneal vinkel fra 46° til
41° (5°, SD±8,7), tibiotalar vinkel fra 23° til 82° (59°, SD±23,8), talo-metatars-1 vinkel fra 70° til
24° (46°, SD±14,1), og frontal talocalcaneal vinkel fra 50° til 32° (18°, SD±7,6). Alle målingene var
signifikant endret med unntak av lateral talocalcaneal vinkel. Kontrollbilde av en av pasientene 17
måneder etter operasjonen har vist residiv med behov for ny runde med gipsbehandling.
Diskusjon: Et hovedproblem ved operative korreksjoner av fotfeil hos barn er påfølgende stivhet
og behov for gjentatte og mer aggressive korrigerende inngrep i løpet av vekstperioden. En
metode basert på moderne biomekaniske prinsipper med et minimum av kirurgi vil i prinsippet
minimalisere og utsette stivheten i føttene og gjøre eventuelle senere korreksjoner mer
avgrensede. Metoden for behandling av talus verticalis er ny og foreløpig lite dokumentert.
Det er behov for bedre dokumentasjon og studier med langtidsoppfølging før man kan konkludere
om denne metoden gir bedre resultater.
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Barn 2
Epidemiologi og behandlingsresultater av Congenitt Tibia Pseudartrose i Norge
Horn J
Kristiansen LP
Steen H
Terjesen T
Young S

Ortopedisk Avdeling, Oslo Universitets Sykehus, Rikshospitalet
Ortopedisk Avdeling, Oslo Universitets Sykehus, Rikshospitalet
Ortopedisk Avdeling, Oslo Universitets Sykehus, Rikshospitalet
Ortopedisk Avdeling, Oslo Universitets Sykehus, Rikshospitalet
Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssykhus Bergen

Bakgrunn: Congenitt tibia pseudartrose (CTP) er en sjelden sykdom som oftest er assosiert med
nevrofibromatose. Anderson (1972) rapporterte en insidens på 1: 190 000 fødsler i Danmark.
Forøvrig finnes det lite epidemiologiske data om disse pasientene. Behandlingen av pseudartrosen er vanskelig med stor komplikasjonsfrekvens.
Formål: Vi ønsket å få epidemiologiske data fra Norge om denne sykdommen og å evaluere
behandlingsresultatene.
Pasienter og metoder: I tidsperioden 1987 - 2003 ble 20 pasienter (12 jenter) med CTP registrert
og behandlet ved Rikshospitalet og ved Haukeland Sykehus. Ingen tilfeller ble rapportert fra
de øvrige universitetssykehusene etter skriftlig henvendelse. I den samme tidsperioden ble
1 123 268 fødsler registrert ved det Norske Fødselsregisteret. 19 pasienter var etnisk norske,
og 1 barn tilhører en innvandrerfamilie fra Asia. 7 av 20 pasienter var ferdig utvokste. Primær
kirurgisk behandling hos 17 pasienter var reseksjon av pseudartrosen kombinert med segment
transport med Ilizarov’s metode. Hos 1 pasient ble det utført margnagling med teleskopnagle.
Gjennomsnittsalderen ved første operasjon var 6 (4 – 13) år. 2 pasienter hadde tydelige
radiologiske tegn (Crawford Type 1) på CTP, men har aldri etablert en fraktur eller pseudartrose.
Disse 2 ble behandlet med en ortose.

			
			

		

Resultater: Insidensen av CTP i Norge på i perioden 1987 – 2003 var 1: 60 000 fødsler. 8 pasienter
hadde tegn på nevrofibromatose. Tilheling etter primær behandling ble oppnådd hos 10 av 18
opererte pasienter. Hos alle pasienter var det nødvendig med et høyt antall reoperasjoner eller
påfølgende operasjoner (snitt 4, 1-10) på grunn av refraktur, malalignment eller forkortning.
4 av 7 utvokste pasienter ansees som ferdig behandlet (alder 16 – 21 år), med et godt funksjonelt
resultat og ingen signifikant vedvarende deformitet. 3 av de ferdig utvokste pasientene er for
tiden under behandling med Ilizarov’s ekstern fiksasjon. 7 av 13 ikke utvokste pasienter (alder
5-15 år) har etter behandlingen oppnådd tiheling i pseudartrosen og bruker fortsatt beskyttende
ortose. Tre av de ikke ferdig utvokste har en pseudartrose og bruker ortose og 3 er for tiden under
behandling med Ilizarov’s metode.
Diskusjon: Insidensen av CTP i Norge er høyere sammenlignet med epidemiologiske data fra andre
land. Med Ilizarov’s metode kan man oppnå primær tilheling hos over halvparten av pasientene,
men ekstra kirurgi p.g.a. refraktur, deformiteter og beinlengdeforskjell må påregnes. Refraktur
eller andre komplikasjoner kan også forekomme hos ferdig utvokste pasienter.
Ilizarov’s metode viser akseptable tilhelings rater og må fortsatt ansees som den optimale
behandlingsmetoden. Bruk av en beskyttende ortose til ferdig utvokst alder er vesentlig.
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Barn 2
Radiologisk måling av tøyningseffekt ved kortvarig strekkbehandling før
reposisjon av lukserte hofter hos barn
Høiness PR

OUS – Rikshospitalet, Barneortopedisk seksjon

Bakgrunn: Det er omdiskutert hvorvidt det er hensiktsmessig med rutinemessig strekkbehandling av barn før reposisjon av lukserte hofter ved hofteleddsdysplasi (DDH), men på
Rikshospitalet har vi i senere år praktisert kortvarig strekkbehandling i 1-2 uker. Hensikten har
vært å tøye bløtdelene rundt hofteleddet slik at det ikke oppstår for høyt trykk med påfølgende
risiko for avaskulær nekrose (AVN) etter at hoften er satt i ledd. Behandlingen krever innleggelse
i sykehus med dertil hørende konsekvenser for barn, foreldre og økonomi.
Formål: Studien har til hensikt å undersøke om kortvarig strekkbehandling har målbar effekt på

røntgenbilder i forhold til tøyning av bløtdelene.
			
			
Pasienter og metoder: 24 ellers friske barn innlagt med DDH og luksasjon av en eller to hofter
		 i 6-14 dager som forbehandling før lukket eller åpen reposisjon av
ble strekkbehandlet
		
hofteluksasjon i perioden 2003-2009. Strekket ble initialt lagt med ¼ til ½ kg på hvert ben og økt
gradvis til maksimalt 2 kg i løpet av strekkperioden. For å måle effekt av traksjonen ble avstanden
målt fra Hilgenreiner’s linje til proksimale tangent av femur på røntgenbilder tatt før og etter
traksjonen.

Resultater: Syv barn fikk erkjent DDH innen en måned etter fødselen, mens 17 pasienter ble
diagnostisert senere (snitt 7,7 (1-20) måneder). Snittalder ved reposisjon var 11,1 (6-22,5)
måneder. En pasient hadde bilateral luksasjon. 17 barn ble strekkbehandlet en uke, 7 barn opp til
2 uker (snitt 8,6 dager). Røntgenmåling viste i snitt – 1,4 (6,1 til -8,4) mm forskjell. Det var ingen
signifikant forskjell uansett varighet av strekkbehandlingen.
Diskusjon: Alle pasienter ble strekkbehandlet uavhengig om hoftene lot seg reponere eller om
hoftene var stive med innskrenket abduksjon. Målingene på røntgenbildene er noe usikre idet
bena ikke hadde en standard posisjon. Ettersom pasientene besto av en blanding av tidlig- og
senoppdagede, og enkelte var henvist etter tidligere behandlingsforsøk ved andre sykehus,
var det ikke rimelig å undersøke dem med hensyn til om strekkbehandlingen medførte endringer
i forekomsten av AVN, selv om dette er sentralt i behandlingen av disse barna. Man kan derfor
ikke trekke konklusjoner i forhold til nytten av strekkbehandlingen. Studien viste imidlertid ingen
sikker effekt av korttids-traksjon sett ut fra en radiologisk målemetode, men man vet fra tidligere
at man kan få tydelig tøyningseffekt ved traksjonsbehandling over flere uker.
Konklusjon: Studien har ikke bekreftet at man oppnår målbar tøyning i hofteleddet i løpet av
en kortvarig strekketid på 1-2 uker. Røntgenundersøkelse for å måle effekt etter kortvarig
strekkbehandling har ingen hensikt.
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Barn 2
Arthrografi av hofteledd som undersøkelse ved hoftelidelser hos barn
Holen KJ
Hulleberg G
Fosse
Lamvik T
Øye C

Ortopedisk avd. St. Olavs Hospital
Ortopedisk avd. St. Olavs Hospital
Ortopedisk avd. St. Olavs Hospital
Ortopedisk avd. St. Olavs Hospital
Ortopedisk avd. St. Olavs Hospital

Bakgrunn: Arthrografi som undersøkelsesmetode for hoftelidelser hos barn er lite brukt i
Norge. I utlandet er denne metoden etablert som rutineundersøkelse i utredningen av barn med
hofteleddssykdom. Ved Barneortopedisk seksjon, Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, har vi
det siste året prøvet ut denne metoden, og ønsker å presentere våre preliminære erfaringer med
metoden.
Materialer og metoder: Fra des. -08 til sept. -09 har vi gjennomført 12 hofteleddsarthrografier hos
11 barn med forskjellige hoftelidelser. Det var 7 pasienter med hofteleddsdysplasi, 3 pasienter med
Calve-Legg-Perthes sykdom, og 1 pasient med uforklarlige hoftesmerter hvor annen utredning
ikke har gitt noen sikker diagnose. Alle undersøkelsene er gjort i narkose. I de fleste tilfeller er
kontrastmiddelet injisert i hoften under røntgen-gjennomlysning, mens man i 4 tilfeller har brukt
ultralydveiledet innføring av kanyler og kontrast. Det er vanlig å beskrive de funn man gjør under
en hofteleddsarthrografi ut fra fire parametre: 1. kongruens 2. containment 3.stabilitet 4. caput
nekrose

			
			

		

Resultater: Arthrografien har ført til en betydelig bedre kartlegging og forståelse av hofteleddet
hos barn med forskjellige hoftelidelser. Kontrastfordelingen gir informasjon om stabilitet,
kongruens og containment. I to av tilfellene har arthrografi-undersøkelsen ført til at man har
kunnet avstå fra en planlagt operasjon, fordi undersøkelsen viste stabil hofte med god kongruens
og containment.. Det vil bli vist video fra noen av undersøkelsene.
Konklusjon: Våre erfaringer med hofteleddsarthrografi har vært udelt positive. Det har ikke
vært observert noen komplikasjoner med metoden, og metoden gir utvilsomt en bedre oversikt
over stabilitet, containment og kongruens i hofteleddet, og er også nyttig for å få en best mulig
anatomisk forståelse av hofteleddet preoperativt. Vi vil fortsette å bruke arthrografi som en del av
undersøkelsene for barn med hoftelidelser, og anbefaler andre å gjøre det samme.
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Barn 2
Sen-oppdaget hofteleddsdysplasi i Sør-Trøndelag 1999-2007
Fosse L
Holen KJ
Johansen OJ
Lamvik T
Rønningen H

Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Barne- og Ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn: Kvaliteten på hofteleddsscreening ved et sykehus blir oftest målt opp mot hvor mange
tilfeller av sen-oppdaget hofteleddsdysplasi man har. Ved St. Olavs Hospital har tidligere studier
vist rundt 2/1000 fødte med sen-oppdaget HD ved klinisk screening. Etter gjennomføring av
ultralydscreening avhofteleddene hos nyfødte i perioden 1988-1992, ble antallet sen-oppdagede
tilfeller kraftig redusert, til 0,13/1000. Ved selektiv ultralydscreening (ultralyd kun til barn med
risikofaktorer for HD) i samme perioden, fikk man også en bytedelig reduksjon sammenliknet med
			
bare klinisk screening, til 0,65/1000 fødte. Etter dette har selektiv screening blitt gjennomført ved
			
St. Olavs Hospital. Vi har tidligere vist at antall barn som behandles for HD som nyfødte fra 1996
		 stabilt rundt 30 pr. år, og presenterer nå antall sen-oppdagede tilfeller av HD
og framover har vært
		
ved sykehuset i perioden 1999-2007.
Materialer og metoder: Ved St. Olavs Hospital fødes det ca. 3400 barn pr. år, i tillegg fødes ca.
400 pr. år ved Orkdal Sanitetsforenings Sykehus. Dette gir ca. 3800 fødsler pr. år i Sør-Trøndelag.
Over en 9-års periode gir dette ca. 34000 fødsler, og i forhold til tidligere tall (0,65/1000) burde
det være ca. 22 barn med sen-oppdaget HD i perioden, eller mellom 2-3 pr. år. Alle barn med
sen-oppdaget HD i Sør-Trøndelag behandles ved St. Olavs Hospital, slik at våre tall vil være
representative for fylket. I tillegg håndterer vi noen tilfeller av sen-oppdaget HD fra NordTrøndelag og Møre-og Romsdal, disse tilfellene er ikke med i materialet. Vi har gått gjennom
operasjonsprotokoller for den aktuelle perioden og søkt fram alle med diagnosekoder Q65.0-9
og alle operasjonskoder som innbefattet TNF34 (hoftegips).
Resultater: I 9-års perioden 1999-2007 ble 16 barh født i Sør-Trøndelag behandlet for senoppdaget HD. Det var 14 jenter og 2 gutter. Tolv av barna hadde ingen risikofaktorer for HD. Med
34000 fødsler i perioden, gir dette en incidens av sen-oppdaget HD på 0,47/1000 fødsler.
Konklusjon: Det er tidligere hevdet at en god klinisk screening for hofteleddsdysplasi ikke
burde gi flere tilfeller med sen-oppdaget HD enn 0,5/1000 fødsler. Ved såkalt selektiv ultralydscreening har man oppnådd 0,47/1000 fødte, og vi anbefaler derfor fortsatt selektiv screening for
hofteleddsdysplasi.
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Barn 2
Progresjon av skoliose hos pasienter med bilateral cerebral parese
etter intrathecal Baclofen terapi
Knaus A
Ramstad K
Terjesen T

Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Barnenevrologisk seksjon Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Bakgrunn: Tidligere studier har vist forskjellig resultater med hensyn til om skoliose hos CP
pasienter øker mer etter Baclofen pumpe enn uten slik behandling.
Formål: Formålet med denne studien var å vurdere progresjonen av skoliose hos pasienter med
bilaterale cerebral parese (CP) etter intrathecal Baclofen (ITB) i en prospektiv studie.
Materialer og metoder: En prospektiv studie ble utviklet for å følge 36 pasienter (25 gutter og
11 jenter) med bilateral CP som fikk ITB behandling i perioden 2002 -2005. 26 Pasienter hadde
spastisk CP og 10 pasienter dyskinetisk CP. Gjennomsnittsalderen på tidspunktet baclofenpumpen ble implantatert var 9.1 (2.5-15.5) år. I følge Gross Motor Function Classification System
(GMFCS) hadde 20 pasienter nivå V, 14 pasienter hadde nivå IV, og 2 pasienter hadde nivå III.
Røntgenbilder av kolumna i sittende stilling ble tatt før ITB pumpen ble implantatert og 6, 12 og
18 måneder etter implantation av pumpen.

			
			

		

Resultater: Den midlere Cobb vinkel av alle pasienter før ITB terapi var 22 (0-93) °. Etter 18
måneders oppfølging var den midlere Cobb vinkel 34,2 (0-100) °. Gjennomsnittlig årlig progresjon
av Cobb vinkel var 8.1 (-17-37) °. 23 pasienter med Cobb vinkler under 20 ° før Baclofen hadde en
gjennomsnittlig årlig progresjon av 8.6 (-1-33) ° mens 13 pasienter med Cobb vinkler over 20° før
Baclofen behandlingen hadde 7.5 (-17-37)° årlig progresjon. Forskjellen mellom de to gruppene
var ikke statistisk signifikant.
Diskusjon: Sammenlignet med en studie fra Terjesen et al. i 2000 hvor det ble funnet en mean
årlig progresjon av 4,2° og Saito et al i 1998 som fant en gjennomsnittlig økning på 4,5° hos
barn i vekst viser vår undersøkelse en større økning av skoliosen (8 ° per år) hos pasienter
behandlet med intrathecal Baclofen. Dette kan tyde på at baclofen har en uheldig virkning
på utviklingen av skoliose hos CP-barn.
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Barn 2
Prognostiske faktorer ved ubehandlet Calvé Legg Perthes sykdom hos barn
over 6 år
Svenningsen S
Terjesen T
Wiig O

Ortopedisk avdeling, Sørlandet Sykehus, Arendal
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Ortopedisk senter, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Bakgrunn: I landsundersøkelsen om Calvé Legg Perthes sykdom (CLP) fant vi at prognosen var
bedre ved behandling med femurosteotomi enn ved konservativ behandling (fysioterapi) hos barn
over 6 år og med affeksjon av over halve caput. Likevel hadde de med ikke-operativ behandling
god prognose i cirka en tredjedel av tilfellene.
Formål: Å finne prognostiske faktorer som, i løpet av første året etter diagnose, kan brukes til å

avgjøre hvilke barn som har god prognose og derfor ikke trenger operativ behandling.
			
			
Materialer og metoder: I landsundersøkelsen (5-årsperioden 1996-2000) var det 51 barn med
		 over 6.0 år og caputaffeksjon over 50 % som ble behandlet med fysioterapi.
unilateral CLP, alder
		
Disse var fulgt med røntgenbilder ved diagnosetidspunkt samt etter 1, 3 og 5 år. Ved 5-årskontrollen ble resultatene bedømt etter en modifikasjon av Stulberg klassifikasjon: Godt
langtidsresultat når caput var sfærisk, middels resultat ved ovalt, breddeforøket caput og dårlig
resultat når caput var flatt (minst 1/3 av overflaten var en rett linje på røntgenbildet).

Resultater: 5-årsresultatet var godt hos 17 barn (33 %), middels hos 14 og dårlig hos 20 barn (39
%). På de primære røntgenbildene var gjennomsnittlig caputdekning 92 % hos barn med god
langtidsprognose og 86 % hos dem med dårlig prognose (p = 0.100). Ved 1-årskontrollen var
dekningen i de samme gruppene sunket til 83 % og 75 % og forskjellen mellom gruppene var
statistisk signifikant (p = 0.007). Det var bedre 5-årsresultater når Catterall ved 1-års-kontrollen
var gruppe 3 (>50 % caputaffeksjon) i forhold til gruppe 4 (hele caput) og likeledes bedre
sluttresultater hvis ”Lateral pillar” var gruppe B (<50 % reduksjon av caputs laterale søyle) i
forhold til gruppe C (>50 % reduksjon). Ved kombinasjonen Catterall 3 og ”Lateral pillar” B ble
resultatet etter 5 år dårlig hos kun 1 av 24 pasienter og denne kombinasjonen var således en
viktig prediktor for god prognose. Kombinasjonen Catterall 4 og Lateral pillar C ga dårlig resultat
hos 12 av 15 barn og var således prediktor for dårlig sluttresultat. Det var ikke signifikant forskjell
på alder ved diagnose mellom barn med god og dårlig prognose (7.5 år versus 7.6 år).
Konklusjon: Faktorer som predikerte tilfredsstillende sluttresultat av ubehandlet CLP hos barn
over 6 år og caputaffeksjon over 50 % var bra caputdekning (>80 %) i løpet av første året etter
diagnosen samt at ikke hele caput var affisert og at høydereduksjonen av laterale caput ikke var
større enn 50 %. Slike barn bør behandles konservativt og trenger neppe operasjon.
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Barn 2
Hofteleddsdysplasi i relasjon til funksjon hos barn med cerebral parese
Terjesen T

Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Bakgrunn: Barn med cerebral parese (CP) har økt risiko for hofteluksasjon, spesielt de med størst
funksjonshemning. Røntgenbilder av hoftene inngår i CPOP, som er en systematisk oppfølging av
barn med CP født etter 1/1-02 i Helse Sør-Øst.
Formål: Å studere utviklingen av hoftene hos barn med CP i relasjon til graden av funksjonsreduksjon.
Materialer og metoder: I 5-årsperioden 2002 - 06 ble det tatt røntgenbilder av hoftene på 307
barn (133 jenter) i regi av CPOP. 169 barn (55 %) hadde gangfunksjon uten støtte, mens 29
kunne gå med støtte og 106 barn (35 %) hadde ikke gangfunksjon. På røntgenbildene ble
caputdekning målt og ved dekning under 2/3 (67 %) regnes hoften som subluksert. Barnet
vurderes da klinisk av ortoped og operative tiltak vil ofte bli anbefalt.
Resultater: Gjennomsnittsalder ved første røntgenbilde var 2.8 (0.5 – 6.2) år og caputdekningen
var da 80 (0 – 100)%. Gjennomsnittlig dekning hos barn som gikk uten støtte var 85% og hos
barn som ikke kunne gå 72%. Kontrollrøntgen var tatt hos 169 barn, 1.7 (0.5 – 4.8) år etter
primærbildet og caputdekningen på siste bilde var 68 (0 – 100) %. Det var en betydelig reduksjon
av caputdekningen hos dem uten gangfunksjon (8.1% per år), mens reduksjonen var moderat hos
dem som gikk med støtte (2.3% per år) og svært liten hos dem som gikk med støtte (0.5% per
år). Subluksasjon utviklet seg hos 70 barn (23%) og luksasjon hos 9 barn (3%). De fleste med
subluksasjon (31 barn) hadde lett grad med caputdekning 60 - 67%. 21 barn hadde betydelig
subluksasjon med dekning under 50%. Ingen med gangfunksjon utviklet luksasjon eller betydelig
subluksasjon. Av de 106 barna uten gangfunksjon utviklet 47 subluksasjon og 9 barn total
luksasjon (4 var luksert allerede på første røntgenbilde).

			
			

		

Diskusjon: Patologiske hofter utviklet seg hos 26% av barna, med en betydelig høyere andel
hos dem uten gangfunksjon. Man skulle forvente et lavere antall fordi systematisk oppfølging
med røntgenundersøkelser og behandling ved subluksasjon burde føre til at færre hofter
forverret seg. Men hos noen barn ble første røntgenbilde tatt for sent, da betydelig subluksasjon
eller total luksasjon allerede var inntrådt. Hittil er 30 barn blitt operert. Mange av barna med
hoftepatologi er ikke blitt operert ennå, hvilket dels skyldes lange ventelister for operasjon og
dels at retningslinjene for henvisning til operasjon ikke alltid er fulgt.
Konklusjon: Hos barn uten gangfunksjon utviklet det seg hofteleddsdysplasi med subluksasjon
eller total luksasjon hos 52%. Hofterøntgen bør derfor tas årlig fra første leveår hos disse og det
bør gjøres adduktortenotomi før subluksasjonen er blitt 50% for å unngå forverring.
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Barn 2
Langtidsresultater etter behandling av epifysiolysis capitis femoris
Svenningsen S
Terjesen T
Wensaas A

Sørlandet Sykehus Arendal, ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, ortopedisk avdeling
Akershus universitetssykehus, ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Ved epifysiolysis capitis femoris er det økt risiko for utvikling av hofteleddsartrose
senere i livet. For å kunne vurdere behandlingsresultater ved denne tilstanden er derfor langtidsstudier nødvendig.
Formål: Hensikten med denne studien var å kartlegge langtidsresultater etter behandling av
epifysiolysis capitis femoris.

Materialer og metoder: 50 pasienter som var behandlet for epifysiolysis capitis femoris ved
			
Sophies Mindes Ortopedisk Hospital i tidsrommet 1957 til 1986 ble etterundersøkt klinisk
			
og radiologisk. Minimum oppfølging var 20 år. Tre forskjellige behandlingsmetoder var blitt
		 (28 hofter), benplugg epifysiodese (22 hofter) og benplugg epifysiodese
brukt: skruefiksasjon
		
kombinert med korrigerende osteotomi (8 hofter). Harris hip score ble brukt som mål på

hoftefunksjon og EQ-5D som mål på helserelatert livskvalitet. Kriteriet for hofteleddsartrose
røntgenologisk var laveste leddspaltehøyde mindre enn 2 millimeter i øvre vektbærende del av
leddet.
Resultater: Gjennomsnitts oppfølging var 37.3 år (21-50). Det var 42 pasienter med unilateral
og 8 pasienter (16 %) med bilateral affeksjon. Gjennomsnittlig symptomvarighet før behandling
var 4.9 måneder (1-12). Det var 27 hofter som hadde lettgradig glidning, 17 hofter som hadde
moderat glidning og 14 hofter som hadde betydelig glidning. Ved oppfølging hadde 10
pasienter (11 hofter) blitt operert med totalprotese og 1 pasient med hofteleddsartrodese. Av
de resterende 39 pasienter hadde 8 hofteleddsartrose. Gjennomsnittlig Harris hip score var 88
poeng, EQ-5D visual analogue scale score var 74 og EQ-5D index score var 0.84. Det var bedre
resultat hos de med lettgradig glidning i forhold til de med betydelig glidning. Resultatene var
like etter skruefiksasjon og benplugg epifysiodese, men dårligere etter benplugg epifysiodese
kombinert med korrigerende osteotomi. Hos dem med unilateral affeksjon hadde 2 pasienter
hofteleddsartrose i den kontralaterale hoften ved oppfølging.
Diskusjon: Våre resultater samsvarer bra med erfaringer fra de få andre langtidsstudiene som
foreligger. Ved oppfølging hadde 35 % av hoftene enten hofteleddsartrose eller var blitt operert
med totalprotese. Det var dårligere prognose ved betydelig glidning enn ved lettgradig glidning.
Dette taler for at man i fremtiden bør forsøke å forbedre behandlingen av de med stor grad av
glidning.
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Barn 2
LÅRHALSDEFORMITETER HOS FRISKE 18-19 ÅRINGER - ET VANLIG FUNN.
FORELØPIGE RESULTATER
Eastwood D
Engesæter IØ
Engesæter LB
Laborie LB
Lehmann TG
Rosendahl K

Department of Orthopaedics, Great Ormond Street Hospital for Children, London
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen
Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Institutt for kirurgiske fag,
Universitetet i Bergen
Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Institutt for kirurgiske fag,
Universitetet i Bergen
Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Institutt for kirurgiske fag,
Universitetet i Bergen
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen og Department of Radiology,
Great Ormond Street Hospital for Children, London

Bakgrunn: Radiologisk påvisbare lårhalsdeformiteter, som cam-, pincer- og ”pistol grep”deformiteter, antas å være et uttrykk for gjennomgått barnehoftelidelse eller acetabulær
impingement. Dette kan gi opphav til smerte og ubehag i hofteleddet. I en stor populasjonsbasert studie av hofteleddsdysplasi som inkluderte klinisk og radiologisk oppfølgning av
18-19 åringer født ved Haukeland Sykehus 1988 -1990 (n=4507), fant vi at lårhalsdeformiteter var
et relativt vanlig funn.

			
			

		

Formål: Undersøke hvorvidt lårhalsdeformiteter, definert enten som en ”pistol-grep”-deformitet,
eller som en uregelmessighet i form av enten en lytisk defekt eller en fokal prominens, er assosiert
med smerte i hofteleddet fremprovosert ved klinisk undersøkelse.
Materialer og metoder: 4507 18-19 åringer født ved Haukeland Sykehus 1988-1990 ble invitert
til en etterkontroll som ledd i oppfølging av en tidligere randomisert hoftestudie. Konsultasjonen
inkluderte klinisk undersøkelse, røntgen av hoftene samt utfylling av standardiserte skjema
vedrørende hofteplager og livskvalitet i dag (EQ-5D). Totalt 2406 (53%) møtte. Den kliniske
undersøkelsen inneholdt bla hofte ab- og adduksjon, utad- og innadrotasjon og test for fremre
”impingement”. Sistnevnte er en smerteprovokasjonstest i liggende stilling, som kombinerer 90°
passiv fleksjon i hofteleddet med passiv adduksjon og innadrotasjon. To lavdose-bilder (AP og
Lauenstein) ble utført av én radiograf, etter en standardisert protokoll godkjent av etisk komité.
Bildeanalyser inkluderte lårhalsdeformiteter som definert over, samt markører for DDH, SCFE,
Osteoartritt og CLP. Sammenhenger mellom kliniske og radiologiske funn ble undersøkt med
khikvadrattester. En p-verdi (2-sidet) <0,05 ble regnet å være statistisk signifikant.
Resultater: Hittil er bildene av vel 1300 friske 18-19 åringer (ca 1/3 menn) analysert. ”Pistol-grep”deformitet ble hos unge menn sett i 77 av 510 høyre hofter (15,1%), hvorav 6 (7,8%) med positiv
fremre impingement test (p=0,02). Tilsvarende tall hos unge kvinner var 14/750 (1,9%), hvorav
bare 1 med positiv impingement test (p= 0,78). Det var ingen forskjell mellom høyre og venstre
hofte. Uregelmessigheter i form av en lytisk defekt eller en fokal prominens ble sett i 103 av 1309
høyre hofter (7,9%) og i 117 av 1309 venstre hofter (8,9%). Bare 3 av dem med høyresidige og 6
av dem med venstresidige uregelmessigheter hadde en positiv fremre impingement test klinisk
(p=0,50 høyre hofte og p=0,29 venstre hofte). Vi fant ingen forskjeller mellom kjønnene.
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Betydning/relevans: ”Pistol-grep”-deformitet er et vanlig radiologisk funn hos unge menn, og er
assosiert med hoftesmerter påvist ved fremre impingement test. Tilsvarende funn ble ikke sett
hos unge kvinner. Lårhalsuregelmessigheter i form av en lytisk defekt eller en fokal prominens
sees derimot ofte hos begge kjønn, og synes ikke å være assosiert med hoftesmerter påvist ved
fremre impingement test.
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Barn 2
UNGE VOKSNE MED TOTALPROTESE GRUNNET HOFTELEDDSDYSPLASI Oppfølging av
pasienter rapportert til Nasjonalt Register for Leddproteser
Engesæter I
Engesæter LB
Laborie LB
Lehmann TG
Lie SA
Rosendahl K

Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus og
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus og
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen og
Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus og
Unifob, Universitetsforskning i Bergen
Great Ormond Street Hospital for Children, London, UK og
Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn: Hofteleddsdysplasi kan resultere i coxartrose som kan nødvendiggjøre en totalprotese i hofteleddet i ung, voksen alder.

			
			

		

Formål: Vi undersøkte forløpet fra pasienten fikk diagnostisert sin hofteleddsdysplasi,
behandling frem til innsetting av totalprotese og livskvalitet i dag. Vi har også validert
diagnosene rapportert til Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL).
Materialer og metoder: Alle pasientene født etter 01.01.67 og registrert med en primær
totalprotese i NRL i perioden 1987-2007 er inkludert i studien. Pasientgruppen (n=713) fikk
tilsendt et spørreskjema hvor de ble spurt om diagnose og hofteplager, samt standardiserte
spørsmål vedrørende livskvalitet i dag (EQ-5D). 80% av pasientene (n=572) svarte etter en
purring på undersøkelsen og videre samtykket 94% av disse (n=540 pasienter, 634 hofter) at
man kunne innhente opplysninger om deres hoftelidelse fra behandlende sykehus.
Resultater: I følge data i NRL, var 163 (26%) av de 634 totalprotesene innsatt grunnet
hofteleddsdysplasi. Av de 163 totalprotesene, ble dysplasidiagnosen verifisert i 127 tilfeller
(78%). I 12% var den registrerte diagnosen feil, hos 7% manglet journalen og hos 3% medførte
mangelfulle journalopplysninger at man ikke kunne konkludere hvorvidt diagnosen var korrekt
eller ikke. Alder ved diagnostikk av dysplasidiagnosen var 11,6 år (0-38,6 år); 10,5 år for jenter
og 22,7 år for gutter. De vanligste konservative behandlingsformene før proteseinnsetting var
gipsbehandling (39%) og strekkbehandling (31%). 61% hadde gjennomgått operativ behandling
før innsetting av totalprotese. 7.9% av pasientene (10 hofter) var behandlet med Freijka pute
etter fødselen. Bare 3 pasienter var kun behandlet med Freijka pute før proteseinnsetting. Alder
for innsetting av totalprotese var 30,4 år (14,2 – 39,9 år). På spørsmål vedrørende pasientenes
livskvalitet i dag (EQ-5D), oppga 68% av pasientene moderate eller sterke smerter. 61% rapporterte
litt eller store problemer med gangevnen og 53% med daglige gjøremål. Den selvrapporterte
livskvaliteten for våre pasienter (VASindex=69,5) er dårligere sammenlignet med jevnaldrende i
Sverige (VASindex=86,3) og Storbritannia (VASindex=87,0) (p<0,001).
Betydning/relevans: Validiteten av rapportert dysplasidiagnose til NRL er god. Det er
urovekkende at gjennomsnittsalderen for dysplasidiagnosen er så høy som 12 år. Resultatene
våre viser at pasienter som behandles med en totalprotese i ung, voksen alder grunnet
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hofteleddsdysplasi, oftest er sendiagnostiserte. Mange har gjennomgått omfattende behandling
i barne- og ungdomsårene og har redusert livskvalitet også etter innsetting av totalprotese. Et
godt screeningopplegg, også etter neonatalperioden, burde kunne ha fanget opp disse hoftene
og dermed spart pasientene for lidelse og samfunnet for kostnader.
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Nevrokirurgi 1 Funksjonell/vaskulær
ELEKTRISK STIMULERING VED HODEPINE
Fredriksen TA
Hara S
Jørgensen JV
Sjaastad O

Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim

Epidural elektrisk stimulering (DCS , dorsal column stimulation) er blitt en akseptert metode
innen smertebehandling. De viktigste indikasjonene er angina pectoris, radiculopati og perifere
sirkulasjonsforstyrrelser. Hodepine er en mindre kjent indikasjon for slik behandling.
Ved vår avdeling har vi behandlet utvalgte pasienter med Cervicogen hodepine med epidural
stimulering i mange år. Weiner og Reed lanserte i 1999 stimulering mot nervus occipitalis som et
behandlingsalternativ ved hodepine.
I de siste år har vi i tillegg til høy cervical epidural stimulering også benyttet perifer stimulering
frontalt, temporo-parietalt eller occipitalt ved forskjellige hodepineformer.

			
			

		

Vår erfaring med slik elektrisk stimulering i hode/nakkeområdet vil bli diskutert på bakgrunn av
enkelte casuistikker.
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Nevrokirurgi 1 Funksjonell/vaskulær
Høy forekomst av genetiske årsaker hos pasienter med dyp hjernestimulering
(DBS)
Aasly JO
Farrer MJ
Johansen KK
Jørgensen JV

Avdeling for Nevrologi, St Olavs Hospital, Trondheim, Norge,
Institutt for Nevromedisin, NTNU, Trondheim, Norge,
Laboratories of Neurogenetics, Mayo Clinic, Department of Neuroscience, Jacksonville
Avdeling for Nevrologi, St Olavs Hospital, Trondheim, Norge,
Institutt for Nevromedisin, NTNU, Trondheim, Norge,
Avdeling for Nevrokirurgi, St Olavs Hospital, Trondheim, Norge,

Stikkord: STN, VIM, Parkinson sykdom, tremor, LRRK2, G2019S, Parkin, PINK1, Klinefelter
syndrom

Formål: Å studere forekomsten av genetiske mutasjoner hos pasienter som gjennomgikk dyp
			
hjernestimulering (DBS) og evaluere effekten av kirurgi hos dem med og uten mutasjon.
			
		
Materialer og metoder:
Totalt 626 pasienter med Parkinson sykdom (PD) ble inkludert, og 57
		
av disse gjennomgikk DBS kirurgi. I tillegg ble 9 pasienter med essensiell tremor, eller tremor

uten andre PD symptomer, operert. Alle ble testet for de vanligste mutasjonene relatert til
sykdommen. UPDRS 3 samt medikasjon doser ble sammenliknet før og etter operasjon og
eventuelle bivirkninger ble også notert.
Resultater: Seksten pasienter var mutasjonsbærere der åtte (14%) gjennomgikk DBS kirurgi.
Dette er en høyere forekomst i forhold til den vanlige PD populasjonen (1.4%). Blant pasientene
med tremor, var det én med Klinefelter syndrom. Kliniske funn og medikasjon doser viste ingen
signifikant forskjeller hos pasienter med og uten mutasjon og bivirkningene av operasjon var
sjeldne.
Konklusjon: Parkinson pasienter med påvist mutasjon representerte høy forekomst i vår DBS
populasjon sammenliknet med den generelle Parkinson gruppen, og med like stor nytte av
operasjonen.
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Nevrokirurgi 1 Funksjonell/vaskulær
BEHANDLING AV DYSTONI MED DYP HJERNESTIMULERING (DBS) VED RIKSHOSPITALET
Konglund A		
Lilleeng B		
Ramm-Pettersen J
Røste G		
Skogseid IM		

Nevrokirurgisk avdeling
Nevrokirurgisk avdeling
Nevrokirurgisk avdeling
Nevrokirurgisk avdeling
Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet OUS, 0027 Oslo

Bakgrunn: Dystoni betegner en bevegelsesforstyrrelse med gjentatte ufrivillige muskelkontraksjoner, som kan gi permanente feilstillinger og ofte oppfattes som invalidiserende.
Tilstanden kan inndeles i primære og sekundære former og videre i generalisert, segmental
eller fokal sykdom. Medikamentell behandling er ofte utilstrekkelig ved alvorlig segmental
og generalisert dystoni. Fra 2004 har vi behandlet pasienter med intraktabel dystoni ved dyp
hjernestimulering i indre segment av globus pallidus.
Formål, materiale og metode: Vi har operert 29 pasienter ved vår avdeling, hvorav 24 med primær
dystoni og fire barn. Ved oppfølging har en vurdert bedring ved motoriske skårer etter ett år.
Vi vil presentere operasjonsteknikk og resultatene som foreligger så langt, inkludert kirurgiske
komplikasjoner.

			
			

		

Resultater: Våre resultater er fullt på høyden med resultater fra fremstående internasjonale
sentre.
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Nevrokirurgi 1 Funksjonell/vaskulær
Kjønnsforskjeller i intrakraniale arteriers bifurkasjoner
Faulder K
Dalcross Private Hospital
Ingebrigtsen T Universitetssykehuset Nord Norge
Lindekleiv HM Universitetssykehuset Nord-Norge
Mardal K-A
Simula Research Laboratory
Morgan M
The Australian School of Advanced Medicine
Romner B
Universitetssykehuset Nord Norge
Valen-Sendstad K Simula Research Laboratory

Bakgrunn: Intrakraniale aneurismer forekommer betydelig oftere hos kvinner enn menn.
Dette forklares tradisjonelt med systemiske faktorer, for eksempel hormoner. Fordelingen av
aneurismer i de intrakraniale arterier er imidlertid ikke lik hos de to kjønn. Kan det derfor finnes
lokale, fysiologiske kjønnsforskjeller i de intrakraniale arterier som bidrar til at kvinner har flere
			
aneurismer enn menn?

			
		 anatomiske kjønnsforskjeller i arteria cerebri media og carotis interna, samt
Formål: Undersøke
		
eventuelle kjønnsforskjeller i hemodynamiske krefter på blodårene.

Materialer og metoder: Vi målte diameter på hovedstamme og dets grener på 47 a. cerebri media
og 52 a. carotis interna hos 49 pasienter (32 kvinner og 17 menn). Målingene ble benyttet til å lage
idealiserte, gjennomsnittsbifurkasjoner for a. cerebri media og a. carotis interna for henholdsvis
kvinner og menn. Disse modellene ble benyttet til å simulere hemodynamiske krefter.
Resultater: Menn hadde signifikant større blodårer enn kvinner. Datasimuleringer viste at
maksimum veggskjærespenning var 19% større i de kvinnelige a. cerebri media og 50% større i
de kvinnelige a. carotis interna enn i de mannlige modellene.
Diskusjon/betydning: Kjønnsforskjeller i anatomi og blodstrømhastighet forårsaket sterkere
hemodynamiske krefter i intrakraniale arterier hos kvinner. Denne hypotesen kan forklare hvorfor
kvinner har flere intrakraniale aneurismer enn menn og bør undersøkes nærmere.
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Nevrokirurgi 1 Funksjonell/vaskulær
KLIPSING AV INTRACRANIALE ANEURYSMER VIA ØYEBRYNET: INITIALE RESULTATER VED
NEVROKIRURGISK AVDELING, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (AVD ULLEVÅL)
Dahlberg D
Ekseth K
Solgaard T

Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus (avd. Ullevål)
Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus (avd. Ullevål)
Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus (avd. Ullevål)

Siden 2008 har vi på nevrokirugisk avdeling, Oslo universitetssykehus (avd. Ullevål) gått fra
å klipse intracraniale supratentorielle aneurysmer via standard pterional tilgang til en mini
orbitofrontozygomatisk craniotomi via øyebrynet.
Vi beskriver våre initiale resultater basert på pasienter operert fra januar 2008 til juli 2009.
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Nevrokirurgi 1 Funksjonell/vaskulær
Prevalens av ikke-rumperte intrakraniale aneurysmer i MR HUNT studien,
preliminære data
Müller TB
Sandvei MS
Stovner LJ
Vik A

Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital
Institutt for nevromedisin, NTNU
Nevrologisk avdeling, St Olavs Hospital
Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital

Bakgrunn: Subaraknoidalblødning (SAB) fra intrakraniale aneurysmer (IA) er en tilstand med høy
mortalitet (40-50 %) og høy morbiditet. Insidens av SAB i Norge er ca 9 pr 100000. Prevalens
av ikke-rumperte IA i befolkningen er i ulike studier anslått fra 0,5 til 6,0 pr 100 og en større
metastudie har anslått prevalensen til ca 2%. Med bedre, mer tilgjengelige og stadig økende
antall cerebrale MR undersøkelser har det vært en klar økning av tilfeldige påviste IA. For å vurdere
nytten av elektiv okklusjon av tilfeldige påviste IA må man ha gode data på blødningsrisiko og
			
risiko ved de ulike aktuelle behandlingsformer. Eksakte prevalenstall er avgjørende for å vurdere
			
blødningsrisiko. Hvis prevalenstallet er høyere enn forventet utgjør subaraknoidalblødingene
		 av pasienter med aneurysmer og den tidligere estimerte blødningsrisiko kan
kun en liten andel
		
ha vært for høy. Omvendt vil et lavere prevalenstall medføre en høyere risiko for at et påvist
aneurysme vil kunne rumpere og gi SAB.
Formål: Formålet med studien er å oppnå sikre prevalenstall for ikke rumperte IA i en populasjon
ved hjelp av MR angiografi.
Materialer og metoder: MR-HUNT er et prosjekt innenfor HUNT studien hvor 1000 tilfeldig
utvalgte personer mellom 50 og 65 år som alle har deltatt i HUNT 1, 2 og 3 gjennomgår en cerebral
MR undersøkelse. Studien startet desember 2007 og bildetakingen av personene antas ferdig
i løpet av høsten 2009. Hovedformålet med studien er dels å beskrive frekvensen av ulike funn
i en normalbefolkning, dels å undersøke risikofaktorer for ulike forandringer som påvises i
hjernen, og dels å se prospektivt på forandringer i hjernen som risikofaktor for å utvikle sykdom,
spesielt demens og cerebrovaskulær sykdom. Studien omfatter også en MR angio sekvens og
man har også måttet forvente tilfeldig å påvise et visst antall ikke-rumperte IA.
Resultater: Preliminære resultater etter at 736 pasienter er undersøkt tyder på lavere prevalenstall
enn forventet.
Diskusjon: Studien og innsamlede data så langt vil bli presentert og betydning for vurdering av
behandlingstiltak for denne pasientgruppen vil bli diskutert.
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Nevrokirurgi 1 Funksjonell/vaskulær
RISIKOFAKTORER FOR SUBARAKNOIDALBLØDNING MED FOKUS PÅ BLODLIPIDER I HUNTSTUDIEN – PRELIMINÆRE DATA
Müller TB
Romundstad P
Sandvei MS
Vatten L
Vik A

Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs hospital
Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU,
Medisinsk teknisk forskningssenter
Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, NTNU,
Medisinsk teknisk forskningssenter
Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU,
Medisinsk teknisk forskningssenter
Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, NTNU,
Medisinsk teknisk forskningssenter og Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs hospital

Bakgrunn: Subaraknoidalblødning (SAB) utgjør 4-7% av alle hjerneslag, men fordi blødningen
ofte oppstår tidlig i livet og har høy morbiditet og mortalitet, kan de samfunnsmessige
konsekvensene sammenlignes med dem man kan få av hjerneinfarkt. Det har vært vanskelig å
identifisere risikofaktorer for SAB på grunn av den lave insidensen. Vi publiserte våren 2009 en
prospektiv studie med utgangspunkt i HUNT 1. Her fant vi at røyking og systolisk og diastolisk
hypertensjon økte risikoen for SAB, noe som er kjent fra tidligere. Vi fant også at overvekt ser
ut til å redusere risikoen. Dette har ikke vært vist så tydelig før. Vårt mål med denne nye studien
er derfor å undersøke eventuelle sammenhenger mellom kroppsmasseindex (KMI) og blodlipider og risiko for å utvikle aneurismal SAB i en stor prospektiv befolkningsstudie.

			
			

		

Materialer og metoder: Mellom 1995 og 1997 ble alle innbyggere i Nord-Trøndelag over 20 år
invitert til å delta i HUNT 2 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). Totalt 66.140 (71,2%) deltok
i studien som bestod av en klinisk undersøkelse inkludert standardiserte målinger av blodtrykk,
høyde og vekt, ikke-fastende venøse blodprøver og spørreskjemaer. Vi identifiserte alle som
etter deltakelsen fikk en aneurismal SAB (n=73). Vi vil beregne insidensrater for SAB og bruke
Cox regresjonsanalyser for å studere alders- og kjønnsjusterte hazard ratioer (HR) med 95%
konfidensintervaller (KI) relatert til KMI og blodlipider.
Resultater/konklusjon: Resultatene fra denne studien er ikke klare ennå, men preliminære data
vil presenteres på Høstmøtet.
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Nevrokirurgi 1 Funksjonell/vaskulær
Er kronisk cerebral ischemi en nevrokirurgisk problemstilling?
Fric R

Nevrokirurgisk avd., Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus HF

Bakgrunn: På tross av utviklingen av avanserte endovaskulære metoder har kirurgi fremdeles
en viktig plass i cerebral revaskularisering. Dette gjelder både endarterektomi for stenose av
magistrale kar og bypass-kirurgi for hemodynamisk signifikant okklusjon. Begge typer inngrep
har imidlertid forsvunnet fra nevrokirurgisk armamentarium i Norge. Foredragholderen ønsker
å oppsummere status quo i kirurgiske cerebrale revaskulariseringsmetoder samt definere
nevrokirurgens rolle i behandlingen av kronisk cerebral ischemi og sekundær prevensjon av
iktus.
Materialer og metoder: Tilgjengelig norsk medisinsk litteratur og rapporter angående kirurgi

på precerebrale kar samt internasjonal litteratur om cerebral revaskularisering er gjennomgått.
			
			
Resultater: I Norge blir det utført om lag 6 karotisendarterektomier per 100 000 innbyggere per
år. I praksis blir 		
alle 250-300 operasjoner i året i Norge utført ved karkirurgiske eller generell
		
kirurgiske avdelinger ved 19 norske sykehus, hvor årlig prosedyrevolum varierer fra 5 til 34.

Det er rapportert nokså varierende praksis når det gjelder indikasjon, preoperativ utredning,
operasjonsteknikk og peroperativ monitorering.
Diskusjon: Antall karotisendarterektomier i den norske populasjonen er lavere enn internasjonalt, noe som bl.a. gjenspeiler en nokså tilbakeholdende indikasjonsstrategi når det
gjelder asymptomatiske pasienter som i stor grad ikke får tilbud om operasjon selv om internasjonale studier (ACST, ACAS) viser god effekt i forhold til prevensjon av slag ved høygradige
stenoser (over 70%). Prosedyrevolum per sykehus ligger langt under internasjonalt anbefalt
grense. Selv om det i utgangspunktet dreier seg om precerebrale kar hvor hele problemstillingen
og mulige komplikasjoner gjelder hjernen, har karotiskirurgi forsvunnet fullstendig fra
nevrokirurgisk portefølje i Norge. I tillegg finnes det for tiden ingen etablerte rutiner for
henvisning av pasienter med symptomatisk okklusjon av precerebrale kar, hvor primær kirurgisk
behandling ikke er mulig, men hvor pasienten kan ha nytte av evt. bypass kirurgi, typisk i form
av konvensjonell low-flow ekstra-intrakraniell bypass som er en lavrisiko prosedyre. For denne
subgruppe av pasienter gjelder det likevel strenge indikasjonskriterier, og omfattende utredning
er nødvendig, bl.a. med perfusjons/diffusjons MR og utredning av cerebral vasoreaktivitet (TCD,
SPECT, PET). I praksis kan ca 5% av pasientene med unilateral og 10% med bilateral karotis
okklusjon være kandidater for cerebral bypass kirurgi.
Betydning: Tross dagens forhold er det for nevrokirurger viktig å opprettholde kunnskap om
indikasjonskriterier og operasjonsteknikk ved kirurgi på precerebrale kar. Nevrokirurgiens rolle i
denne virksomheten bør diskuteres. Selv om cerebral bypass- kirurgi for kronisk cerebral ischemi
er aktuelt hos en liten subgruppe av pasienter, bør behandlingen rekonstitueres i Norge, i samsvar
med praksis internasjonalt.
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Nevrokirurgi 2 Tumor
Kirurgisk behandling av kjeveosteosarkom. Kasuistikk
Hall KS
König M
Meling TR
Mork J
Osnes T

Onkologisk Avdeling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Øre-, Nese-, Halsavdelingen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Øre-, Nese-, Halsavdelingen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Bakgrunn: Osteosarkomer utgjør 40 til 60 prosent av primært ondartete bensvulster. Det er
den vanligste primært ondartede benlesjonen hos pasienter under 40 år. Omtrent 10% av
osteosarkomene forekommer i kraniofacal regionen, hovedsaklig lokalisert i mandibula eller
maxilla. Kjeveosteosarkomer diagnostiseres i gjennomsnitt 20 år senere enn osteosarkomer med
vanlig beliggenhet, som debuterer hyppigst i alderen 10 til 14 år. Craniofaciale osteosarkomer
er forbundet med lavere spredningshyppighet enn osteosarkomer i lange knokler, og de har en
bedre 5 årsoverlevelse.
Kasus: Vi presenterer en 30-år gammel pasient med kjent Li-Fraumeni syndrome og et primært
osteosarkom grad IV i ramus mandibulae på høyre side. Tumoren hadde vokst opp mot skallebasis,
i nær kontakt med arteria carotis interna (ICA).

			
			

		

Intervensjon og teknikk: Pasienten ble behandlet med neoadjuvant kjemoterapi etter EURAMOS1protokollen før han gjennomgikk et radikalt kirurgisk inngrep. Den kirurgiske behandlingen bestod
av en en bloc reseksjon av tumor i kombinasjon med hemimandibulektomi, hemimaxillectomi,
reseksjon av midtre skallegropsgulv og reseksjon av høyre temporomadibulærledd, ligering
og eksisjon av høyre ICA, total parotidektomi, og rekonstruksjon av n. facialis med fritt n.
suralisgraft.
Diskusjon: Kjeveosteosarkomer bør, hvis mulig, behandles med radikalt kirurgisk inngrep
primært. Den viktigste faktor for prognosen er muligheten for reseksjon med frie marginer. Det
kan være komplisert å oppnå frie render, særlig i maxilla og opp mot skallebasis. Adjuvant og/
eller neoadjuvant kjemoterapi forbedrer overlevelsen hos pasienter med kraniofacialt beliggende
osteosarkomer.
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Nevrokirurgi 2 Tumor
Metabolsk karakterisering av intrakraniale svulster hos voksne ved hjelp av
ex vivo MR spektroskopi
Gribbestad I
Gulati S
Gulati M
Sjøbakk TE
Torp SH

Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital

Magnetisk resonans spektroskopi (MRS) er basert på samme fysikalske prinsipp som MR
avbildning, men istedenfor bilder gir MRS et spekter som gir kjemisk informasjon om vevet. Denne
kjemiske informasjonen kalles gjerne vevets ”metabolske profil”. Ved tilgang på vevsprøver kan
ex vivo MRS analyse utføres. En slik teknikk er HR MAS (High Resolution Magic Angle Spinning),
hvor analysen utføres uten kjemisk modifisering av vevsprøven.
			

			
Forskningsgruppen gjennomfører for tiden en prospektiv studie som omhandler vevskarakterisering
		
av intrakraniale svulster
hos pasienter over 18 år. I forbindelse med studien er det etablert en
		
biobank med vevsprøver fra intrakraniale svulster. Det tas 3 tumorbiopsier fra hver operasjon til
denne biobanken.

Formålet med forskningsprosjektet er å gjøre en metabolsk karakterisering av hjernemetastaser,
meningiomer og nevroepiteliale svulster hos voksne ved hjelp av ex vivo MR spektroskopi.
Vi ønsker å undersøke om det er samsvar mellom MR-spektra og ulike histologiske forandringer,
og om dette har diagnostisk og prognostisk verdi for pasienter med intrakraniale svulster.
Vi ønsker å presentere forskningsprosjektet og preliminære resultater på Nevrokirurgisk
høstmøte.
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Nevrokirurgi 2 Tumor
Perioperativ død ved kirurgi for primære intracraniale svulster hos barn
Cappelen J
Solheim O

St.Olavs Hospital, Nevrokirurgisk avdeling
St.Olavs Hospital, Nevrokirurgisk avdeling

Bakgrunn: Kreftregisteret ble etablert i 1951, og alle landets leger er pålagt å melde krefttilfeller.I
tillegg til klinisk meldeskjema mottar kreftregisteret meldeskjema fra de pathologiske
avdelinger der kreft er påvist. Som i alle dataregistre varierer datakvaliteten, men kvaliteten
på histopatologiske meldinger er generelt meget god. Det samme gjelder opplysninger fra
folkeregisteret om dødsfall.
Perioperativ mortalitet, definert som død innen 30 dager etter kirurgi, er en alminnelig akseptert
kvalitetsindikator for kirurgi. Dette gjenspeiler kvaliteten på den kirurgiske, anestesiologiske
og intensivmedisinske behandling, samt evnen til å kunne selektere bort pasienter der kirurgi er
nytteløst eller til skade.
Formål: Behandlingen av barn med intracraniale svulster er i Norge, som de øvrige Nordiske
land, regionalisert. Stadig tilbakevendende er debatten om relasjonen mellom volum og kvalitet.
Det er derfor av interesse å undersøke om det er forskjell i perioperativ mortalitet mellom
høyvolumsenteret Rikshospitalet og resten av landets nevrokirurgiske avdelinger.

			
			

		

Materialer og metoder: Fra kreftregisteret har vi trukket ut alle barn < 16 år som er operert
mellom januar 1989 og september 2008 med histologisk verifisert primær intracranial tumor.
Det er registrert perioperativ mortalitet (% død innen 30 dager etter kirurgi), tidlig perioperativ
mortalitet (% død innen 14 dager etter kirurgi) , 3 måneders mortalitet og andel fremdeles i live.
Resultater: Det er totalt meldt 581 pasienter:
Helse SØ 353

Helse MN 109

Perioperativ mortalitet : 		
Tidlig perioperativ mortalitet :
3-mndrs mortalitet : 			
I live (0–20 år postop) :		

Helse N 28

Helse V 86 .

Helse SØ 2,8 % - Landsgj.sn. 2,1 %.
Helse SØ 1,7 % - Resten av landet 1,2 %.
Helse SØ 6,2 % - Resten av landet 5,5 %
Helse SØ 62,0 % - Resten av landet 61,3 %

Konklusjon: Denne undersøkelsen tyder ikke på at resultatene ved kirurgi for primær intracranial
svulst hos barn er bedre ved høyvolumsenteret Rikshospitalet enn ved landets øvrige
nevrokirurgiske avdelinger. Det synes heller ikke å være forskjeller i langtidsoverlevelse.
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Nevrokirurgi 2 Tumor
Gammaknivsbehandling av meningeomer med innvekst i sinus cavernosus:
langtidsoppfølging av 100 pasienter
Enger PØ
Pedersen P-H
Skeie BS
Skeie GO

Haukeland Universitetssjukehus, Nevrokirurgisk avdeling
Haukeland Universitetssjukehus, Nevrokirurgisk avdeling
Haukeland Universitetssjukehus, Nevrokirurgisk avdeling
Haukeland Universitetssjukehus, Nevrologisk avdeling

Bakgrunn: Åpen operasjon av meningeomer med innvekst i sinus cavernosus er forbundet med
fare for betydelig morbiditet og resulterer ofte i inkomplett reseksjon. Av den grunn, behandles
et stadig økende antall av disse pasientene med gammaknivskirurgi (GKS). Det er imidlertid få
studier som har sett på langtidsresultatene for denne pasientgruppen.

Formål: Vi ønsket å se på langtidsresultatene ved gammaknivsbehandling av meningeomer
			
med innvekst i sinus cavernosus med tanke på vekstkontroll av tumor, klinisk resultat og
			
komplikasjoner.
		
		
Materialer og metoder: 100 påfølgende pasienter (23 menn/ 77 kvinner) med meningeomer

med innvekst i sinus cavernosus ble behandlet i gammakniven ved nevrokirurgisk avdeling,
Haukeland Universitetssjukehus i Bergen mellom november 1988 and juli 2006. Pasientene ble
fulgt opp i gjennomsnittlig 82.0 (0-243) måneder etter behandlingen. Bare 2 pasienter falt ut av
langtidsoppfølgingen. Retrospektiv gjennomgang av alle journaler og CT/MRI bilder.
Resultater: Vekststagnasjon av tumor ble oppnådd i 84.0%. 12 pasienter måtte rebehandles;
kraniotomi (7), GKS (1)) eller begge deler (4). 3 av de 5 pasienter som ble rebehandlet med
GKS oppnådde sekundært stagnasjon av tumorvekst. Eksklusjon av de histologisk verifiserte
atypiske meningeomene (7), gir en vekststagnasjonshyppighet på 90.4%. Aktuarisk 1, 5 og
10 års vekstkontroll rater er 98.9%, 93.6% and 90.6%. 14 av 15 pasienter med tumorvekst
hadde symptomer på vekst. 10 av 15 vokste innen 2.5 år. Bare 1/3 vokste etter dette (7-20 år).
Komplikasjonshyppighet var 6.0%: to fikk opticusnevropati, tre hypofysedysfunksjon, en
forverring av diplopi og en stråleødem. Mortaliteten var 0. Ved siste oppfølging var 88.9% av
pasientene selvhjulpne.
Betydning: GKS gir vekstkontroll av tumor over lang tid, og har lav komplikasjonsfrekvens.
De fleste svulstene som vokser gjør det i løpet av 2.5 år etter behandlingen. Noen få svulster
vokser imidlertid på et senere tidspunkt og viser nødvendigheten av langtidsoppfølging.
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Nevrokirurgi 2 Tumor
Gammakniv versus reoperasjon for Glioblastoma Multiforme residiv
Brøgger JC
Enger PØ
Pedersen P-H
Sandvei Skeie B

Haukeland Universitetssjukehus, Nevrologisk avdeling
Haukeland Universitetssjukehus, Nevrokirurgisk avdeling
Haukeland Universitetssjukehus, Nevrokirurgisk avdeling
Haukeland Universitetssjukehus, Nevrokirurgisk avedling

Bakgrunn: Det er fortsatt omstridt hva som er den optimale behandling ved residiv av glioblastoma
multiforme. Så snart det er stilt indikasjon for aktiv behandling, kan disse pasientene være
kandidater både for reoperasjon og for gammakniv kirurgi (GKS). Det er imidlertid få studier som
har sett på effekten av GKS ved GBM residiv. Det er spesielt ikke gjort studier som sammenligner
resultatene etter GKS med resultatene etter reoperasjon for residiv GBM.
Formål: For å validere effekten og risikoen ved Gammaknivs behandling av residiv GBM, har vi
sammenlignet overlevelses og komplikasjonsratene etter GKS og reoperasjon.
Materialer og metoder: Vi har retrospektivt sett på alle 239 pasienter med histologisk konfirmert
GBM som ble innlagt ved vår avdeling mellom1996 og 2007. Av disse, ble 76 pasienter rebehandlet pga residiv av tumor; 49 pasienter fikk gammaknivsbehandling og 27 pasienter ble
reoperert. Medisinske journaler og CT/MR bilder ble gått igjennom for alle pasientene.

			
			

		

Resultater: For pasienter som fikk gammaknivsbehandling var median overlevelse fra
diagnosetidspunktet 19 måneder og median overlevelse fra gammaknivstidspunktet 12 måneder.
Ingen komplikasjoner ble registrert. For reopererte pasienter var median overlevelse 16
måneder fra diagnosetidspunktet og 6 måneder fra reoperasjonstidspunktet. 10 pasienter fikk
komplikasjoner inkludert 1 pasient som døde. Pasienter som bare ble operert for sin primære
tumor hadde en median overlevelse på 7 måneder.
Betydning: Gammakniv behandling av residiv GBM er forbundet med signifikant lengre overlevelse og lavere komplikasjonsrate enn åpen reoperasjon.
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Nevrokirurgi 2 Tumor
HYPOFYSETUMOR MED MALIGNISERING ELLER ANNEN INTERKURRENT TUMORSYKDOM? –
EN KASUSTIKK
Høstmælingen C Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Svartberg J
Endokrinologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Adenohypofysen er utgangspunktet for hypofysesvulstene som utgjør ca 8–10% av intrakraniale
svulster. De er i de aller fleste tilfeller beningne og vokser langsomt.

Hypofyseadenomene er i 75-80% av tilfellene hormonproduserende (prolaktin, veksthormon,
ACTH, ) de resterende 20–25% av tilfellene er de ikke hormonproduserende. Man finner oftest
disse tumorene ved radiologisk utredning pga. synsproblemer eller hypofysesvikt, eller de kan
være et tilfeldig funn. Kirurgisk behandling ved transsfenoidal reseksjon er indisert dersom
svulsten ikke er hormonelt aktiv (prolaktinom) og viser tegn til vekst, eller når svulsten er stor
			
og komprimerer synsnervene. Om disse tumorene følger et atypisk vekstmønster bør diagnosen
			
revurderes noe denne kasustikken illustrerer.

		
		
En 64 år gammel mann opplever økende synsforstyrrelser over 2 år fra 2006. MR cerebrum i

november 06 viser stor hypofyse forenlig med hypofyseadenom. Følges opp med ny MR i mai 07
som viser minimal vekst av tumor. Nefrectomeres sommeren 2008 pga nyrecellecarcinom grad
III. Høsten etter operasjonen vektnedgang, nedsatt allmenntilstand, blitt glemsk og forvirret.
Blodprøvemessig har pasienten en panhypopituitarisme. Henvises endokrinologisk seksjon og
substitueres med Levaxin og Cortison. Pga eksansiv økende tumorvekst fra januar 09 til mai
09 innlegges pasienten nev kir avd mai 09. Det taes biopsi fra tumor som viser metastase fra
nyrecellecarsinom.
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Spinalkirurgi/rygg 1
KJEMPECELLETUMORES I COLUMNA
Ellingsen O
Kolstad F
Sundseth J

Nevrokirurgisk avd., OUS Rikshospitalet
Nevrokirurgisk avd., OUS Rikshospitalet
Nevrokirurgisk avd., OUS Rikshospitalet

Kjempecelletumores i ben (Giant Cell Tumor of Bone) er en sjelden tumortype som utgjør omtrent
5 % av alle primære bentumores. Den er histologisk sett benign, kan være lokalt invasiv og har
potensiale for metastasering.
Kjempecelletumores i ben debuterer som regel i tidlig voksenalder, og er som oftest å finne
på lange knokler. Columna er sjeldent involvert, men når så er tilfelle, kan nevrokirurgiske
problemstillinger oppstå, da viktige nevrovaskulærestrukturer er lokalisert her.
Gull-standarden er likevel kirurgi. Strålebehandling har historisk sett vært forsøkt unngått pga.
antatt økt risiko for sarkom transformering.
I det følgende presenteres en kasuistikk der reseksjon av kjempecelletumores i cervical columna
med fremre og bakre fiksasjon har vært utført.
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Spinalkirurgi/rygg 1
Ettårsresultater etter konvensjonell laminektomi hos pasienter over 70 år
Gulati S
Jakola A S
Lydersen S
Nygaard O P
Solberg T
Sørlie A

Universitetssykehuset i Nord-Norge, nevrokirurgisk avdeling
St.Olavs hospital, nevrokirurgisk avdeling
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, enhet for anvendt klinisk forskning
Universitetssykehuset i Nord-Norge, nevrokirurgisk avdeling
Universitetssykehuset i Nord-Norge, nevrokirurgisk avdeling
Universitetssykehuset i Nord-Norge, nevrokirurgisk avdeling

Bakgrunn: Lumbal spinal stenose er den vanligste årsak til spinalkirurgi hos eldre, og siste
tiåret har det vært en økning i antall operasjoner utført i denne aldersgruppen. Hensikten med
behandlingen er mindre smerter og økt livskvalitet. Det er nødvendig med prospektive data
fra vanlig klinisk praksis for å dokumentere effekten på livskvalitet samt komplikasjoner av
behandlingen.
			

			
Formål: Dokumentere effekt på livskvalitet og registrere komplikasjoner ved laminektomi hos
		 spinal stenose for bedre å kunne gi råd til kirurger og eldre pasienter i valg
eldre behandlet for
		
av behandling.
Materialer og metoder: En prospektiv studie av pasienter 70 år eller eldre med spinal stenose
som ble operert med laminektomi (n=101) ble fortløpende inkludert fra vanlig klinisk praksis
mellom 2000 - 2006. Pasientene ble fulgt opp etter 3 og 12 måneder. Primært endepunkt var
endring i livskvalitet målt med EuroQol-5D (EQ-5D). Sekundære endepunkt var komplikasjoner til
behandlingen, Oswestry Disabilty Index (ODI), visuell analog skala (VAS) for generell helsetilstand
(EQ-VAS) og for rygg- og bensmerter (VAS-rygg og VAS-ben).
Resultater: Gjennomsnittlig EQ-5D totalskår var 0.322, 0.626 og 0.595 henholdsvis preoperativt
og etter 3 og 12 måneder, noe som er en signifikant (P<0.001) forbedring. Effekt size var > 0.8.
Gjennomsnittlig ODI preoperativt var 44.2 og henholdsvis 25.6 og 27.9 etter henholdvis 3 og 12
måneder. Dette representerer en signifikant (P<0.001) forbedring. Totalt ble det sett 18 (18%)
komplikasjoner hvorav 6 (6%) ble klassifisert som alvorlige inkludert ett dødsfall etter 28
dager pga. hjerteinfarkt. Den vanligste komplikasjonen var peroperativ durarift (n=9, 9 %), men
ingen måtte re-opereres pga. vedvarende spinalvæskelekkasje. Det ble registrert 3 (3%) sårinfeksjoner og 2 (2%) diskitter. Gjennomsnittlig EQ-VAS preoperativt var 48.0 og henholdsvis
62.0 og 60.4 etter henholdsvis 3 og 12 måneder. Gjennomsnittlig VAS-rygg var 55.7 preoperativt
og henholdsvis 30.0 og 35.9 ved henholdsvis 3 og 12 måneder. Gjennomsnittlig VAS-ben preoperativt var 60.2 og henholdsvis 26.4 and 33.6 ved 3 og 12 måneder. Analyser for endring fra
preoperative verdier for EQ-VAS and VAS-ben og -rygg viste signifikant forbedring etter kirurgi
(P<0.001) etter 3 og 12 måneder. Etter 3 og 12 måneder var antall som syntes operasjonen var
nyttig henholdsvis 82 (89.1%) og 73 (86.9%).
Diskusjon: Godt selekterte pasienter 70 år eller eldre kan forvente seg bedre livskvalitet og et
godt klinisk resultat etter dekompressiv laminektomi med en akseptabel risiko for
komplikasjoner.
Betydning: Alder i seg selv bør ikke være en kontraindikasjon til spinalkirurgi ved lumbal spinal
stenose hos eldre.
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Spinalkirurgi/rygg 1
BEHANDLING AV METASTASER I COLUMNA I SØR-ØST NORGE
Bruland Ø
Giercksky K-E
Skjeldal S
Zaikova O

Radumhospitalet, onkologisk avdeling
Radumhospitalet, avdeling for onkologisk kirurgi
Radumhospitalet, avdeling for onkologisk kirurgi
Radumhospitalet, avdeling for onkologisk kirurgi

Bakgrunn: Palliativ behandling ved columnametastaser er rettet mot reduksjon av smerter og
bedring av nevrologisk funksjon. Valg av behandling må stå i relasjon til symptomer, forventet
levetid og komplikasjonsrisiko. Det er påvist at tidlig behandling gir best effekt. I tidligere
studier rapporteres det at 40-80% av pasientene er paraplegiske ved start av behandling. De
fleste pasientene behandles med stråleterapi. Andelen av opererte pasienter er lav og det er ikke
avklart om flere pasienter bør opereres.
Formål: Vi ønsket å gjøre populasonsbasert kartlegging av symptomer, behandlingsmodalitet og
overlevelse for alle pasienter som fikk lokal behandling (stråleterapi, kirurgi eller vertebroplastikk)
for metastaser i columna.

			
			

		

Materialer og metoder: Alle pasienter i Helse Sør-Øst (2.6 mill. innbyggere) som i perioden fra
01.02.2007 til 31.08.2008 fikk stråleterapi, kirurgi eller vertebroplastikk for symptomgivende
columnametastaser ble identifisert og deres journaler ble gjennomgått retrospektivt. Pasienter
med intratekale metastaser, de som fikk behandling kun mot sakrum og pasienter yngre enn 18
år ble ekskludert.
Resultater: 1008 pasienter tilfredstilte inklusjonskriteriene. 66% hadde diagnosen mamma-,
prostata- eller lungekreft. 48% var eldre enn 70 år. 11% var ikke gående (Frankel A-B), 21% kunne
gå, men hadde nevrologisk utfall (Frankel D) og 66% hadde ingen nevrologiske utfall (Frankel E).
90% av pasientene fikk bare strålebehandling, 83 pasienter (8.2%) ble operert, 17 pasienter fikk
vertebroplastikk. Kirurgi ble valgt som første behandling hos 63 pasienter mens 18 pasienter ble
operert p.g.a. symptomprogresjon i tidligere bestrålt området. 20% av alle pasienter som hadde
nevrologisk utfall før start av behandlingen ble operert (26% av ikke gående pasienter og 13%
av pasienter med Frankel D). Kun 2% av pasientene uten nevrologisk utfall ble primæroperert.
Operasjonsindikasjonen var progredierende nevrologisk utfall hos 63 pas., smerter og instabilitet
hos 16 pas., 3 pas. ble operert pga høy grad av spinalstenose uten nevrologisk utfall. 8 pasienter
måtte reoperes i løpet av kort tid pga komplikasjoner. 20% av de opererte pasienter døde innen
60 dager etter operasjon og 29% av pasientene som fikk primær strålebehandling døde innen 60
dager.
Diskusjon: Andelen av pasienter med nevrologisk utfall ved start av behandling er lavere i vårt
materiale enn tidligere rapportert. Dette betyr antagelig at diagnostikk og ventetid på behandling
i regionen holder bra internasjonal standard. Kriterier for seleksjon av pasienter til kirurgisk
behandling er fortsatt ikke avklart, spesielt ved smertebehandling. Det er behov for prospektive
randomiserte studier både vedrørende smerter og nevrologisk funksjon. Reoperasjonsfrekvens
på 10% ligger på samme nivå som er rapportert i andre studier.
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Spinalkirurgi/rygg 1
Bruk av Revidert Tokuhashi Score som prediktor for levetid hos pasienter med
metastase til rygg
Austevoll I
Fevang J
Nilsen P.T
Rieber-Mohn M
Seip A

Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk

Bakgrunn: I behandlingen av pasienter med metastaser til rygg, er forventet levetid en viktig faktor
for å vurdere valg av behandling. Tokuhashi et al presenterte i 2005 et revidert scoringsystem
for å prediktere levetid for pasienter med ryggmetastaser. Dette består av seks parametre,
summen av poeng fra de ulike parametrene angir prognosen for forventet levetid. Maksimal poengscore er 15 poeng. 0-8 poeng gir forventet levetid på mindre enn 6 mnd, 9-11 predikterer 6-12 mnd
			
overlevelse, og over 12 poeng predikterer levetid over 1 år. Fra Januar 2006 har vi ved HUS tatt i
			
bruk et eget henvisningsskjema for pasienter med metastaser til rygg. Dette skjemaet fylles ut av
henvisende lege 		
fra avdelingen som pasienten henvises fra, eller av vakthavende ryggkirurg som
		
vurderer pasienten. I dette skjemaet inngår de viktigste parameterene vi bruker for å vurdere en
pasient med ryggmetastaser, deriblant Revidert Tokuhashi Score.
Formål: Vi ønsket å vurdere hvor godt den predikterte overlevelsestid stemmer med faktisk
overlevelsestid for de pasienter som er registrert med skjema.
Materialer og metoder: Henvisningsskjema ble fylt ut og registrert på 136 av pasientene som i
perioden januar 2006 til august 2009 ble henvist til Ryggseksjonen for vurdering mhp metastase
til rygg. Primærtumoren var fra prostata hos 39 (29%), lunge 25 (18%), bryst 18 (13%), nyre
7 (5%), colon/rectum 7 (5%), andre 22 (17%), og hos 16 (12%) var primærtumor ukjent. Ved
bruk av vårt elektroniske pasientjournalsystem har vi funnet den enkelte pasients levetid etter
registrering, og vi har sammenlignet denne med den predikterte, vurdert etter Revidert Tokuhashi
Score. Medio august 2009 levde fortsatt 41 (30%) av pasientene. Kaplan- Meiers metode ble
brukt for beregning av levetid fra vurderingsdato.
Resultater: Av 136 vurderte var 78 menn og 58 kvinner, Gjennomsnittsalder ved vurdering var
64,8 år (8- 89). 74 pasienter (54%) ble operert. Den predikterte levetid var mindre enn 6 mnd hos
71 pasienter, 6 måneders overlevelse hos disse var 32% og 1 års overlevelsen var 18%. Det var 47
pasienter med forventet levetid mellom 6 og 12 mnd, 1/2 og 1 års overlevelse hos disse var hhv
48% og 32%. Det var 18 pasienter med forventet levetid over 1 år, 1 års overlevelse hos disse var
75%.
Diskusjon: Overlevelsesanalyser viste i vårt materiale en signifikant sammenheng mellom
beregnet levetid ved Revidert Tokuhashi Score og reell levetid for pasienter med metastaser til
ryggen. Etter vår vurdering er et standard henvisningsskjema, hvor Revidert Tokuhashi Score
inngår, et nyttig verktøy når man skal vurdere hvilken behandling pasientene skal få.
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Spinalkirurgi/rygg 1
DEN NORSKE SKIVEPROTESESTUDIEN. 2 ÅRS RESULTATER
Brox JI
Grundnes O
Hellum C
Johnsen LG
Nygaard ØP
Rossvoll I
Storheim K

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Ortopedisk Senter Oslo Universitetssykehus Ullevål, Norwegian spine study group
Ortopedisk Senter Oslo Universitetssykehus Ullevål
Ortopedisk avdeling og Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser St. Olavs Hospital
Ortopedisk avdeling og Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser St. Olavs Hospital
Ortopedisk avdeling og Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser St. Olavs Hospital
Ortopedisk Senter Oslo Universitetssykehus Ullevål

Bakgrunn: Omlag 70 – 85% av den voksne befolkning har ryggsmerter i løpet av sitt voksne
liv og ca. 5% utvikler kroniske plager. En rekke forfattere har pekt på at ryggsmerter har
multifaktoriell årsak og at tradisjonell kirurgisk behandling ikke er bedre enn det beste av
tverrfaglig rehabilitering. Den svenske ryggstudien viste i en randomisert studie mellom usual
care og operativ behandling at pasienter som ble operert med en avstivingsoperasjon hadde
mindre smerter og bedre funksjon, men studier med sammenligning av avstivning og tverrfaglig
rehabilitering har ikke vist signifikante forskjeller mellom pasientgruppene på funksjon og
smerte. Operativ behandling med insetting av skiveprotese som erstatning for skiven har blitt
et behandlingsalternativ for en undergruppe av pasienter som vanligvis tilbys avstivning. Siden
2005 er det publisert flere studier som sammenligner skiveprotese med avstivning. Dette er
imidlertid den første randomiserte studien hvor insetting av skiveprotese sammenlignes med et
strukturert tverrfaglig rehabiliteringsprogram.

			
			

		

Materialer og metoder: En randomisert multisenterstudie hvor pasientene er randomisert til
operasjon med skiveprotese eller et 12-15 dagers tverrfaglig rehabiliteringspgrogram bestående
av kognitiv intervensjon og veiledet trening. Deltakende sykehus er Ullevål Universitetssykehus,
St Olavs Hospital, Haukeland Universitetssjukehus, Stavanger Universitetssjukehus og
Universitetssykehuset Nord Norge. Studiens hovedeffektvariabel er funksjon målt med Oswestry
dissability index (ODI). Andre effektvariabler er korsrygg- og bensmerte (VAS), livskvalitet (SF36
og EQ5D), fear of avaidance beliefs (FABQ), arbeidsstatus og pasienttilfredshet. 173 pasienter
ble inkludert i studien i perioden april 2004 til mai 2007. Pasientene ble fulgt med kontroller
etter 6 uker, 3 mnd, 6 mnd, 1 år og 2 år. Dataene ble analysert med repeterte målinger. Studiens
hovedendepunkt er 2 år etter behandling.
Resultater: På høstmøtet 2008 ble 1 års resultatene presentert. Ved 1 års kontroll hadde begge
grupper en signifikant bedring av ODI, men den kirurgiske gruppen oppnådde en signifikant
større bedring enn den ikke kirurgiske gruppen (gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene på
9.5 poeng, p<0.001). Kirurgi gruppen hadde også signifikant mindre ryggsmerte (VAS), bedre
pasientlilfredshet og bedre livskvalitet enn rehabiliterings gruppen. Det var ingen signifikant
forskjell vedrørende FABQ og arbeidsstatus ved 1 års kontroll. Siste 2 års data er nylig innkommet
og analysene blir klare til høstmøtet.
Konklusjon: Begge intervensjonene reduserte ryggsmerte og bedret funksjon hos pasienter med
degenerative skiveforandringer og kroniske korsryggsmerter ved 1 års oppfølging. Effekten var
signifikant større i kirurgi gruppen, med unntak av tilbake-til-arbeid og FABQ. Resultater inntil 2-års
kontroll for ODI, VAS, EQ5D, SF36, arbeidsstatus og pasienttilfredshet blir presentert i år. Vi må
avvente hovedresultatene etter 2 år før vi kan konkludere videre vedrørende korttidsresultatene
ved angitte intervensjoner.
• Høstmøteboken 2009
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Spinalkirurgi/rygg 1
FREMRE INTERCORPOREAL FIKSASJON I LUMBALCOLUMNA MED BEINBLOKKER FRÅ CRISTA
ILIACA
Refsdal E

Stavanger Universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Fremre fiksasjon med beinblokker frå crista iliaca på indikasjonen symptomgivande
skivedegenerasjon eller spondylolistese er blitt brukt ved avdelinga sidan 1974. Pedikkelskruer,
diverse teknikkar for PLIF og innføring av ”cages” har ført til at denne operasjonen har mista
popularitet. Vi har likevel halde på metoden som eit alternativ og har no gått gjennom eit
pasientmateriale med tanke på å vurdera om resultata er akseptable, om våre indikasjonar er
rimelege og om det er grunn til å leggja om praksis.
Materialer og metoder: I tidsrommet 1.1.99 – 31.12.05 har vi operert 66 pasientar. 1 pasient er

død. 64 av 65 har svara på spørjeskjema. Vi har ikkje etterundersøkt pasientane klinisk eller
			
røntgenologisk.
			
		
Av 64 pasientar hadde
33 primær ryggdegenerasjon, 18 var opererte tidlegare, 13 hadde påvist
		
spondylolistese.

28 pasientar hadde svær røntgenologisk degenerasjon, 13 hadde MR-funn som vart oppfatta som
patologiske, 13 hadde spondylolistese som ein meinte var symptomgivande.
Resultater: Det var ingen karskade i materalet, heller ingen tilfelle av spondylitt eller diskitt.
1 pasient fekk postoperativ blødning og vart reoperert samme dag. 1 pasient fekk ventralhernie,
1 vart operert på feil nivå. 2 fekk fraktur av hoftekam.
Det var stor framgang m. o. til arbeidsstatus i det 9 var i fullt arbeid før operasjon, 24 ved utfylling
av skjema. Det var tilsvarande fall i sjukmelde (21 til 3). Dei fleste som ikkje kom tilbake frå
sjukmelding, gjekk over til uføretrygd (auka frå 4 til 24). Oppsummert var 43 pasientar litt eller
mykje betre, 21 var uforandra eller verre. Ved gjennomgang av biletdiagnostikken viser det seg
at av dei 17 pasientane som oppfatta seg som verre, var berre 2 opererte på ”klassisk røntgenologisk indikasjon” , medan 17 av 24 pasientar som oppfylte dette kriteriet og som dessutan ikkje
var opererte tidlegare, noterte seg som ” mykje betre” på spørjeskjemaet.
Konklusjon: Det ser ut til at ikkje tidlegare opererte pasientar med svær skivedegenerasjon har
best nytte av denne operasjonen, som truleg framleis er aktuell.
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Spinalkirurgi/rygg 1
Spondylolisthesis-operasjoner i tidsrommet 2007 – 2009 på Rikshospitalet
Adobo R
Bräuer T
Riise R
Sørensen R

Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Spondylolistheser kan oppstår i alle livsfaser og har som fellestrekk til tider
invalidiserende smerter som i forhold til smertenivå og smertehyppighet kan kvalifisere til
operativ intervensjon. Spondylolisthese-operasjoner har vært beskrevet lenge i ryggkirurgien hvor
det finnes en mer konservativ oppfattning som anbefaler in situ-fiksering imens den progressive
oppfattning råder til reposisjon.
Formål: Ryggseksjonen ved ortopedisk avdeling/Rikshospitalet har utført både in situ-fikseringer
og reposisjoner av spondylolistheser med reposisjonsskruer og/eller interbody-fusjon. Formålet
med undersøkelsen var å se på post-operative resultater og evt. komplikasjoner i forhold til valgt
operasjonsmetode.

			
			

		

Materialer og metoder: De ble operert 18 pasienter på ryggseksjonen/ort.avd./rikshospitalet i
perioden august 2007 til juli 2009. Gjennomsnittsalderen var 49 år, range fra 11 år til 72 år, 11
kvinner og 7 menn. Pasientene ble operert med in situ-fiksering, interbody-fusjon og reposisjon
av listhesen. Det ble registrert komplikasjoner under det stasjonære oppholdet og pasientstatus ved 3 mnd./6mnd. for pasientene operert etter august 2008 og 12mnd. kontroll for
pasientene operert etter juli 2007.
Resultater: Av 18 spondylolisthese-operasjoner ble det utført 3 in situ-fikseringer, 3 interbodyfusjoner og 12 reposisjons-prosedyrer. Alle pas.ble skruefiskert (også in situ-pasientene), alle
pas. fikk utført en autolog bentransplantasjon. Det oppsto postoperativ etter reposisjon en
cauda equina-situasjon som remiterte til normal tilstand etter revisjonskirurgi umiddelbart etter
klinisk registrering av tilstanden. Alle pas. hadde ingen radiasjoner mer etter operasjonen, 1 pas.
klaget ved 1 års kontroll fortsatt over ryggsmerter.
Diskusjon: Diskuteres på høstmøte 2009
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Spinalkirurgi/rygg 1
Glutealt kompartmentsyndrom etter lumbal laminektomi.
En case rapport.
Johansen O
Nymoen Ø
Polacek M

Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, Ortopedisk avdeling
og IKM, Det Medisinske fakultet, Universitet i Tromsø
Nyremedisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, Ortopedisk avdeling
og IKM, Det Medisinske fakultet, Universitet i Tromsø

Bakgrunn: Glutealt kompartmentsyndrom er en sjeldent rapportert tilstand som kan forårsake
alvorlig rhabdomyolyse av gluteale muskler, grunnet størrelsen på musklene som er involvert.
Ubehandlet kan tilstanden føre til akutt nyresvikt, multi-organsvikt og død. I denne rapporten
vil vi presentere en pasient som utviklet glutalt kompartmentsyndrom etter å ha gjennomgått en
lumbal laminektomi.
			

			
Case: En 65 år gammel overvektig mann (BMI 38) ble operert med lumbal laminektomi på
grunn av lumbal 		
spinal stenose. Pre-operativt hadde pasienten hypertensjon og dårlig regulert
		
Diabetes Mellitus type II, komplisert med retinopati, nevropati og nefropati. Operasjonen var

ukomplisert bortsett fra en periode på cirka 3 timer med hypotensjon med systolisk blodtrykk
mellom 80-100 mmHg og diastolisk 40-60 mmHg. 11 timer postoperativt utviklet pasienten akutt
anuri med Creatin kinase CK 75858 (40-280 U/L), Myoglobin 99423 (<60 µg/L), Kalium 6,7 (3,54,4 mmol/L) og i tillegg rapporterte han om økende smerter i glutealregionen. På bakgrunn
av laboratorieprøver og det kliniske bildet ble glutealt kompartmentsyndrom, komplisert med
akutt nyresvikt og omfattende rhabdomyolyse, diagnostisert. På grunn av et livstruende kaliumnivå, ble pasienten først dialysert og deretter operert med gluteal fasiotomi via en posterior
tilgang. Operasjonen avdekket forhøyet trykk inne i glutealkompartmentet og kun en svak eller
nesten fraværende respons fra glutealmuskulaturen ved elektrisk stimulering med diatermi.
Man lot såret ligge åpent og ved flere revisjoner ble nekrotiske deler av gluteus maximus og
–medius, fjernet. CK falt dramatisk etter den initielle kirurgiske dekompresjonen og pasienten
ble utskrevet etter 12 dager med nesten normale CK- og Myoglobin verdier, og var ikke lenger
dialysekrevende.
Konklusjon: Det ser ut til at overvektige pasienter (BMI >35) kan ha en økt risiko for utvikling
av glutealt kompartmentsyndrom etter operative inngrep med operasjonsleie som øker trykket
mot gluteal regionen. Det viktigste forebyggende tiltaket er å operere pasienten i et leie hvor
man unngår unødvendig og skadelig trykk mot glutealregionen. Samtidig må man på et generelt
grunnlag fokusere på per-operative nefroprotektive tiltak som inkluderer adekvat per-operativ
hydrering, og motvirkning av hypotensjon, ischemi eller andre nefrotoksiske stimuli. Tidlig
diagnostikk og rask kirurgisk dekompresjon er helt avgjørende for en vellykket behandling av
glutealt kompartmentsyndrom, som ved andre lokalisasjoner.
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Spinalkirurgi/rygg 1
EN NY METODE FOR BEHANDLING AV DEFEKTER I MIDTLINJEN ETTER RYGGKIRURGI
de Weerd L
Solberg T
Weum S

Avdeling for plastikkirurgi og håndkirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge
Nevrokirurgisk avdeling
Radiologisk avdeling

Kompliserte defekter i midtlinjen etter ryggkirurgi blir vanligvis behandlet med muskellapper.
Vi presenterer en ny metode for å behandle slike defekter. Perforatorlapper representerer en ny
teknikk innenfor rekonstruktiv plastikkirurgi. Disse lappene er består av hud og fett og eventuelt
fascie. Selve lappen er basert på en liten arterie og vene. Den største fordelen ved å bruke en
perforatorlapp er at man ikke inkluderer muskel i lappen. Dermed reduseres morbiditeten på
donorstedet betraktelig. De fleste donorsteder kan lukkes primært. I løpet av de siste årene har
perforatorlapper blitt brukt til dekning av kompliserte defekter etter traumer, tumorkirurgi og
trykksår. Lappene har også vist seg å være effektive i behandlingen av sår der bein er eksponert
og infisert.
Etter å ha gjennomført en anatomisk studie har vi kommet i gang med å bruke en ny perforatorlapp
i behandlingen av kompliserte defekter i midtlinjen etter ryggkirurgi. Lappen er basert på den
mediale perforatoren fra den dorsale intercostalarterien og tilhørende vene. Lappen har en aksial
blodforsyning som følger dermatomene. Derfor kan man ved å inkludere en hudnerve i lappen
også oppnå sensibilitet i det rekonstruerte området. Vi presenterer våre resultater ved bruk av
denne nye lappen i behandlingen av 6 pasienter. Metoden har vist seg å være lett å gjennomføre
og gir lite donormorbiditet. Bruk av muskellapper er fortsatt mulig dersom pasienten skulle få
residiv. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge er metoden nå etablert som et tilbud til denne
pasientkategorien.
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Spinalkirurgi/rygg 2
Sekundære skolioser operert på Haukeland sykehus 1994 -2008
Nilsen PT

Ortopedisk avd. Haukeland sykehus, Helse- Bergen

Bakgrunn: For å få en oversikt over typer grunndiagnoser, forekomst , resultater og komplikasjoner
ved sekundære skolioser, har vi sett på de som ble operert med denne diagnosen her i de siste
14 årene.
Pasienter: 94 operasjoner for sekundære skolioser ble foretatt i denne perioden. Med et
befolkningsgrunnlag på ca 600.000 fra 1994- 2000, og knapt 1 mill etter, er insidensen beregnet
til o,7 operasjoner / 100.000 /år. Følgende diagnoser forelå: Cerebral Parese: 26, MMC: 10,
Muskeldystrofier (inkl.SMA): 17, Syndromer: 15, Postpolio: 4 , Andre: 13. I tillegg ble tre syndrombarn med hyperkyfose operert.

			
Behandling: Målet med behandlingen er å oppnå stabil sittefunksjon eller stabil stå/ gåfunksjon.
			
Operasjonstilgang: Fremre thoraco-abdominal: 18. Bakre: 68. Kombinert fremre og bakre: 4.
For hyperkyfose:		
Kilereseksjon av facettledd og bakre stabilisering.
		
Resultat: Fusjon og bedret balanse ble oppnådd hos alle. En pasient, 60 år gammel med
postpolioskoliose, måtte reopereres for pseudartrose, og 2 pasienter er reoperert , en 3 ggr.
p.g.a. økende skjevhet utenfor fusjonsområdet.
Komplikasjoner: En pasient døde, riktignok ett år etter operasjonen, men pga komplikasjoner
som startet i det post operative forløp. 2 pasienter fikk dyp infeksjon, en mann, 55 år, med post
polio skoliose, og en ungdom med SMA III. En pike med alvorlig cerebral parese fikk ruptur av
pancresas. Denne type komplikasjon er ikke beskrevet tidligere.
3 tenåringer med syndrom ble operert for høy thoracal kyfose, med kilereseksjon av fasettleddene, en av dem med lumbal pedikel reseksjon i tillegg. Alle mistet noe av korreksjonen i
forløpet etter operasjonen, til tross for tegn på bakre tilheling, og en har progrediert til mer enn
utgangspunktet.
Diskusjon/relevans: Operativ behandling av sekundære skolioser har godt resultat og er en
nyttig operasjon. Pasienter og pårørende er jevnt over godt fornøyd, og opplever en lettelse i
tilværelsen i forhold til tidligere. Komplikasjonsfrekvensen ( 5,2% alvorlige) er akseptabel for en
så vidt ”tung” pasientgruppe. Vi bekrefter også det som er en vanlig oppfatning i fagmiljøene, at
høye thoracale kyfoser ved andre grunntilstander er vanskelig å behandle.
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Spinalkirurgi/rygg 2
Korsettbehandling av idiopatisk skoliose. Resultater ved bruk av Providence
nattkorsett.
Natvik T
Nilsen PT

Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn: Idiopatisk skoliose hos barn og ungdom i vekst kan behandles med korsett.
Tradisjonelt har man brukt et støpt plastkorsett av typen Boston eller tilsvarende som pasienten
skal bruke hele døgnet. Behandlingen er vanskelig å gjennomføre, og derfor har vi ved vår
avdeling siden 2004 brukt Providence nattkorsett hos denne pasientgruppen.
Formål: Retrospektivt undersøke resultatene ved bruk av Providence nattkorsett hos pasienter
med idiopatisk skoliose.
Materialer og metoder: Alle pasienter med idiopatisk skoliose som ble behandlet med korsett ble
registrert med sykehistorie og kliniske og røntgenologiske data i eget skjema i journal. Rtg bilder
ble vurdert ved første gangs undersøkelse, ved start av korsettbehandling, hvert halvår under
korsettbehandling, ved avslutning og ved kontroll minst 2 år etter avsluttet behandling. Data ble
registrert og bearbeidet i SPSS 15.0.

			
			

		

Resultater: 38 pasienter ble inkludert, hvorav 32 (84%) jenter. 50% av pasientene hadde idiopatisk
skoliose i nær slekt. 31 (82%) av pasientene hadde avsluttet korsettbehandling. Fordeling av
kurver i følge King-Moes klassifikasjon: KM1 8 (21.1%), KM2 17 (44,7%), KM 3 12 (31,6%) og KM
5 1 (2,6%). Skjelettmodning etter Risser ved start av korsettbehandling: Risser 1 og 2 29 (76%),
Risser 3 og 4 5 (13,2%) og Risser ukjent 4 (10,5%).
Gjennomsnittalder ved korsettstart var 13,8 år (SD +/-1,4). (Jenter 13,6 år, gutter 14,9 år.)
Gjennommsnittskurve torakalt og lumbalt ved start korsettbehandling var hhv 36° og 30°.
Gjennomsnittlig kurvekorreksjon i korsett var 56% for begge kurver.
Gjennomsnittsvarighet av korsettbehandling var 12,4 mnd (5-26). Hos 3 pasienter ble behandlingen avsluttet grunnet problemer med bruk av korsettet.
Gjennomsnittskurve torakalt og lumbalt var ved avsluttet korsettbehandling hhv 42° og 37°
(alle kurvetyper).
Gjennomsnittlig progresjon torakalt 4,8° og lumbalt 4,9°.
Dersom man så på torakale kurver isolert, KM 2 og 3 (22 pasienter), progredierte 68% av
kurvene 5° eller mindre. Hvis man kun så på pasienter som startet med en kurve på 35° eller
mindre var det ingen (av 10 pasienter) som progredierte mer enn 5 grader.
Tilsvarende for lumbale kurver (KM 1, 8 pasienter) progredierte 37,5% 5° eller mindre,
87,5% 10° eller mindre.
12 av 31 pasienter som har avsluttet korsettbehandling er operert eller planlegges operert.
Diskusjon: Providence nattkorsett er et godt alternativ til annen korsettbehandling. Det ser ut
til at effekten er best på torakale kurver. Resultatene var best når man startet med kurver under
35˚.
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Spinalkirurgi/rygg 2
En sjelden og alvorlig komplikasjon til skoliosekirurgi.
Kasuistikk.
Nilsen PT

Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn: Multifunksjonshemmede er ofte høyrisikopasienter med tanke på et så stort inngrep
som en skolioseoperasjon er. Vår pasient fikk imidlertid en uventet, alvorlig og tidligere ikke
rapportert komplikasjon. Vi beskriver derfor denne.

Kasuistikk: En pike, 16 år, med spastisk kvadriplegi, mental retardasjon, ikke språk og totalt
pleietrengende, var behandlet i 5 år med korsett for betydelig C-formet skoliose. Hun hadde i
tillegg PEG i flere år, var rullestolsambulerende, og ble året før operert for h sidig hofteluksasjon
med forkortning og varisering. Korsettet gav gnag og ubehag. Kurven målte ca 143 grader Cobb.
Operert med oppretting og avstivning med Isola instrumentarium. Store krefter ble brukt for å få
			
kurven korrigert ned til ca 85 grader.

			
Utskrevet etter 14		dager. 7 uker postoperativt ble hun reinnlagt med peritonittsymptomer. Buken
		
ble eksplorert , peritonealvæske drenert, og man fant tegn på pancreatitt. Amylase ble målt til

225. ERCP viste ruptur av pancreas. Milten ble fjernet og pancreas recessert. 3 måneder senere
ble hun utskrevet i sin habituelle tilstand, med stabil rygg, uten fistel, men med et betydelig arr
på bukveggen etter et delhudstransplantat direkte på tarm på 15 x 15 cm.
Diskusjon: Vi kan ikke med sikkerhet si hva som har forårsaket skaden. For store krefter ved
reponeringen kan ha dratt over en retroperitonealt fiksert pancreas. En skrue, eller prosedyren
under skrueplasseringen, kan ha ledert pancreas, men CT bilder kan ikke verifisere dette. En slik
skade er ikke beskrevet i litteraturen, men pancreatitt er beskrevet i noen tilfeller, og subklinisk
pancreatitt er antatt å forekomme i mange flere. Amylase bør derfor rutinemessig undersøkes
ved store skolioseoperasjoner.
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Spinalkirurgi/rygg 2
Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi – Presentasjon av ny versjoN
Austevoll
Brox JI
Habiba S
Hellum C
Ingebrigtsen T
Nygaard ØP
Skau PA
Skoglund A
Solberg T
Sørlie A

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi og Ortopedisk avdeling, Kysthospitalet Hagavik
Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi og Ortopedisk avd., Rikshospitalet, Oslo
Helse Nord RHF, SKDE ogNevrokirurgisk avd. UNN-HF
Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi og Ortopedisk avd., Ullevål Universitetssykehus
Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi og Nevrokirurgisk avd. UNN-HF
Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi og Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser,
St. Olavs Hospital
Helse Nord RHF, SKDE,og Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi
Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi, Norsk Ortopedisk forening og
Ortopedisk avdeling, Sykehuset innlandet HF
Helse Nord RHF, SKDE og Nevrokirurgisk avd. UNN-HF
Helse Nord RHF, SKDE og Nevrokirurgisk avd. UNN-HF

Bakgrunn: Helse Nord og Senter for Klinisk Evaluering og Dokumentasjon (SKDE) har etablert
Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR). Målsetningen er å få frem klinisk relevante
data som kan brukes til kvalitetssikring lokalt og nasjonalt. En av de store utfordringene ved
å etablere NKR har vært å sikre god datafangst. Vi har derfor utviklet gode dataløsninger for
online registrering fra den enkelte institusjon og automatisert innhenting av data fra
enkeltpasienter postoperativt.

			
			

		

For flere avdelinger har allikevel registreringsprosedyrene til nå vært for omfattende.
Vi har nå utviklet en ny versjon av ryggregisteret som vi mener er mer tilpasset klinisk praksis og
som på best mulig måte imøtekommer utfordringene knyttet til datainnsamling.
Materialer og metoder: Vi ønsker å presentere ny versjon av ryggregisteret og beskrive grunnlaget for uviklingen av denne.
Resultater: Vi vil presentere ny versjon av ryggregisteret og status for ryggregisteret. Deler av
presentasjonen vil inneholde vesentlige data fra registeret.
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Spinalkirurgi/rygg 2
Kvalitetsevaluering av henvisninger mottatt ved Tverrfaglig Ryggpoliklinikk,
St. Olavs Hospital
Gabrielsen S
Godø PA
Gulati S
Jakola AS
Nygaard ØP
Skogstad B
Solheim O

Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital

Tverrfaglig ryggpoliklinikk mottar hvert år et stort volum henvisninger fra primærleger,
kiropraktorer og manuellterapeuter. Henvisningene er av svært varierende kvalitet både hva angår
anamnestiske og kliniske opplysninger, samt hva som er gjort av supplerende undersøkelser.
			

			
Gode henvisninger legger forholdene til rette for bedre pasientbehandling og –logistikk.Vi ønsker
		 på henvisningene som mottas ved Tverrfaglig ryggpoliklinikk. Vi ønsker å
å vurdere kvaliteten
		
registrere hvilke anamnestiske og kliniske opplysninger som fremkommer av henvisningene.
Disse vil bli kvantisert for senere analyser m.h.p. kvalitetsgrad og forskjeller mellom henvisende
instans.
Vi har gjort en prospektiv gjennomgang av ca. 300 pasienthenvisninger mottatt ved poliklinikken.
Vi ønsker å presentere preliminære data fra denne studien på nevrokirurgisk og ortopedisk
høstmøte. Kan resultatene av studien påvirke dagens henvisningsrutiner?
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Spinalkirurgi/rygg 2
Kvalitetsregister for Ryggdeformiteskirurgi i Norge
Adobor R
Brox JI
Bräuer T
Riise R
Rimeslåtten S
Sørensen R

Seksjon for ryggkirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering,
ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Seksjon for ryggkirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering,
ortopedisk avdeling, Rikshospitalet,
Seksjon for ryggkirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering,
ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Seksjon for ryggkirurgi og fysikalsk medisin og rehabilitering,
ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Seksjon for ryggkirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering,
ortopedisk avdeling, Rikshospitalet.
Seksjon for ryggkirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering,
ortopedisk avdeling, Rikshospitalet

Bakgrunn: Medisinske kvalitetsregistre har vokst frem i flere fagmiljøer som et viktig verktøy for
kvalitetsforbedring av pasientbehandling. Et medisinsk kvalitetsregister evaluerer behandling,
prosedyrer og andre tiltak i forhold til pasienter og er en fortløpende kvalitetskontroll, men kan
ikke erstatte randomiserte studier. Kvalitetsregister er et virkemiddel som gjør at fagmiljøene
kan bidra til at medisinsk praksis utvikler seg i en kunnskapsbasert retning. Nasjonalt
Kvalitetsregister for Ryggkirurgi(NKR) ble etablert for degenerative rygglidelser ved UNN i 2006.
Et register over ryggdeformitetskirurgi er etterspurt i fagmiljøene.

			
			

		

Formål: Formålet er å lage et kvalitetsregister for ryggdeformitetskirurgi i Norge som en utvidelse
av eksisterende NKR.
Materialer og metoder: Utviklingen av registeret er basert på diskusjoner i fagmiljøet siste 2 år i
samarbeid med NKR. Design av registeret baseres på eksisterende ryggregister. Registrering ved
”online registrering” av spørreskjema.
Resultater: Diagnose og funksjon omfatter klinisk klassifikasjon av deformitet type, selvrapportert
måling av livskvalitet gjennom SRS-22, EQ-5D samt måling av lunge funksjon, ernæringsstatus
og mobilitet. Radiologisk tredimensjonell beskrivelse av deformiteten og kurve klassifikasjon
etter King-Moe og Lenke er inkludert. Behandling klassifiseres etter valg av instrumentering og
fusjonsnivå. Kvalitetsindikatorer er pasientens beskrivelse av funksjon, selvbilde, smerte, mental
helse og fornøydhet (SRS-22 og EQ-5D) samt kirurgisk oppretting av deformiteten i alle plan,
komplikasjoner og frekvens av reoperasjon.
Diskusjon/relevans/konklusjon: Vi har i samarbeid med NKR utviklet et register for
deformitetskirurgi. HelseNord RHF ved Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) vil
ha det administrative ansvaret for registeret. Et stryringsgruppe med representanter i
deformitetskirurgiske miljøene ved Rikshospitalet, Haukeland og St. Olavs Hospital vil ha det
faglige ansvaret.
Referanse: www.ryggregisteret.no
Slutt rapport: kvalitetsregisterprosjektet 2005
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Spinalkirurgi/rygg 2
Seninfeksjon etter deformitetskirurgi. Reinstrumentering i en seanse
Adobor R
Bräuer T
Riise R
Sørensen R

Ortopedisk avdeling OUS, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling OUS, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling OUS, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling OUS, Rikshospitalet

Bakgrunn: Seninfeksjon i rygg etter større oppretting av deformiteter er rapportert opp til 15%
hos pasienter med idiopatisk skoliose. Hos pasienter med tillegssykdommer ennå høyere

Materialer og metoder: I tidsrommet 1.8-2007-31.12.2008 ble 168 pasienter med ryggdeformitet
samt ulik etiologi operert med instrumentert oppretting og fiksering. I tillegg ble det i samme
tidsrom operert 18 pasienter med infeksjon i ryggsøylen etter tidligere inngrep (i perioden
1992- 30.1.2007). Vanlig prosedyre er å fjerne implantatet og peroperativt bekrefte fusjon. Det
			
har ikke vært vanlig å instrumentere på nytt. Man har ved betydelig forverrelse av deformiteten
			
reinstrumentert senere i forløpet.

		
		
Vår erfaring er ved en slik situasjon er at en oppretting ikke er mulig uten osteotomier i et eller
flere nivåer. Resultatet er uansett betydelig dårligere enn ved en primæroperasjon.

Vi har derfor ved infeksjoner der preoperativ kurve var over ca 70 grader reinstreumentert i
samme seanse. Man bytter fra stål implantat til titan implantat. Videre behandles pasienten i
3 måneder med antibiotika.
Resultater: Av de 18 pasientene med infeksjon ble denne metoden benyttet hos 6 pasienter.
Ingen fikk residiv av infeksjon. Av de resterende 12 som kun fikk fjernet implantat fikk alle
normalisering av både klinikk og infeksjonsparametre.
Diskusjon: Det er omstridt å reinstrumentere i et infeksiøst område. Man har benyttet
titanimplantat og 3 måneders peroral antibiotika med godt resultat. Alle 6 pasienter som ble
reinstrumentert har alle beholdt sin initiale korreksjon.
Betydning: Vi mener at man kan refiksere en infeksiøs rygg med de gitte premisser (titanimplantat, langtids antibiotika). Således vil man forhindre en forverring av deformiteten ved evt.
infeksjon og metallfjerning.
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Spinalkirurgi/rygg 2
Høyenergetiske brudd i Thoracolumbalcolumna
Et 12 års materiale
Knobloch R
Rossvoll I
Rønningen H
Schnell Husby O

St Olavs Hospital, ortopedisk avdeling
St Olavs Hospital, ortopedisk avdeling
St Olavs Hospital, ortopedisk avdeling
St Olavs Hospital, ortopedisk avdeling

Formål: Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge frakturtype, skademekanisme og
ledsagende skader ved operativt behandlete høyenergetiske brudd i thoracolumbalcolumna.
Vi ønsket også å undersøke sammenheng mellom frakturtype og forekomst av nevrologisk skade
og andre ledsagende skader.
Materialer og metoder: Retrospektiv undersøkelse av operasjoner for brudd i thoracolumbalcolumna utført i perioden 01.01.97 til 31.07.09. Patologiske frakturer, lavenergetiske osteoporosefrakturer og frakturer hos pasienter med Bechterews sykdom ble ekskludert. Klassifikasjon
og annen informasjon om bruddene bygger på gjennomgang av operasjonsregister, røntgenbilder
og journalopplysninger.

			
			

		

Resultater: 356 pasienter ble operert. 245 menn (69%) og111 kvinner (31%), p<0.0001. Alder,
mean 41 (SD 16) år.
Bruddlokalisasjon: Thoracale (Th1-Th9) 50 (14%), Thoracolumbale (Th10-L3) 285 (80%) Lave
lumbale (L4-L5) 21 (6%).
Bruddklassifikasjon: Fleksjon-kompresjon (A): 229 (64%), Fleksjon-distraksjon (B): 84 (24%),
Translasjon-luksasjon (C): 36 (10%).
Skademekanisme: Fall >3 meter: 100 (28%). Bil: 80 (23%). Fall <3 meter: 70 (20%). Ski/
snowboard: 24 (7%). Motorsykkel: 22 (6%) Luftsport:11 (3%). Snøscooter: 11 (3%). Sykkel: 9
(3%). Øvrige: 29 (7%).
Nevrologisk skade: Inkomplett (ASIA B, C, D): 38 (10%). Komplett (ASIA A):19 (6%). Andelen
med nevrologisk skade økte med økende instabilitet av frakturen i henhold til klassifikasjonen;
A:20/229 (9%), B 19/84 (23%), C: 17/36 (47%), p<0.001.
Det var høyere andel av pasienter med nevrologisk skade ved thoracale (Th1-Th9) 28%, enn ved
frakturer lavere i ryggsøylen (Th10-L5) 14%, p=0.009.
Ledsagende skader; Andel av pasienter med ledsagende skade: A: 44/226 (20%), B: 29/83 (35%),
C: 12/35 (34%). 8 av 11 registrerte intraabdominale skader forelå ved fleksjons-distraksjonsskader
(B), 8/84 (10%), 2 pasienter med fleksjon-distraksjonsskade hadde aortaruptur.
Incidensen av opererte frakturer i perioden 1997-2008 var nesten dobbelt så høy i juni-juli som i
november-desember, p=0.002
Diskusjon: Det er langt flere menn enn kvinner som blir utsatt for høyenergetiske brudd i thoracolumbalcolumna og incidensen er vesentlig høyere i sommermånedene. De vanligste skademekanismene er fall fra høyde og trafikkulykker. Bruddskader er hyppigst lokalisert I thoracolumbalovergangen. Andelen av pasienter med nevrologisk skade øker med økende instabilitet
i bruddet (A-C) og er høyest ved thoracale frakturer. Fleksjons-distraksjonsskader kan være
assosiert med intraabdominale skader.
• Høstmøteboken 2009

241

Abstrakt 140

Spinalkirurgi/rygg 2
6 sacrumfrakturer behandlet med lumbo-pelvic fiksasjon
Husby OS
Knobloch R
Rossvoll I
Rønningen H

St Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
St Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
St Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
St Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Bakgrunn: Fraktur i sacrum ved høyenergi skade ses oftest hos multitraumatiserte pasienter.
Sluttresultatet avhenger av grad og type av multitraume og/eller hvorvidt sacrumfrakturen har
ført til nerveskade. De fleste pasientene gjennomgår omfattende og tallrike kirurgiske prosedyrer,
etterfulgt av langvarig rehabilitering. Tidlig og endelig skjelett-kirurgi som tillater mobilisering
uten restriksjoner, reduserer risikoen for komplikasjoner og bedrer pasientens velvære.
Metoder for ORIF av sacrumfracturer synes å ha hengt noe etter det man har hatt til rådighet ellers
i skadekirurgien ved at de har hatt begrenset kraft/kontroll til å reponere bruddene og fiksere
			
dem tilstrekkelig til at pasienten kan mobiliseres på egne ben. Grunnen synes å være at man
			
ikke har utnyttet de egentlig formidable festemulighetene for implantater som finnes i bekkenet
og lumbalryggen.		Dette reflekteres ved at selv store klassiske lærebøker har hatt beskjeden/
		
manglende omtale av lumbo-pelvic fiksasjon. I ryggkirurgien har man i en rekke år benyttet
lumbo-pelvic fiksasjon som del av oppretting av nevromuskulær skoliose. Mange av pasientene
har involontære bevegelser/kramper, spasmer, og er ofte uten mulighet for kooperasjon
postoperativt. De stiller derfor store krav til solid innfesting av implantater.
Anvendt på sacrumfracturer er dette konseptuelt å sammenligne med en ekstern fiksasjon,
eller enda nærmere, plater med vinkelstabile skruer som gir en ’intern extern fiksasjon’: Man
korrigerer aksene og forankrer implantatet i naboskapet til frakturert knokkel, mekanisk sterkt
nok til at pasientene kan mobiliseres. Tilgangene gir også mulighet for avlasting av nerverøtter.
Formål: Fokusere på metoder og utstyr fra ryggkirurgien anvendt på frakturer i sacrum.
Materialer og metoder: 2 kvinner (17 og19 år) og 4 menn (19, 19, 40 og 44 år) operert 1999-2009.
3 pasienter hadde ’Type U’-fraktur (Dennis II fraktur pluss tverrfraktur i sacrum) og ble operert
med laminektomi i øvre sacral pluss fiksasjon L4-L5-ilium. 3 pasienter hadde hovedsakelig
Dennis II på en side med spino-pelvic dislokasjon og vertikal instabilitet, 2 operert som foran,
1 med enkeltsidig fiksasjon. De 4 første ble operert med vanlig skolioseutstyr, de 2 siste med
skolioseutstyr oppgradert med iliumskruer.
Resultater: Implantatene fjernet hos 1 pas på grunn av smerter, operasjon avdekket seninfeksjon
av type man ser rundt skoliosefiksatører. 1 pasient angir ubehag av skruer som prominerer i
bløtdelene.
Diskusjon: Det er vanskelig å måle benefit av prosedyren. Men den gjør sacrumfrakturen til en
uproblematisk, ’silent’ region som ikke krever spesielle hensyn under den resterende kirurgiske
rehabilitering. Inngrepet er relativt enkelt.
Betydning: Tilgangen ved lumbo-pelvic fiksasjon gjør det mulig å avlaste nervene, reponere
frakturen, og fiksere den solid nok for aktiv rehabilitering. Det finnes implantater designet for
formålet.
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Diverse underekstremitet 2
Er vekt, høyde, midjeomkrets og hudfold målinger en risikofaktor for
utvikling av hopperkne? Data fra The Patellar tendinopathy Cohort 2006-2009
Bahr R
Visnes H

Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo

Bakgrunn: Overvekt er en kjent, men lite undersøkt, risikofaktor for tendinopati. Tverrsnittsundersøkelser viser at utøvere med hopperkne har høyere vekt sammenlignet med sammenlignbare kontroller, men om denne sammenhengen skyldes fedme (og assosierte metabolske forhold)
eller bare økt muskelmasse (skyldes økt belastning alene) er ukjent.
Formål: Undersøke om vekt, høyde, midjeomkrets og hudfoldmålinger er risikofaktorer for
utvikling av hopperkne.
Design: Kohortestudie
Setting: Volleyballspillere på et toppidrettsgymnas (Toppvolley Norge) på Sand, Norge

			
			

		

Metode: Alle spillerne gjennomgikk en standardisert undersøkelse av vekt, høyde, midjeomkrets
og hudfoldmålinger (skin caliper test: triceps, biceps, subscapularis og abdomen).
Resultater: I alt 111 symptomfrie elever ble inkludert (52 gutter og 59 jenter), med en gjennomsnittlig observasjonstid på 1,6 år. Av disse utviklet 21 hopperkne (17 gutter og 4 jenter).
Hudfoldtykkelse økte mer hos gruppen som utviklet hopperkne (Δ = [5,9mm, 95% konfidensintervall (0,5- 1,4)]) sammenlignet med gruppen av asymptomatiske utøvere (Δ = [3,9mm, 95%
konfidensintervall 1,4- 6,5)]), ANOVA, p= 0,001).
Vi fant ingen forskjeller når vi sammenlignet mellom gruppene for vekt; asymptomatiske: Δ =
[2,4kg, 95% konfidensintervall (1,7-3,1)], hopperkne: Δ = [3,1kg 95% konfidensintervall (1,44,9)], midjeomkrets; asymptomatiske: Δ = [1,8cm 95% konfidensintervall (0,9 -4,6)] hopperkne:
Δ = [1,4cm 95% konfidensintervall (0,1 -2,9)] eller høyde; asymptomatiske: Δ= [0,54cm, 95%
konfidensintervall (0,24-0,85)], hopperkne: Δ = [0,9cm, 95% konfidensintervall (-0,5-1,9)]
Konklusjon: Vi ser en klar økning hos gruppen som utvikler hopperkne sammenlignet med
gruppen som forblir asymptomatisk. Vi ser imidlertid ikke de samme gruppeforskjellene med
høyde og vekt, noe som kanskje tyder på at disse spillerne utvikler en annen kroppsammensetning. Likevel er ingen av deltagerne i denne prospektive studien overvektige noe som gjør at
det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk støtte
fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk Tipping AS og Helse
Øst.
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Diverse underekstremitet 2
Kan ultralyd forutse hvem som vil utvikle hopperkne? Data fra The Patellar
tendinopathy Cohort 2007-2009
Bahr R
Tegnander A
Visnes H

Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo

Bakgrunn: Ultralydforandringer i patellarsenen – som hypoekkoiske områder og neovaskularisering – har vært brukt synonymt med hopperkne. Sammenhengen er likevel ikke alltid entydig.
Noen studier hevder også at ultralydendringer oppstår før de kliniske symptomene opptrer.

Formål: Å sammenligne ultralydundersøkelser av patellarsenen med tanke på hypoekkoiske
områder og neovaskularisering hos utøvere som utvikler hopperkne med dem som forblir
symptomfrie.
			

			
Design: Kohortestudie
		
Setting: Volleyballspillere
på et toppidrettsgymnas (Toppvolley Norge) på Sand, Norge.
		
Metode: Ultralydundersøkelse (gråskala og farge-doppler) av begge knær ble gjennomført i
begynnelsen og på slutten av hvert skoleår. Alle gjennomgikk en standardisert klinisk undersøkelse og hopperknediagnosen var basert på denne alene.
Resultater: I alt 89 symptomfrie spillere ble inkludert (43 gutter og 48 jenter), med en
gjennomsnittlig observasjonstid på 1,4 år. Av disse utviklet 11 hopperkne (9 gutter og 2 jenter).
Patellarsenetykkelsen økte hos både affisert og ikke affisert kne i hopperknegruppen (proksimalt:
Δ =[12,5mm, 95% konfidensintervall (7,5-17,6)] midt: Δ = [5,5mm, 95% konfidensintervall
(3,7-8,3)], sammenliknet med gruppen av asymptomatiske utøvere (proksimalt: Δ = [-0,2mm,
95% konfidensintervall (-1,9-1,5)] midt: Δ = [1,4mm, 95% konfidensintervall (0,04- 3,8)] ANOVA,
p=0,001 for både proximale og midtre del). Forskjellen var uavhengig av side, kjønn og hvor
skaden oppstår. Når ser på de 9 spillerene med unilaterale symptomer økte patellarsenetykkelsen signifikant på hopperknesiden (prox; p=0,002, mid; p=0,02) sammenlignet med
den asymptomatiske siden. Av de 11 utøverne som utviklet hopperkne hadde 8 hypoekkoiske
områder og 6 neovaskularisering ved ultralydundersøkelsen tatt før den kliniske diagnosen
ble stilt. Etter diagnosetidspunkt hadde alle 11 hypoekkoiske områder og neovaskularisering
(grad >1). Blant de 78 asymptomatiske studentene hadde 14 hypoekkoiske endringer og 2
neovaskularisering (grad >1) ved siste ultralydmåling.
Konklusjon: Patellarsenetykkelsen økte hos unge volleyballspillere som utviklet hopperkne, og
vi finner ikke de samme endringene hos dem som forblir symptomfrie. Endringen av senetykkelse
skjedde derimot både på affisert og asymptomatisk side selv om endringen er størst på den
affiserte siden. Alle med hopperkne hadde ultralydendringer da diagnosen ble stilt og resultatene
ser ut til å støtte hypotesen om at seneendringer oppstår før kliniske symptomer på hopperkne
inntrer.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk støtte fra
Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk Tipping AS og Helse
Øst.
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Diverse underekstremitet 2
RESULTATER ETTER FASCIOTOMI FOR MEDIAL TRAKSJONSPERIOSTITT OG KRONISK
KOMPARTMENTSYNDROM I LEGGEN
Drogset JO
Johnsen E

Ort. avd. St. Olavs Hospital og Rosenborgklinikken
NTNU, Trondheim

Bakgrunn: Traksjonsperiostitt er en av de vanligste overbelastningsskader i leggen mens
kompartment syndrom er noe sjeldnere. Selv om patologien fortsatt er ukjent er det lansert
en rekke teorier. Ved kompartment syndrom forsvinner som regel smerten etter fysisk aktivitet
mens den persisterer ved traksjonsperiostitt. Losjetrykket er økt under trening ved kompartment
syndrom. Når konservativ behandling ikke har gitt ønsket resultat, er fasciotomi av aktuelle
muskellosje anbefalt behandling av både traksjonsperiostitt og kronisk kompartment syndrom.
Flere andre studier viser gode resultater med denne type behandling.
Formål: Målet med oppgaven er en langtidsoppfølging av pasientene for å finne ut hvor godt det
kirurgiske resultatet er ved traksjonsperiostitt og kronisk kompartment syndrom.
Hovedhypotese: Det er gode resultater ved fasciotomi som behandling av medial traksjonsperiostitt og kronisk kompartment syndrom i leggen. Sekundær hypotese: Fasciotomi bedrer ikke
plagene ved medial traksjonsperiostitt og kronisk kompartment syndrom i leggen.

			
			

		

Materiale og metode: Retrospektiv undersøkelse. Spørreskjema ble sendt ut til pasienter operert
for traksjonsperiostitt og kronisk kompartment syndrom ved Rosenborgklinikken og St. Olavs
Hospital mellom januar 2000 og mars 2007 (N=106). Ved follow-up var 81 pasienter inkludert.
Pasientjournalene ble gjennomgått og pasientene fylte ut KOOS (Knee and Osteoarthritis
Outcome Score) og Tegner -score.
Resultater: 71% hadde ingen, lette eller moderate problemer med leggen sin ved follow-up. Vi fant
at jo lenger tid det hadde gått etter operasjon jo høyere scoret pasientene på KOOS (p<0.05) på
spørsmålene vedrørende symptomer, ADL, sport og rekreasjon og livskvalitet. Det var en tendens
til at de scoret lavere på smerte også (p=0.052). De leggopererte scoret dårligere enn friske på
KOOS; smerte: p<0.0001, symptomer: p=0.0002, ADL: p=0.0091, sport og rekreasjon: p<0.0001
og livskvalitet: p<0.0001.
Betydning/relevans: Fasciotomi gjennom to små hudinsisjoner er trygg prosedyre med godt
resultat for behandling av kronisk kompartment syndrom og traksjonsperiostitt.
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Diverse underekstremitet 2
Injeksjonsbehandling med trombocyttkonsentrat ved tendinoser
Olsen B
Polacek M

Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Bakgrunn: Bløtdelssykdommer, inkludert sene- og ligamentskader, representerer over 45% av
alle muskel- og skjelletskader. Vedvarende og langvarig overbelastning av sener forårsaker
smårupturer av kollagenfibrene som fører til angiofibroblastisk degenerasjon - tendinose.
Seneregenerasjon er en langvarig prosess, og dårlig fysiologisk blodforsyning i selve senen er
den viktigste årsaken til redusert reparasjonsevne. Alle nødvendige vekstfaktorer for reparasjon
av ulike kroppsvev finnes i blodet. Trombocyttene inneholder vekstfaktorer og cytokiner som
er essensielle for enhver tilhelingsprosess i kroppen og ved å konsentrere pasientens blod kan
man lage et trombocyttkonsentrat. Dette representerer et naturlig konsentrat av vekstfaktorer og
cytokiner som PDGF (platelet-derived growth factor, TGF-β (transforming growth factor – β), FGF
			
(fibroblastic growth factor), VEGF (vascular endotelial growth factor), IGF-1 (Insulin-like growth
			
factor). Disse faktorene fremmer betydelig tilheling ved å stimulere proliferasjon av seneceller
og produksjon av		forskjellige matrixmolekyler og collagener hvis injisert lokalt ved en skadet
		
sene/ligament. Produktet er helt naturlig fordi det er hentet ut fra pasientens eget blod. Det gir
derfor minimal risiko for uønskede bivirkninger som allergi, infeksjon eller GVHD (graft versus
host disease).
Formål: Formålet med vår undersøkelse er å dokumentere om behandling med trombocyttkonsentrat er bedre enn de tradisjonelle behandlingsmetodene.
Materialer og metoder: Planen for vår studie er å inkludere pasienter med kroniske refraktære
tendinoser. Fremgangsmåten for å fremstille trombocyttkonsentrat er å tappe ca 55 ml venøst
blod fra pasienten, som sentrifugeres i 15 min med hastigheten 3200 RPM. Deretter ekstraheres
den delen av plasma som inneholder trombocyttkonsentratet (ca 6 ml). Konsentratet injiseres
lokalt ved den skadde senen. Prosedyren gjentas 3 ganger, med 2 ukers mellomrom.
Resultater: Flere pilotstudier viser lovende resultater med statistisk signifikant bedring av alle
evaluerte score og ingen bivirkninger ved behandlingen av kronisk refraktær ”tennis albue” og
”jumpers knee”.
Konklusjon: Injeksjon med trombocyttkonsentrat kan representere en bedre metode for, og
muligens revolusjonere behandlingen av tendinoser. Selv om data fra preliminære studier er
meget oppmuntrende, foreligger det ikke noe kontrollerte, randomiserte studier som sammenligner denne behandlingen med tradisjonelle behandlinger som steroidinjeksjoner eller
fysioterapi.
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Diverse underekstremitet 2
TAP AV WIRETENSJON I ILIZAROV RAMME VED BRUK AV ULIKE WIREFIKSATØRER
Foss O
Klaksvik J
La Russa V
Skallerud B

Nasj. Komp.senter for ort. implantat, St.Olavs Hospital
Nasj. Komp.senter for ort. implantat, St.Olavs Hospital
Nasj. Komp.senter for ort. implantat, St.Olavs Hospital
Institutt For Konstruksjonsteknikk, NTNU

Bakgrunn: For at Ilizarov rammen skal være tilstrekkelig stabil i helingsprosessen er man
avhengig av å opprettholde en viss wiretensjon. Et tensjonstap oppstår allerede under montering
av wiren, og ytterligere reduksjon registreres etter fjerning av wire- strammeren og under
belastning av rammen. Riktig valg av wire fiksatør (bolt) er derfor av avgjørende betydning.
Formål: Vi ønsket å undersøke tre ulike wire fiksatører med hensyn på reduksjon i wire tensjon
under stramming, fjerning av wire-strammer og under syklisk belastning.
Materialer og metoder: 30 wirer ble testet i studien fordelt på tre wire-fiksatører A (kannulert bolt
I), B (kannulert bolt II + skive) og C (kannulert bolt I + skive). Et forenklet oppsett ble anvendt,
der hver enkelt wire først ble strammet og fiksert til en Ilizarov ring. Deretter ble wire-strammeren
fjernet, og konfigurasjonen ble testet i en MTS belastningsmaskin med aksial belastning på 200
N. Kraften ble påført ved hjelp av en trinse, 450 sykler med frekvens 0.5 Hz. Wiretensjonen ble
estimert ved å måle vibrasjonsfrekvensen til wiren ved hjelp av en målemikrofon, og deretter
bruke sammenhengen mellom frekvens og tensjon. Wireslipp ble målt ved hjelp av ekstensiometer på hver wireende.

			
			

		

Resultater: Initiell forspenning ble redusert under bolttilstramming. Fiksatør B hadde mindre
tensjonstap enn fiksatørene A og C under tilstramming (p< 0.03). Samme fiksatør hadde også
minst tap under syklisk belastning (52%) mot henholdsvis 97% og 80 % for fiksatør A og C
(p<0.05)
Diskusjon: Man antar at de gode resultatene for fiksatør B skyldes en kombinasjon av den
sandblåste overflaten samt at både skive og det kannulerte hullet i denne bolten gir en større
kontaktflate mot wiren. Økt kontaktområde vil begrense plastisk deformasjon under tilstramming,
og samtidig gi bedre låsing og dermed minske wireslipp under syklisk belastning.
Betydning: Den mekaniske stabiliteten av rammen kan opprettholdes ved ved å bevare den
initielle forspenningen i wiren. Dagens fiksatører har et forbedringspotensiale.
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Skulder/albue
Prospektiv oppfølging av Copeland resurfacing skulderprotese operert
2004 – 2008.
Ulvestad A

Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitetssjukehus,
Helse Bergen.

Bakgrunn: I perioden 2004 – 2008 er det operert 20 Copeland resurfacing skulderproteser ved
Kysthospitalet i Hagevik. Vi har nå inntil 5 års oppfølging.
Formål: Copeland resurfacing skulderproteser med Hydroxapatitt belegg fra 1993 ble et konsept
som i stor grad erstattet stammede proteser, særlig ved primær artrose og caputnekrose. Vårt
materiale viser at flertallet av pasientene får gode resultater bedømt med Constant score. Dette
er interessant i en tid da mange forlater dette protesekonseptet.

			
Materiale og metoder: De 19 pasientene er 13 kvinner og 6 menn, der en mann er operert bilateralt.
			
Det ble benyttet 19 hemiproteser og 1 totalprotese ble satt inn hos en kvinne. Alder mean 67 år,
		 Primær artose hadde 17 pasienter, posttraumatisdk kaputnekrose hadde 2
median 37 -84 år.
		
pas. og cuffruptur med lett artrose hadde 1 pasient.
Resultater: Totalt sett var resultatene gode med postoperativ total Constant score på mean
69/100, median 25–94 og preoperativ 37/100, median 16-64. Det var god smertereduksjon
hos de fleste pasientene, mean preoperativt 2/15 postoperativt 13/15, der 15 poeng er smertefrihet. ADL aktivitetene øket litt fra mean preoperativt 12/20 til mean postoperativt 16/20.
Skulderbevegeligheten (ROM) øket markert for de fleste skuldre fra preoperativt mean 18/40
til mean postoperativt 28/40. Muskelkraft (Power) i skulderen øket markert hos 11 skuldre,
fraværende pre- og postoperativt hos 5 skuldre og 3 skuldre fikk moderat reduksjon i kraft. Mean
power preoperativt 7/25 og mean postoperativt 14/25. Constant score har spesielle kreterier for
å registrere kraft bl.a. må skulderen ha minst 90 grader aktiv abduksjon.
Observasjonstid pr. september 2009 er 4–46 mnd, mean 14 måneder.
Komplikasjoner: Totalprotesen ble konvertert til Delta 3 grunnet fall med irreponibel luksasjon,
1 protese ble revidert til Delta 3 grunnet massiv cuffruptur. En protese ble revidert til Delta Xtend
grunnet vedvarende smerter og ble smertefri.
Diskusjon: Det kan diskuteres om primær artrose fortsatt skal behandles med Copeland hemiprotese; man bryter i alle fall ingen broer, og Copeland kan lett revideres til andre design der man
ikke oppnår et godt resultat.
Betydning/relevans: Vårt materiale tyder på at Copeland hemiprotese fortsatt kan være et godt
valg i behandlingen av primær artrose og posttraumatisk kaputnekrose.
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Skulder/albue
PROTESE I SKULDER; FUNKSJONELLE RESULTATER
En retrospektiv analyse med røntgen og klinisk undersøkelse av pasienter med
1 til 5 års oppfølging.
Amlie E
Bjerre S
Friis K
Korsvold AM
Schrøder CP
Ødegaard B

Ortopedisk Avd. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Ortopedisk Avd. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Ortopedisk Avd. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Ortopedisk Avd. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Ortopedisk Avd. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Ortopedisk Avd. Lovisenberg Diakonale Sykehus

Bakgrunn: Lovisenberg Diakonale Sykehus har de siste årene satt inn et økende antall skulderproteser. Som et ledd i kvalitetssikringen ønsket vi å evaluere resultatet av disse operasjonene.
Materiale og metode: I perioden 2004-2009 er 91 pasienter (99 skulderproteser) satt inn. Av
disse hadde 56(58 proteser) pasienter minst ett års (15-62 mnd) oppfølgingstid og røntgenologisk kontroll. Fire pasienter er døde. Førtito av de 52 har vært til klinisk undersøkelse og
utfylling av Constant score hos fysioterapeut. Pasientene fylte selv ut WOSI score (Western
Ontario Stability Index). Materialet bestod av 30 kvinner og 12 menn. Tjueen pasienter fikk
totalprotese, median alder 65 år (41-87), der hovedindikasjon var primær artrose eller
fraktursekvele med intakt rotatorcuff. Tolv pasienter fikk resurfacing protese, median alder 64
år (41-87) med indikasjon hovedsakelig lav alder, artrose eller fraktursekvele med intakt rotatorcuff. Enkelte pasienter med høy alder og høy ASA er også i denne gruppen.

			
			

		

Elleve pasienter fikk reversert protese, median alder 73 år (55-81) med indikasjon cuffartropati
eller fraktursekvele. Seks av pasientene i materialet ble revidert fra hemi- eller resurfacing til
totalprotese/reversert protese. Fem pasienter var tidligere operert med osteosyntese pga fraktur.
Fra april 2008 er det innført preoperative WOSI og Constant score på skulderprotesepasienter.
Vi har preoperative data på 32 pasienter (18 total, 11 reversert, 3 resurfacing). Denne gruppen er
sammenlignbar med den etterkontrollerte gruppe hensyn på alder (66 og 67 år), kjønn (25/7 og
30/11) og indikasjonstilling. Endring fra pre- til postoperativ Constant og WOSI score er vurdert
ved å benytte preoperative data fra denne gruppen.
Resultater: Gjennomsnittlig Constant score i preoperativ gruppe var 24 (alder og kjønnsjustert
33(7-64), mens den postoperative score i etterkontrollert gruppe var 59 (alder og kjønnsjustert
82(27-119)). Tilsvarende tall for WOSI score var 1561(759-2055) i preoperativ gruppe og 598 (282073) som postoperativ score i etterkontrollert gruppe.
Totalprotesegruppen hadde median postoperativ Constant score på 68.5 (25-82), justert score på
95 (27-119) og WOSI på 235 (28-1459). For resurfacinggruppen var tilsvarende tall 62 (25-92), 74
(34-112) og 643 (44-2073).
I gruppen med reversert protese var mediantallene henholdsvis 42 (22-71), 51 (32-93) og 870
(72-1830).
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Komplikasjoner; En pasient fikk en permanent plexusskade pga hematom. Det var ingen
røntgenologiske løsninger eller frakturer. I gruppen som var revidert enten fra hemiprotese eller
resurfacing til total/reversert og i gruppen tidligere operert med osteosyntese, ble det påvist
infeksjon hos 5 pasienter. Alle med propione bacterium acne som agens.
Konklusjon: Pasienter operert med protese i skulder har som gruppe en klar bedring både i subjektive og objektive funksjonsscore. Sammenliknbart med andre publiserte serier er bedringen
størst i gruppen som får totalprotese. Det er mindre forutsigbart resultat både for resurfacing- og
reversert protese.
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Skulder/albue
KULDEBEHANDLING ETTER ACROMIONRESEKSJONER
Ekeland A
Foss H
Kise N

Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Allerede i antikken ble kryoterapi brukt som terapeutisk tiltak ved vevsskade.
Celcus (53 f. Kr. – 7 e. Kr.) beskrev inflammasjonens fem kardinaltegn; calor, rubor, tumor, dolor
og function laesa. Empiri har vist at symptomer begrenses og tilheling bedres ved tiltak som
begrenser inflammasjonsprosessene. I dag behandles akutte skader etter RICE-prinsippet; R/
rest, I/ice, C/compression, og E/elevation. Postoperativt anbefales avlastning, kompresjon,
elevasjon og i noen grad nedkjøling.
Formål: Å kartlegge effekt av kuldebehandling etter acromionreseksjoner.
Materiale og metoder: Studien er prospektiv og godkjent av REK og NSD. Seksti pasienter, 20
menn og 40 kvinner, i alder 54 år (35-71), som ble operert med acromionreseksjoner, ble randomisert til postoperativ behandling med eller uten kuldebehandling med IceBand® kuldemansjett.
Tretti pasienter fikk kuldemansjett (kulde-gruppen) og 30 fikk vanlig bandasje (konservativgruppen). De to gruppene var sammenliknbare med hensyn på kjønnsfordeling, alder,
operasjonstid, type inngrep og annen patologi i samme skulder.

			
			

		

IceBand® er en mansjett tilpasset skulderregionen, som legges utenpå annen bandasje. Den er
laget av syntetisk materiale og er beregnet for engangsbruk. Kjøleelementet inneholder rent vann
og fryses ned i vanlig fryser. Kjøleeffekten varer i 40-60 minutter.
Pasientene i kulde-gruppen brukte kuldemansjetten 4 ganger i døgnet i 4 døgn postoperativt.
I samme periode ble analgetikaforbruk kartlagt, og smertenivå ble målt med VAS. Quick-DASH
ble målt preoperativt og etter 3 uker og 3 måneder. Varighet av sykemelding ble kartlagt i de to
gruppene.
Resultater: Smertenivå og analgetikaforbruk: Pasientene i kulde-gruppen hadde signifikant
lavere gjennomsnittelig smertenivå målt i VAS de første 4 postoperative døgnene (p=0.03). Det
var en svak tendens til at pasientene i kulde-gruppen hadde lavere forbruk av analgetika de første
4 postoperative døgnene (ikke sign.).
Funksjonsnivå målt ved Quick-DASH: Preoperativt var det ingen forskjeller mellom de to gruppene,
og etter 3 uker og 3 måneder var det heller ingen forskjeller.
Varighet av sykemelding: Det var ingen forskjeller mellom de to gruppene. Komplikasjoner: Det
var ingen komplikasjoner relatert til bruk av kuldemansjetten.
Diskusjon: Studien viser at kuldebehandling etter acromionreseksjoner, på kort sikt, gir lavere
gjennomsnittelig smertenivå, og tendens til lavere analgetikaforbruk. På lang sikt, er det ingen
forskjeller i funksjonsnivå eller sykemeldingsfrekvens.
Betydning/relevans: Kuldebehandling de første døgnene etter acromionreseksjoner gir pasientene smertelindring og kan anbefales.
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Skulder/albue
Resultat ved subacromial dekompresjon med og uten reseksjon av AC-leddet
Austgulen O
Blomquist J
Dypbukt S
Nuhic E
Solheim E

Bergen Kirurgiske Sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus/UiB
UiB
UiB
Bergen Kirurgiske Sykehus/UiB

Bakgrunn: Klinisk vurdert er det ofte vanskelig å sikkert skille subacromialt impingement uten
versus med samtidig AC artrose. Videre kan røntgenlogisk påvist AC artrose forekomme uten
å gi større smerter og, motsatt, kan AC-ledd med kun lette degenerative forandringer ved røntgen
gi betydelige plager. I vurderingen av indikasjon for kirurgisk behandling av AC artrose, står
således valget ofte mellom reseksjon av et degenerativt AC-ledd av usikker klinisk betydning
eller risiko for en reoperasjon fordi pasienten fortsatt har plager etter acromionplastikk uten
			
samtidig AC-reseksjon. Samtidig reseksjon av AC-leddet utgjør et større kirurgisk inngrep og det
			
er i liten grad beskrevet hvordan dette påvirker den akutte rehabiliteringen.

		
		
Formål: Vi ønsket å undersøke resultatet ved artroskopisk subacromial dekompresjon med og
uten samtidig reseksjon av AC-leddet, med fokus på tidlig funksjon.

Materiale og metoder: 128 pasienter som fikk utført subacromial dekompresjon uten (n=77) eller
med (n=51) samtidig AC-reseksjon (ut fra indikasjon stilt av operatør) ble inkludert i studien.
Pasientene ble scoret preoperativt med Western Ontario Rotator Cuff Index (WORC) og spurt
om sykefravær og analgetikaforbruk. 3 pasienter uten AC-leddspatologi ble ekskludert grunnet
tilleggsskade (cuffruptur) og 1 pasient med AC-reseksjon ønsket ikke å delta i oppfølgningen.
Pasientene fikk tilsendt spørreskjema 6 uker og 3 måneder etter operasjonen med de samme
spørsmålene. Svarfrekvens var 74% ved 6 uker og 89% ved 3mnd kontroll.
Resultater: Preoperativ WORC for pasienter uten AC reseksjon var 42.4% og for pasienter med AC
reseksjon 46.6%. 6 uker postoperativt var begge grupper bedre med henholdsvis 65.5% og 61.3%
(p<0.001 for begge grupper). 3 mnd postoperativt var begge grupper ytterligere bedre med 72.0%
respektive 70.2% (p<0.001 for begge grupper). Der var ikke påvist statistiske forskjeller mellom
gruppene ved noe tidspunkt.
Diskusjon: Gruppene har preoperativt lik subjektiv funksjonsnivå, og oppviser lik forbedring
under 3 måneders oppfølging postoperativt uten statistisk påvisbare forskjeller.
Samtidig reseksjon av AC-leddet ser ikke ut til å forsinke rehabiliteringen ved acromionplastikk.
Betydning: Resultatet indikerer at det kan forsvares å utføre AC reseksjon også ved usikre ACleddssymptom for å spare pasienten for en reoperasjon.
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Skulder/albue
Asymptomatiske rotatorcuffrupturer: En analyse av prevalens og
rupturegenskaper – En sonografisk og klinisk screening undersøkelse av 420
personer
Moosmayer S
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Smith HJ
Oslo Universitetssykehus, RH, Radiologisk avdeling
Tariq R, Larmo A Unilabs, Radiologisk avdeling

Bakgrunn: Rotatorcuffruptur er en kjent årsak til kroniske smerter og dysfunksjon i skulderen.
Samtidig vet vi at det finnes asymptomatiske rupturer. Hvorfor noen rupturer er og muligens
forblir asymptomatiske er ennå ikke kjent. Kadaverstudier har vært utført, og i det siste også
magnettomografiske og sonografiske studier, men prevalensresultatene fra disse studiene viser
stor variasjon (fra 6% til 34%).
Formål: Vi ønsket å undersøke med sonografi prevalensen av fulltykkelses rupturer i rotatorcuffen hos subjektivt asymptomatiske personer i alderen fra 50 til 79 år. Vi ønsket å sette våre
sonografiske funn i sammenheng med kliniske undersøkelses funn, og vi ønsket å presentere
sonografiske egenskaper av asymptomatiske rotatorcuffrupturer.

			
			

		

Materialer og metoder: 420 frivillige uten tidligere smerter eller dysfunksjon i skulderen, og med
et resultat på minst 90 poeng fra selvevalueringsdelen av ASES score, ble undersøkt klinisk og
sonografisk av en erfaren undersøker. Personer hvor sonografi viste ruptur ble kontrollundersøkt
med magnettomografi (MRI). I tillegg ble 81 personer med negative sonografiske funn kontrollundersøkt med MRI.
Resultater: Hos 32 personer (prevalens 7.6 %) ble det funnet en fulltykkelses ruptur med sonografi. En signifikant sammenheng mellom økende prevalens og økende alder ble demonstrert
(50-59 år: 2.1 %, 60-69 år: 5.7 %, 70-79 år: 15.0 %). Sonografiske rupturegenskaper var uniforme
med en rupturstørrelse på mindre enn 3 cm og en rupturlokalisasjon begrenset til supraspinatussenen i de fleste tilfellene. Fleksjonskraften i skulderen var svekket hos personer med
rupturfunn.
Diskusjon: I denne studien finner vi lavere tall for prevalens av asymptomatiske rotatorcuffrupturer enn i de fleste tidligere studier. Validiteten av våre resultater støttes av godt samsvar
med resultatene fra kadaverundersøkelser, og med resultatene fra MR kontroller som ble utført
som del av vår studie.
Betydning/relevans: Asymptomatiske rotatorcuffrupturer må anses som en del av den naturlige
aldringsprosessen, men prevalensen kan være lavere enn tidligere antatt. Behandlingsvalg for
rotatorcuffrupturer må baseres på funnene fra den kliniske undersøkelsen og aldri på billedfunn
alene.
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Skulder/albue
Parecoxib og indomethacin hemmer senetilheling
Dimmen S
Madsen JE
Nordsletten L

Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter

Bakgrunn: Tradisjonelle NSAIDs og nyere COX-2-hemmere brukes mye etter ortopedisk
kirurgi og etter skader for å redusere inflammasjon og smerter. Mange studier har vist at disse
medikamentene hemmer bruddtilhelingen, og nylig har det blitt publisert studier som viser at
sene-til-ben tilheling også blir hemmet. Når det gjelder senetilheling, har studier vist at disse
medikamentene kan ha negativ effekt i den tidlige proliferasjonsfasen, men positiv effekt i den
senere remodelleringsfasen.

Formål: Vår studie var designet for å vurdere effekten av postoperativ korttidsbehandling med
			
NSAIDs/COX-2-hemmere på senetilhelingen.
			
		
Materialer og metoder:
60 Wistar hunrotter ble randomisert i 3 grupper. Achillessenen på høyre
		
legg ble kuttet 1,5 mm proximalt for calcaneus, 3 mm ble fjernet proximalt for dette. Senen ble
ikke suturert, huden ble lukket og dyrene fikk belaste fritt. 20 dyr fikk parecoxib 0,05 mg/100g
kroppsvekt x 2, 20 dyr fikk indomethacin 0.0625 mg/100 g kroppsvekt x 2 og 20 dyr fikk saltvann
x 2 intraperitonealt i 7 dager, første dose ble gitt preoperativt. Etter 14 dager ble dyrene avlivet
og Achillessenene fridissekert. Festet på calcaneus ble bevart, Achillessenen ble løsnet fra
muskelbuken proximalt. Senene ble så mekanisk testet i en MTS-maskin.
Resultater: Vi fant signifikant lavere styrke i senene hos dyrene som hadde fått parecoxib
og indomethacin sammenlignet med placebogruppen. Det var signifikant lavere stivhet i
parecoxibgruppen sammenlignet med både indomethacingruppen og placebogruppen.
Diskusjon: Både parecoxib og indomethacin nedsatte senetilhelingen, den negative effekten var
mest uttalt med parecoxib.
Betydning: Man bør revurdere den utstrakte bruken av NSAIDs/COX-2-hemmere ved senetilheling
postoperativt og etter skade.
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Abstrakt 152

Skulder/albue
Sammenligning av senesutur og fysioterapi i behandlingen av små og
mellomstore rotatorcuffrupturer – en randomisert studie av 103 pasienter
med 1-års oppfølging
Haldorsen B
Hennig T
Kise N
Lund G
Moosmayer S
Nerhus K
Seljom U
Svege I

Fysioterapeutisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Ergoterapeutisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Fysioterapeutisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Fysioterapeutisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Fysioterapeutisk avdeling, Martina Hansens Hospital

Bakgrunn: Senesutur eller fysioterapi er vanlige metoder i behandlingen av rotatorcuffruptur.
Behandlingseffekt har vært vist for begge metoder i ”case-studies”, men randomiserte
sammenlignende studier mangler. Vi vet derfor lite om hvilken metode som fører til det beste
resultatet.

			
			

		

Formål: Vi ønsket å sammenligne behandlingseffekten fra senesutur med den fra fysioterapi, for
rotatorcuffrupturer med diameter inntil 3 cm i en randomisert studie.
Materialer og metoder: 103 pasienter med symptomatiske rotatorcuffrupturer ble randomisert til
enten kirurgisk behandling med senesutur eller til fysioterapi. Studiens primære effektvariabel
var Constant score, sekundære effektvariabler var selvevalueringsdelen av ASES score, SF-36
score og subscores for skulderbevegelighet, smerte, styrke og pasient fornøydhet. Scores ble
tatt ved baseline og etter 6 og 12 måneder av en blindet undersøker. Alle skuldre i den kirurgiske
gruppen ble kontrollert med MRI etter ett år. Pasienter som ikke viste framgang etter minst
15 fysioterapeutiske behandlinger, kunne få tilbud om sekundær kirurgisk behandling. I disse
tilfellene ble det siste scoringsresultatet før sekundær operasjon (resultatet som var mulig å
oppnå med fysioterapi) brukt som sluttresultat av konservativ behandling (”last result carried
forward”).
Resultater: Gjennomsnittlig økning fra baseline til 12 måneder på Constant skalaen var 41,4
poeng for kirurgi og 28.4 poeng for fysioterapi. Forskjellen på 13.0 poeng mellom gruppene
var statistisk signifikant (95% konfidensintervall (KI) 4.9 til 21.1, p = 0,002). Signifikant bedre
resultater for kirurgi ble også funnet på ASES skalaen (mellom gruppe forskjell 16.1 poeng, 95%
KI 8.2 til 23.9, p <0.0005), for smertefri abduksjon (mellom gruppe forskjell 28.8°, 95 % KI 10.1 til
47.5, p = 0,003) og for reduksjon av smerte (mellom gruppe forskjell på en visuell analog skala
–1.7 cm, 95% KI –2.6 til –0.9, p <0,0005). Ni av 51 pasienter (18%) fra fysioterapi gruppen ble
konvertert til sekundær kirurgi.
Diskusjon: Behandlingseffekt ble demonstrert for begge metoder, men 1-års resultatene av kirurgi
var bedre enn av fysioterapi. Forskjellen på 13.0 poeng på Constant skalaen anses som klinisk
relevant. På den andre siden ble resultatet fra fysioterapi som eneste behandling akseptert av
82% i konservativ gruppe, mens sekundær kirurgi var et godt behandlingstilbud for de 18% med
lite effekt fra fysioterapi.
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Betydning/relevans: Studien gir ingen fasitsvar for behandlingsvalg ved rotatorcuffruptur
≤ 3 cm. Behandlingen må tilpasses individuelt, men gjennomsnittsresultatet etter ett år er bedre
etter senesutur.
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Abstrakt 153

Skulder/albue
Humeral avulsjon av glenohumeral ligamenter (HAGL ) og rupturer i nedre
glenohumeral ligamenter etter primær fremre skulder luksasjon
Brox JI
Enger M
Liavaag S
Stiris MG
Svenningsen S

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Oslo Universitetssykehus Ullevål, Ortopedisk senter
Sørlandet Sykehus Arendal, Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus Aker, Radiologisk avdeling
Sørlandet Sykehus Arendal, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Skader av ligamentene som forsterker kapselen, HAGL skade eller ruptur av ”inferior
glenohumeral ligament” (IGHL) er ansett som sjeldne. Tidligere studier har vist diskrepans mellom
funn gjort ved MR og operasjon. Det foreligger ingen tidligere studier som har sammenlignet MR
funn i akutt fasen med MR artrografi ved senere oppfølging.
Formål: Studiens formål var å undersøke forekomsten av kapselskader ved primær fremre skulderluksasjon og ved oppfølging etter minst 3 uker.
Materialer og metoder: Femtifem pasienter i alderen 16 til 40 år med primær fremre skulder
luksasjon ble inkludert i en prospektiv kohort studie. Pasientene ble undersøkt med CT og
MR undersøkelse kort tid etter skaden og med MR artrografi etter tre ukers immobilisering.
Femtien pasienter fullførte studien.

			
			

		

Resultater: Median tid fra luksasjon til MR var 7 (2- 14) dager og til MR artrografi 31 (20- 385)
dager. 19/55 pasienter hadde humeral avrivning av glenohumeral ligamenter (HAGL skade) ved
MR undersøkelsen. 20/55 pasienter hadde delvis eller fullstendig ruptur av nedre glenohumeral
ligamenter i selve ligamentsubstansen. Ved oppfølging hadde kun 3/51 pasienter HAGL skade
og bare 5/51 hadde ruptur i de nedre glenohumerale ligamenter.
Diskusjon: HAGL skade og IGHL ruptur ble påvist hos ca 1/3 av pasientene med primær fremre
skulder luksasjon. Prevalensen ved oppfølging var imidlertid i overensstemmelse med tidligere
publiserte studier. Dette tyder på at slike ligamentskader i skulderen ved primær fremre skulder
luksasjon vanligvis tilheler spontant.
Betydning: Det synes uhensiktsmessig å ta MR de første ukene etter primær skulder luksasjon
fordi ligamentskadene vanligvis tilheler spontant.
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Skulder/albue
Preliminære 1-årsresultat fra Registeret for skulderstabiliserende kirurgi
Blomquist J
Havelin LI
Solheim E

Haralsdplass Diakonale Sykehus/UiB
Haukeland Universitetssykehus/UiB
Bergen Kirurgiske Sykehus/UiB

Bakgrunn: Behandling av instabilitet i skulderleddet har de senere år gjennomgått en rask
utvikling, med nye teknikker og forbedret utstyr. Dette har ført til en overgang fra åpne til
artroskopiske teknikker, og at indikasjonsområdet for kirurgi har utvidets. Utenlandske studier
av artroskopisk stabilisering har påvist 5-15% reluksasjoner ved traumatisk fremre instabilitet, og
at resultatet i høy grad påvirkes av pasientseleksjon og kirurgisk teknikk.
Formål: Vi ønsket å gjennomføre en undersøkelse av resultatene for skulderstabiliserende kirurgi

ved norske sykehus, uttrykt i pasientrapportert skulderfunksjon og frekvens av relukasjoner og
			
reoperasjoner. Studien tar for seg å følge pasientene over 5 år og de data som presenteres her
			
utgjør preliminære 1-årsresultater.
		
		
Materialer og metoder: 319 pasienter er inkludert i studien per 31.08.09. Fra 01.01.09 deltar

20 sykehus. Pasientene ble scoret med Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI) og
spurt om idretts- og arbeidsaktivitet preoperativt og i tilsendt skjema 1 år etter operasjonen. Ved
kontroll ble pasienten i tillegg spurt om forekomst av reluksasjon og reoperasjon.
31.08.09 var 1-års resultat innkommet for 44 pasienter (64% svarsfrekvens). Materialet fordelte
seg på 6 revisjoner for fremre instabilitet, 30 primæroperasjoner for fremre instabilitet, 5
primæroperasjoner for bakre instabilitet og 3 pasienter med multidireksjonal instabilitet.
Resultater: Ingen av revisjonspasientene hadde opplevd reluksasjon eller reoperasjon ved 1 år
og gjennomsnittlig forbedring av WOSI var 28 prosentpoeng (p=0.003). 6 av pasientene med
primær operasjon for fremre instabilitet hadde opplevd reluksasjon (20%) og en av disse var
revidert. Gjennomsnittlig forbedring av WOSI for pasienter med primær fremre stabilisering
var 21 prosentpoeng (p<0.001). For bakre instabilitet hadde 2 pasienter opplevd at skulderen
hadde reluksert (40%). Gjennomsnittlig forbedring av WOSI var 4 prosentpoeng (n.s.). For
multidireksjonal instabilitet hadde ingen opplevd reluksasjon eller blitt reoperert. Gjennomsnittlig
forbedring var 49 prosentpoeng (n.s.)
Diskusjon: Registreringen har en akseptabel oppslutning og estimeres i 2009 å omfatte 5075% av utført skulderstabiliserende kirurgi i Norge. Vi har funnet overraskende høy frekvens av
pasientrapportert instabilitet 1 år postoperativt. I tidligere publiserte studier er gjennomsnittstid
fra operasjon til reluksasjon ca 18 måneder, og antallet reluksasjoner forventes å bli enda høyere
med lengre oppfølging.
Betydning: Kun en liten del av pasientene har foreløpig 1 års observasjonstid, men resultatet
antyder at resultatet av artroskopisk skulderstabilisering kan være dårligere en tidligere antatt.
Studien trenger flere pasienter og lenger observasjonstid før en kan trekke noen konklusjon.
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Abstrakt 155

Skulder/albue
Rolle av prosessus coronoideus ved albueluksajonsfraktur:
Kan man la være å fiksere operativt?
Alnæs MB
Dargel J
Mader K
Maskar BJ
Pennig D

Førde Sentralsjukehus, Ortopedisk avdeling
Universitetet Køln, Ortopedisk avdeling
Førde Sentralsjukehus, Ortopedisk avdeling
Førde Sentralsjukehus, Ortopedisk avdeling
St. Vinzenz- Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Den basisnære skelettavrivningen av prosessus coronoideus ulnae blir vanligvis ved
albueluksajonsfraktur, som viktig ulnar stabilisator, indirekte via skruer eller direkte med skruer
og miniplater operativt refiksert. Spesielt ved den såkalte „terrible triad“ (albueluksasjonsfraktur
med avrrivning av det ulnare sidebåndet, fraktur av prosessus coronoideus og fraktur av radiushodet) blir det i litteraturen stilt krav om refiksasjon.
Formål: På grunnlag av en prospektiv ført databank, ble nødvendigheten av en refiksasjon av
prossesus coronoideus ulnae evaluert med henblikk på leddfunksjon, stabilitet og radiologisk
resultat ved luksasjonsfrakturer med basisnære coronoidfraktuer.

			
			

		

Materialer og metoder: Mellom 1998 og 2004 ble 210 pasienter med luksasjonfraktur av albuen
operert. Hos alle pasientene ble det preoperativt gjennomført en tynnsnitt CT. I 85 tilfeller ble
det properativt konstatert en basisnær fraktur av prosessus coronoideus, (i 40 tilfeller flere
fragmenter), hos 45 pasienter forelå det en „terrible triad“. Etter operativ stabilisering av
skelettskade av radiushodet, epikondylen, humeral leddflate og ulnahaken, ble i alle tilfellene
en humero-ulnar bevelgelsesfiksatør anlagt. Senesuturer og spesielt en operativ skruing av
prosessus coronoideus ble ikke gjennomført. I sidegjennomlysningsbilde ble plassering av
coronoidfragmentet kontrollert og dokumentiert, ved dislokasjon av fragmentet ved økende
albuestrekking, ble det anbrakt en en ekstensjonslimitasjon (i gjennomsnittlig 30° strekkstilling)
for 3 uker postoperativt på fiksatøren. Ved siden av enkeltkriteriene fuksjon, stabilitet, smerte,
artrosedannelse ble ved etterundersøkelse Morrey Performance Index dokumentert. Spesielt
stilling og morfologi av prosessus coronoideus ble evaluert og dokumentert.
Resultater: Det gjennomsnittlige etterundersøkelsestidsrommet var 36 måneder (25 til 96
måneder). Ved et gjennomsnittlig bevegelsesomfang på 120° var alle albuer stabile, spesielt en
ventral subluksasjonsstilling ble ikke funnet. 75 av 85 coronoidfragmenter lå i anatomisk korrekt
posisjon. Den gjennomsnittlige Morrey Performance Index (MPI) var 92 (80 til 96), tilsvarende 50
gode og 35 eksellente resultat. En forskjell mellom pasienter med eller uten „unhappy triad“ i
funksjon, radiologiske parametre og MPI kunne ikke bevises. Fiksatør assosierte komplikasjoner
oppstod ikke.
Diskusjon: Den integrative innsatsen av en bevegelsesfisatør med indirekte stabilisering av
coronoidfragmenter uten krevende operativ refiksasjon av prosessus coronoideus, tilsvarer for
tiden sikkert ikke den gjengse mening i litteraturen. De presenterte resultatene er imidlertid så
overbevisende, at man ved behandlingen av coronoidfrakturer ved luksasjonsfrakturer må tenke
over et paradigmeveksel.
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Betydning/relevans: Ved komplekse luksasjonsfrakturer av albuen med basisnær fraktur av
prosessus coronoideus, kan man avstå fra den krevende refiksasjonen av coronideus, hvis leddet
i blir kongruent innstilt i bevegelsesfiksatør og en subluksasjon av coronoidkomplekset blir
forhindret under leddmobilisasjonen.
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Abstrakt 156

Skulder/albue
Funksjon og livskvalitet etter albueprotese kirurgi
Fenstad AM
Furnes O
Karlsson V
Skredderstuen A

Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
Det medisinsk - odontologiske fakultet, UiB
Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Bakgrunn: Årlig opereres det i Norge omlag 50 albueproteser. Det er nylig publisert en studie
fra leddregisteret 1 som viste at revisjonsraten var høyere for albueproteser enn for hofte og
kneproteser. Registeret inneholder ikke data på funksjon, smerte, livskvalitet eller røntgenfunn.
Formål: Målet med denne studien var derfor å undersøke de kliniske og røntgenologiske
resultatene av albueprotesekirurgi ved vår avdeling.
Materialer og metoder: Alle pasienter operert med totalprotese i albuen ved vår avdeling i
perioden 1994 til og med april 2008 ble inkludert. I alt 40 proteser (16 Norway (1994-2000) og
24 GSBIII (2000-2008) på 33 pasienter ble operert. Ved etterkontroll våren 2009 ble det gjort
røntgen klassifisering etter Souters, Oxford-12 score, livskvalitetsmål med EQ-5D og Mayo
albuescore. Diagnose, alder, kjønn, antall ledd affisert og antall proteser ble registrert. 24
pasienter var fortsatt i live og 19 møtte til kontroll (4 menn og 15 kvinner, av disse hadde fått 5
pasienter Norway protese og resten GBSIII), en pasient besvarte skjema per post. 22 proteser ble
etterundersøkt da 3 pasienter hadde proteser i begge albuer. 18 pasienter hadde inflammatorisk
artritt og 1 en av pasientene brudd.

			
			

		

Resultater: Gjennomsnittlig observasjonstid for alle protesene var 7,3 år (min.1år og maks.15år),
for Norway protesen var den 11,8 år (9-15) og 4,2 år (1-9 år) for GBSIII protesen. Ingen av protesene
ble revidert i tidsperioden. 3 pasienter ble reoperert for infeksjon. Oxford-12 score var 23 (12-42).
Røntgen undersøkelsen viste oppklaringssoner i humerus hos 1 av pasientene. Undersøkelse av
bevegelighet i albueleddet gav følgende gjennomsnittsverdier (mean): fleksjon 143°(108-155),
mean ekstensjon ble målt til minus 33°(manglet 33° på full strekk) (0°-90°), supinasjon 75°(40°90°), pronasjon 81°(0°-90°), fri bevegelighet (ROM) var mean 110°(18°-150°). Mean Mayo score
var 86 poeng (15 proteser hadde perfekt resultat, 2 hadde bra resultat, 3 hadde rimelig resultat og
2 hadde dårlig resultat). Mean EQ-5D score før operasjon var 45 og ved kontroll 60. Det var ingen
forskjell mellom protesene.
Diskusjon/konklusjon: Det var ingen revisjoner eller løsninger av de 40 protesene, dette er lite
sammenlignet med andre studier. Funksjons og smertescore viste gode resultater og gjennomsnittelig bøyeevne var 143 grader. Strekkeevnen var imidlertid ikke så god og gjennomsnittelig
manglet pasientene 33 grader på full strekk.
Betydning: Studien viser at det er mulig å oppnå gode resultater med albueprotesekirurgi hos
pasienter med inflammatorisk artritt.
Fevang BT, Lie SA, Havelin LI, Skredderstuen A, Furnes O. Results after 562 total elbow replacements:
A report from the Norwegian Arthroplasty Register. J Shoulder Elbow Surg 2009;18:449-45.
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Skulder/albue
Evaluasjon av 100 konsekutive pasienter med posttraumatisk albue stivhet med
lukket distraksjon og mobilisasjon i bevegingsfixatør
Alnæs MB
Birkenes T
Dargel J
Ivo R
Mader K
Pennig D

Førde Sentralsjukehus, Ortopedisk avdeling
Førde Sentralsjukehus, Ortopedisk avdeling
Universitetet Køln, Ortopedisk avdeling
Universitet Køln, Ortopedisk avdeling
Førde Sentralsjukehus, Ortopedisk avdeling
St. Vinzenz- Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Posttraumatisk stivhet av albueleddet er relativt hyppig, det treffer ca. 5% av pasientene med albueskade og etter behandlede albueskader, og forårsaker uttalte innskrenkninger for
pasienten.

			
Formål: Å undersøke virksomheten av lukket intraoperativ distraksjon av albuen med påfølgende
			
mobilisasjon i bevegelsesfiksatør, etter et middels etterundersøkelsestidsrom på 5 år, med
		
henblikk på stabilitet,
funksjon og radiologisk forløp.
		
Materialer og metoder: Mellom 1998 og 2008 ble 150 pasienter med posttraumatisk albuestivhet
behandlet med denne metoden. Alle konsekutive pasienter med en minimal oppfølgning over
24 måneder ble analysert (n = 100). Etter lukket intraoperativ distraksjon med et monolateralt
fiksatørsystem (humeroulnar distraksjon via en T- Backe i olekranonområdet) ble den stive
albuen, etter en relaksjonsfase på middels 8 dager under distraksjon i bevegelsesfiksatør,
mobilisert. En åpen artrolyse ble ikke gjennomført, kun innskrenkende osteosyntesematerial
eller heterotope ossifikasjoner ble fjernet over limiterte tilganger. Ved siden av enkeltkriteriene
funksjon, stabilitet, smerte, artrosedannelse og reoopptreden av heterotope ossifikasjoner (etter
Ilahi) ble Morrey Performance Index og DASH dokumentert.
Den middels preoperative bøyning var 75° (SD, ± 16,6°), den middels preoperative strekking var
44° (SD, ± 15,7°), den middels preoperative pronasjonen var 49° (SD, ± 28,4°), og den middels
preoperative suppinasjonen var 50° (SD, ± 30,1°).
Fiksatøren forble i leddet 6-8 uker, aller fiksatørpinner ble fjernet ambulant uten lokalanestesi.
Resultater: Den samlede bevegelsen i leddet ble vesentlig øket hos alle hundre pasientene. Det
middels bevegelsesomfanget (tROM) kunne forbedres fra en middels tROM på 31° (SD, ± 20,5°)
til en middels tROM på 111° (SD, ± 11,5°; p < 0.001).
Den gjennomsnittlige Morrey Elbow Performance Index var på 94 poeng (SD, ± 12; p < 0.001).
Den gjennomsnittlige DASH var på 18 poeng (SD, ± 93; p < 0.001). En eneste pasient viste en
instabilitet (varusinstabilitet) ved avsluttende undersøkelse (1%). Regionale plexusblokader av
den skadede ekstremiteten ble ikke gjennomført. Pintrackinfeksjon oppstod ikke, postoperativt
ble to nyoppståtte ulnarisdysastesier oppdaget (2%).
Diskusjon: På basis av en prospektiv databank ble 5- årsresultater fra 100 konsekutive pasienter med posttraumatisk albuestivhet, som ble behandlet med lukket distraksjon og bevegelsesfiksatør, analysert. Ved lav komplikasjonsrate med krevende teknikk, ble det dokumentert en
høy preoperativ forekomst av ulnarisneuropati som til slutt vesentlig bestemmer langtidsresultatene.
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Betydning: Den lukkende distraksjon og mobilisasjon av albueleddet i bevegelsesfiksatør ved
posttraumatis albuestivhet viser utmerkede funksjonelle resultater, med en moderat til lav
komplikasjonsrate.
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Nevrokirurgi 3
Nosokomial meningitt hos pasienter med ekstern ventrikkeldrenasje ved HUS
2003-2007.
Helland CA
Mellemstrand M
Skrede S
Skutlaberg DH
Sundstrøm T

Haukeland Universitetssykehus, Nevrokirurgisk avdeling
UiB, Medisinsk-Odontologisk fakultet
Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, Mikrobiologisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, Nevrokirurgisk avdeling

Bakgrunn: Bakteriell meningitt og ventrikulitt er alvorlige komplikasjoner til behandling med
ekstern ventrikkeldrenasje (EVD). Det er økt morbiditet og mortalitet ved disse tilstandene.
Insidensraten er rapportert å være opp til 30 %. Tiltak som kan redusere insidensen og bedre
behandlingen av disse tilstandene vil være av verdi. Vi har som ledd i studier av pasienter
innlagt i Haukeland Universitetssykehus (HUS) med bakteriell meningitt av alle årsaker kartlagt
			
mikrobeårsaker og resistensforhold ved infeksjoner hos pasienter med EVD.

			
		
Materialer og metoder:
Vi registrerte alle positive dyrkninger av cerebrospinalvæske (CSF) i
		
perioden 01.01.2003 til 31.12.2007. Alle pasienter utskrevet fra HUS med diagnosekode meningitt
og/eller ventrikulitt ble identifisert i samme periode. Vi gjennomgikk journalene til pasienter
med dyrkningspositiv CSF, meningitt og/eller ventrikulitt, samt journalene til pasienter med kode
svarende til disse tilstandene. Pasienter med klinisk og/eller biokjemisk holdepunkt for infeksjon
under behandling med EVD ble inkludert i denne studien.

Resultater: Det ble funnet 22 tilfeller i HUS i femårsperioden. Den årlige infeksjonsraten
variererte mellom 18 og 4% av alle EVD. De vanligste mikrobene var koagulase negative
stafylokokker (KNS), Staphylococcus aureus og Gram negative intestinale stavbakterier. Blant
isolater med KNS var 6 av 12 oxacillinresistente. Det ble påvist ett MRSA-isolat og ett ESBLproduserende isolat.
Konklusjoner: De fleste nosokomiale meningitter og ventrikulitter hos pasienter med EVD
skyldes hudflora og Gram negative intestinale stavbakterier. Disse har til dels problematiske
resistensforhold. Resultatene kan påvirke lokale valg av antibakteriell profylakse ved etablering
av EVD, og valg av empirisk antibiotikabehandling ved akutt infeksjoner.
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Nevrokirurgi 3
Reaktiv intracerebral prosess som komplikasjon til endovaskulær behandling
av intrakranielt aneurysme
Bakke SJ
König M
Meling TR
Scheie D
Sorteberg W

Radiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Avdeling for patologi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Bakgrunn: Etter at bruken av endovaskulær behandling av intrakraniale aneurismer har økt
i løpet av de siste to tiårene, rapporteres et økende antall tilfeller av komplikasjoner til slik
behandling, så som ufullstendig coiling, gjenvekst av aneurismer, aneurismeruptur og coilindusert hydrocephalus. Vi presenterer et unikt tilfelle av en tidligere ubeskrevet reaktiv prosess
etter endovaskulær behandling av et kaldt intrakranielt aneurisme ved bruk av platinum-coiler.
Kasus: Vi presenterer en 60-år gammel kvinne med kjent hypertensjon og hypoxisk hjerneskade
som følge av respirasjonsstans under en thyroidektomi utført i 2000. Hun hadde sequeler i form
av intensjonsmyokloni og redusert livskvalitet. Det ble tilfeldig påvist et kaldt ICA aneurysme,
15mm i diameter.

			
			

		

Intervensjon og teknikk: På grunn av dokumentert vekst ble aneurismet endovaskulært
behandlet med GDC coil i 2001. Tre måneder deretter ble det påvist en ekspansjon kranialt for det
coilede aneurismet. Lesjonen ble initialt kun observert, men på grunn av rask vekst ble pasienten
operert med kraniotomi to år etter coilingen. Histologisk undersøkelse av det perifokale vevet
viste ingen tegn til malignitet eller infekjon. I 2008 fkk pasienten økende symptomer og hun
måtte reopereres på grunn av ytterligere gjenvekst av lesjonen, samt betydelige cystedannelser.
Lesjonen og cystene ble eksidert. Histologisk undersøkelse av det perifokale vevet viste ingen
tegn til malignitet eller infekjon, men beskrives som en reaktiv prosess. Aneursymet, som nå var
>2 cm, ble eksidert en passant sammen med coilene og ICA ble rekonstruert ved hjelp av klips
under temporær stengning.
Diskusjon: Vi presenterer en ikke tidligere beskrevet komplikasjon til coilbehandling av et kaldt
aneurysme.
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Nevrokirurgi 3
Mikrovaskulær Dekompresjon ved Multippel Sklerose og Trigeminusnevralgi
Eide PK
Sandell T

Nevrokirurgisk Avd., Rikshospitalet
Nevrokirurgisk Avd., Rikshospitalet

Mål: Presentasjon av resultater etter mikrovaskulær dekompresjon (MVD) hos pasienter med
multippel sklerose (MS) og symptomatisk trigeminusnevralgi (TN).

Metode: Materialet inkluderer alle 1. gangs MVD for trigeminusnevralgi hos pasienter med MS
operert av 2. forfatter gjennom en 8 års periode (1999-2007) på Nevrokirurgisk avdeling,
Rikshospitalet. Preoperativ smerte deles inn i tre grupper: 100% episodisk smerte, >50%
episodisk smerte og >50% constant smerte. Smertelindring ble målt ved å bruke et standard
spørreskjema sendt per post. Pasienter som ikke var smertefrie, ble undersøkt videre poliklinisk
eller intervjuet per telefon..
			

			
Resultater: Studien består av 19 MS-pasienter, hvorav 15 var tilgjengelig for oppfølging. Median
		 55 (17-99) måneder. 7 av 15 pasienter (47%) ble kvitt sin episodiske smerte,
observasjonstid var
		
og ytterligere 4 (27%) hadde significant bedring av sin episodiske smertekomponent ( 0-3 cm
på en 10 cm VAS) etter operasjonen. I subgruppen av pasienter (8) som preoperativt hadde en
constant smertekomponent, var alle smertefrie med tanke på denne smertekomponenten ved
oppfølging og 4 (50%) var også kvitt sin episodiske smerte.

Konklusjon: I løped av våre 8 års erfaring med å operere trigeninusnevralgi hos MS-pasienter,
fant vi at en høy andel av pasientene fikk komplett eller betydelig bedring av sin episodiske
smertekomponent. Pasienter med en konstant smertekomponent, som tradisjonellt blir sett
på som pasienter med dårlig prognose, ble kvitt sin konstante smerte. Vi mener derfor at MSpasienter også bør tilbys MVD ved trigeminusnevralgi.
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Nevrokirurgi 3
Cerebrale abscesser; klinikk, bakteriologi og behandling
Hagen S
Hennig R

Nevrokirurgisk avd, Universitetssykehuset i Nord Norge
Nevrokirurgisk avd, Universitetssykehuset i Nord Norge

Tre pasienter ble innlagt samme dag(!) med intracraniell abscess. Den ene var generelt lite
infeksjonsmessig påvirket, men hadde progredierende nevrologiske utfall. Den andre var
septisk, kritisk syk og med vedvarende epileptiske anfall mens den tredje var høyfebril med
meningitt og ventrikulitt.
Den første pasienten fikk kirurgisk evakuert sin abscess mens den andre fikk gjort repeterte
stereotaktiske punksjoner av abscessen. Den tredje ble behandlet med ventrikkeldrenasje og
intraventrikulær antibiotikabehandling.
De ulike mikrobers patogenitet diskuteres sammen med behandlingstrategier. Alle pasientene
hadde positiv oppvekst fra abscesshulen, men ingen oppvekst i blodkultur eller andre
kroppsvæsker. En av pasientene hadde en mikrobe (Listeria monocytogenes) som meget sjelden
gir cns-infeksjoner.
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Nevrokirurgi 3
Et nevrokirurgisk utdanningsprogram i Etiopia – kliniske, praktiske og etiske
erfaringer og utfordringer
Wester K

Addis Ababa University, UiB og Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn: Etiopia er med sine 82 millioner innbyggere blant de aller fattigste land i verden og
har i realiteten intet tilbud til pasienter med nevrokirurgiske tilstander. Tettheten av spesialister
i nevrokirurgi er 1 per 230.000 på verdensbasis, 1 per 80.000 i Norge og 1 per 28 millioner i
Etiopia. Etiopia har aldri utdannet sine egne nevrokirurger. Derfor har Universitetet i Bergen
(UiB), som har en årelang erfaring med internasjonale helseprogrammer, tatt initiativet til et
utdanningsprogram i nevrokirurgi i Etiopia. Her gis en kort redegjørelse om dette programmet,
med vekt på de problemer og utfordringer et slikt program omfatter.

Formål: Vi ønsket å utvikle et program for utdanning ikke bare av spesialister i nevrokirurgi,
			
men også av nevrokirurgiske lærere, slik at prosjektet blir selv-genererende ved at nyutdannete
			
spesialister oppretter egne avdelinger og utdanner sine egne spesialister.
		
		
Materialer og metoder: For å oppnå etiopisk godkjenning av utdanningsprogrammet og derved
av de nyutdannete spesialister, måtte UiB inngå en avtale med Addis Ababa University (AAU),
som har godkjenningsmyndighet. Dette innebærer at utdanningen skjer alternerende på to
sykehus: universitetssykehuset Black Lion, som mangler nesten alt utstyr, og et misjonssykehus,
hvor UiB-prosjektet er basert. Dette sykehuset har kraniotom, operasjonsmikroskop og nevroendoskop. Programmet mottar nå en betydelig økonomisk støtte fra Fredskorpset i form av et
utvekslingsprogram (”Esther”) mellom Bergen og sykehusene i Addis Abeba.

Resultater: Utdanningsprogrammet startet sommeren 2006 med 4 kandidater, alle spesialister
i kirurgi. To av disse forsvant raskt. Senere har 5 nye utdanningskandidater blitt tatt opp i
programmet, slik at det totale antall kandidater nå er 7. De to første spesialister er ferdig utdannet
i desember 2009. Da er antall etiopiske nevrokirurger nesten doblet.
Diskusjon: Det nevrokirurgiske sykdomspanoramaet i Etiopia er både kvalitativt og kvantitativt
helt forskjellig fra det vi ser i vårt land og langt mer utfordrende. Å starte nevrokirurgisk opplæring
i et fattig utviklingsland byr på en rekke kliniske, praktiske og ikke minst etiske problemer og
utfordringer. Disse vil bli omtalt og diskutert. I tillegg til å utdanne lokale spesialister, kan et slikt
utdanningsprogram bidra til økt kompetanse hos norske spesialister og utdanningskandidater
som deltar i programmet, idet de får erfaringer og ufordringer som det ikke lenger er mulig å få i
Norge.
Betydning: Med økende globalisering er det viktig at også norske kolleger blir eksponert for
tilstander som vi hittil ikke har erfaring med i Norge. Samtidig er det grunn til å tro at dette
og liknende utdanningsprogrammer kan bidra til å stanse den voldsomme flukten av leger fra
utviklingsland, som ytterligere utarmer disse landene.
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Nevrokirurgi 3
Forekomst av hull i operasjonshansker i nevrokirurgi
Hommelstad J
Ranheim A
Reinholdt MP

Nevrokirurgisk operasjonsavdeling, Rikshospitalet, OUS
Nevrokirurgisk operasjonsavdeling, Rikshospitalet, OUS
Nevrokirurgisk operasjonsavdeling, Rikshospitalet, OUS

Bakgrunn: Den sterile operasjonshansken er en barriere mellom pasienten og operasjonsteamet
og skal hindre overføring av mikrober mellom begge parter. Hull i hansken skaper brudd i
denne barrieren og medfører en smitterisiko for både pasienten og personalet. Studier viser
at perforasjonsfrekvensen kan være opp til 50 % under operasjonene. Ved Nevrokirurgisk
operasjonsavdeling gjør vi ca 500 kraniotomier/-ektomier pr år. Under kraniotomier/-ektomier
er hanskene i kontakt med benkanter og skarpe instrumenter, noe som skulle tilsi at sjansen for
å perforere hansken er stor.
Formål: Å kartlegge forekomsten av hull i operasjonshansken i forbindelse med kraniotomier/ektomier.
Materialer og metoder: Dette var en prospektiv undersøkelse av operasjonshansker fra
kraniotomier og kraniektomier. Operasjonshanskene ble samlet inn fra kirurg, assistent og
operasjonssykepleier. Operasjoner med kjent smitte ble ekskludert. Studien inkluderte både
lateks og lateksfrie hansker, også doble hansker med og uten fargeindikator (farget innerhanske). Under operasjonen ble det registrert variabler som dato, brukernavn, operasjonstid,
operasjonstype, hansketype, enkle/doble hansker, tid på døgnet og elektiv/ø-hjelp. Hanskene
ble kontrollert for hull ved hjelp av vanntest utført etter europeisk standard (EN 455-1). Det ble
skilt mellom oppdagede og uoppdagede hull. Dataene ble analysert i SPSS, og det ble foretatt
frekvensanalyse, logistisk regresjonsanalyse og krysstabell med kji-kvadrattest. Signifikansnivået
er 5% på alle tester.

			
			

		

Resultater: Testperioden varte fra 12/9 - 27/11 2006, innsamlet over hele døgnet. Det ble utført
totalt 91 nevrokirurgiske inngrep: 78 kraniotomier og 13 kraniektomier. Det er undersøkt totalt
1014 hansker: 721 ytterhansker og 293 innerhansker. Hull forekommer i 119 av 721 ytterhansker
(16,5%). Av disse er 78 av 119 hull (65,5%) ikke oppdaget. Med fargeindikatorsystemet ble
67,4% av hullene oppdaget. I doble hansker uten fargeindikator ble 20 % av hullene oppdaget,
i enkle hansker 15,2%. Vi fant signifikant forskjell i hullfrekvens mellom lateks og syntetisk
hanske (p=0.009). Kirurgen (21,7%) hadde høyere hullfrekvens enn operasjonssykepleieren
(17,1%) og assistenten (7,8%). Kirurg og assistent hadde hyppigst hull på ikke-dominant hånd,
operasjonssykepleierne hadde ingen forskjell mellom hendene. Hullene forekom oftest på tommel
og pekefinger hos alle yrkesgrupper. Det var ikke flere hull i de billige hansker sammenliknet med
de dyre.
Klinisk relevans: Av hensyn til både pasienten og personalet må en vurdere om det er forsvarlig
praksis å bruke enkle hansker ved kraniotomier. Ved bruk av doble hansker med fargeindikator
oppdager en hull lettere. Skifte av ytterhansker etter åpning av kraniet vil redusere smitterisikoen.
Ved regelmessig fukting av doble hansker med fargeindikator vil en se hull lettere. Vi fant en
høyere hullfrekvens på syntetiske hansker, derfor bør en fortrinnsvis velge latekshanske så fremt
det ikke er lateksallergi.
Referanse: Reinholdt M, Ranheim A, Hommelstad J. (2008). Forekomst av hull i operasjonshansker
i nevrokirurgi. Sykepleien forskning, 3(4):186-195.
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Nevrokirurgi 3
INFEKSJONSFOREKOMST ETTER IMPLANTASJON AV BACLOFENPUMPE
Fjelstad AB
Hommelstad J
Sorteberg A

Nevrokirurgisk operasjonsavdeling, Rikshospitalet
Nevrokirurgisk operasjonsavdeling, Rikshospitalet
Nevrokirurgisk operasjonsavdeling, Rikshospitalet

Bakgrunn: Intrathekal infusjon av Baclofen fra en implantert pumpe er et godt behandlingstilbud for utvalgte pasienter med invalidiserende spastisitet. Seleksjonen av pasienter foretas
bl.a. etter en utprøving av intrathekal Baclofen. Ved Nevrokirurgisk Operasjonsavdeling,
Rikshospitalet, implanteres ca 30 pumper pr år. Infeksjon etter innleggelse av Baclofenpumpe
er den mest fryktede komplikasjonen, og pumpen må da fjernes midlertidig. Konsekvensene
blir flere operasjoner, lengre sykehusopphold, mer smerte, antibiotikabehandling og opphør av
Baclofenpumpens effekt. Samfunnsmessig betyr det økt bruk av ressurser.

			
Formål: Å kartlegge frekvens og risikofaktorer for infeksjon i forbindelse med implantasjon av
			
Baclofenpumpe.
		
		
Materialer og metoder: Retrospektiv studie som inkluderer alle pasienter som har fått implantert
Baclofenpumpe ved Rikshospitalet i perioden 01.01 1999 til 31.12 2005. Følgende variabler
ble registrert: alder, kjønn, vekt, diagnose, ASA, PEG, inkontinens, antibiotikatype og tid for
administrasjon, operasjonstid, kirurg, assistent, operasjonssykepleier, evt type bakterie og
infeksjonsparametre. Det ble skilt mellom overfladisk og dyp infeksjon. Videre undersøkte vi om
subcutan implantasjon av testkateteret (Albright’s metode) redusererte hyppigheten av infeksjon
ved innleggelse av baclofenpumpe.

Resultater: 163 pasienter fikk implantert Baclofenpumpe i perioden, 91 barn (median 10 år) og 72
voksne (median 44 år). Totalt 408 prosedyrer ble utført. Det var en signifikant høyere forekomst
av dyp infeksjon etter pumpeimplantasjon hos barna sammenlignet med voksne (p= 0,028).
Hos barna ble 9% av Baclofenpumpene infisert (dyp infeksjon) når utprøvingen av Baclofen var
utført transcutant mot 12% infiserte pumper etter subcutan screening test (anbefalt av Albright).
Forskjellen var ikke signifikant. Ingen voksne pasienter fikk dyp infeksjon, men 4 fikk overfladisk
infeksjon etter pumpeimplantasjonen. Pasienter med PEG (percutan gastrosonde), var mer utsatt
for infeksjon (p= 0.008) og inkontinente hadde en høyere risiko for å få infeksjon (p=0.021).
Operasjonstiden var signifikant lengre hos barna enn hos voksne, men lengden på operasjonene
hadde ingen innvirkning på forekomsten av infeksjon. 69 % av de dype infeksjonene oppstod
innen 1 måned postoperativt. Den hyppigst forekomne bakterie var Staphylococcus aureus, som
forårsaket 69% av de dype infeksjonene.
Konklusjon: Infeksjonsraten er signifikant høyere hos barn sammenlignet med voksne. Baclofenutprøving med subcutan screening test reduserte ikke forekomsten av dyp infeksjon etter pumpeimplantasjon. Pasienter med PEG var signifikant mer utsatt for infeksjon.
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Nevrokirurgi 4
REPEATED SURGERY FOR GLIOBLASTOMA MULTIFORME IN A CONSECUTIVE SERIES OF 516
PATIENTS
Helseth E
Helseth R
Johannesen TB
Konglund A
Langberg C
Lote K
Meling TR
Rønning P
Scheie D
Vik A

Dept. of Neurosurgery, Ullevål University Hospital
Faculty of Medicine, NTNU
The Norwegian Cancer Registry
Dept. of Neurosurgery, Rikshospitalet
Dept. of Neurooncology, Ullevål University Hospital
Dept. of Neurooncology, Rikshospitalet,
Dept. of Neurosurgery, Rikshospitalet
Dept. of Neurosurgery, Ullevål University Hospital
Division of Pathology, Rikshospitalet
Faculty of Medicine, NTNU and Dept. of Neurosurgery, Ullevål University Hospital

Objective: The prognosis of glioblastoma multiforme (GBM) is rather dismal, despite surgery and
modern neurooncological treatment. The indications for, and efficacy of, repeated surgery for
GBM are not well documented.

			
			

		

Material and methods: The data were retrieved from a prospective database of all histologically
verified intracranial tumors, operated at Rikshospitalet and Ullevål, between 2003-2008. A total
of 516 patients >18 years underwent primary surgery for GBM. We recorded the following data:
sex, age, pre-op. ECOG, type of primary surgery (resection or biopsy), and primary oncologic
treatment. For patients undergoing repeated surgery, additional data were recorded: date of
repeated surgery, indication for surgery, type of surgery, and histology. Vital status (alive or dead)
and time of death was obtained from the Norwegian Population Registry
Results: Mean age at primary surgery was 63.0 years (range 18.0 – 88.0), with a male-to-female
ratio of 1.4:1.0. Preoperative mean ECOG score was 1.6. Tumor resection was performed in 470
(91%) patients, whereas biopsy was done in 46 (9%) patients. The median overall survival was 9.9
months. Sixty-five patients (13%) underwent second surgery. They had a mean age of 55.9 years
and a mean ECOG score of 1.5. Mean time between first and second surgery was 8.9 months.
Indications for second surgery were increasing neurological deficits in 23 patients (35.4%),
raised ICP in 22 patients (33.8%), tumor progression verified on MRI (no clinical symptoms) in 13
patients (20.0%), and epileptic seizures in 7 patients (10.8 %). Tumor resection was performed
in 52 patients (80.0%), tumor resection and cyst fenestration in 8 patients (12.3%), tumor cyst
fenestration only in 2 patients (3.1%) and CSF diversion (VP shunt or ETV) in 3 patients (4.6%).
The patients undergoing repeated surgery had significantly longer overall survival than the other
patients, 18.4 months vs 9.9 months (p<0.001).
Conclusions: Our rate of repeated surgery for GBM of 13% is in the lower end of the range
reported in the literature. The main indications for second surgery were raised ICP and increasing
neurological deficits. 20% had no symptoms or signs, only tumor recurrence on follow-up MRI.
Repeat surgery significantly prolonged the overall survival. However, the patients were a highly
selected group, both with respect to preop. ECOG status and age.
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Nevrokirurgi 4
SURGICAL MORTALITY IN 2630 CONSECUTIVE CRANIOTOMIES FOR INTRACRANIAL TUMORS
Helseth E
Johannesen TB
Konglund A
Langmoen IA
Lassen B
Meling TR
Mæhlen J
Rønning P
Scheie D

Dept. of Neurosurgery, Ullevål University Hospital
The Norwegian Cancer Registry
Dept. of Neurosurgery, Rikshospitalet
Faculty of Medicine, UiO of Oslo and Dept. of Neurosurgery,
Faculty of Medicine, UiO
Dept. of Neurosurgery, Rikshospitalet
Dept. of Pathology, Ullevål University Hospital
Dept. of Neurosurgery, Ullevål University Hospital
Division of Pathology, Rikshospitalet

Objective: In order to weigh the risks of cranial surgery against the presumed advantages, it is

important to have specific knowledge about the institution’s mortality rate.
			
			
Material and methods: All patients ≥18 years who underwent craniotomy for an intracranial
		
tumor at the University
of Oslo-affiliated hospitals, Rikshospitalet and Ullevål Universitets		
sykehus in the time period 2003 – 2008 were included. The patients were identified from our

prospectively collected database and their charts were studied retrospectively. The following data
were recorded: sex, age, biopsy or resection, primary or second (repeated) surgery, histology.
Surgical mortality was defined as death within 30 days of surgery. The cause of death was
recorded in the following manner: surgery related (SR), i.e. hemorrhage, herniation, systemic
complications to surgery; not surgery related (NSR), i.e. either tumor related or other causes;
or unknown. Vital status (dead or alive) and time of death was obtained from the Norwegian
Population Registry 280209.
Results: The overall surgical mortality was 2.3% (n=60). The mortality rate for HGG, LGG,
meningiomas and metastases, was 2.9% (n=24), 1.0% (n=3), 0.9% (n=6) and 4.5% (n=20),
respectively. Multivariate Cox regression analyses demonstrated that age>70 (p<0.05), biopsy
vs. resection (p<0.01) and gliomas (p<0.05) were significantly correlated with increased surgical
mortality. Compared to gliomas, meningiomas were associated with lower mortality (p<0.05).
Metastases seem to be associated with a higher surgical mortality, but this did not reach statistical
significance. The mean preoperative ECOG for patients who died within 30 days of surgery, was
2.68 (95% CI 2.46-2.90), compared to 1.62 (95% CI 1.39-1.84) for the patients who survived 30
days. The cause of death was SR in 32 cases, NSR in 17 cases, and was unknown in 11 cases. Of
the deaths within 30 days of surgery, hematomas accounted for 33%. The total occurrence of
evacuated postoperative hematomas was 2.1% (n=54).
Conclusions: Our mortality rate is comparable to, or even lower than, most published rates. Age
is an independent risk factor for surgical mortality. In our series, undergoing biopsy (subtotal
resection) was significantly associated with 30-day mortality. Of the deaths within 30 days of
surgery, hematomas accounted for 33%. Consequently, avoiding hematomas is the single most
important factor to reduce surgical mortality.
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Nevrokirurgi 4
Nytteverdi av ultralyd ved hjernesvulstkirurgi – en prospektiv studie
Selbekk T
Solheim O
Unsgård U

SINTEF og Helse og Nasjonalt senter for 3D ultralyd i kirurgi
Nevrokirurgisk avd. og St. Olavs HospitalInstitutt for Nevromedisin, NTNU
Nevrokirurgisk avd., St. Olavs Hospitalinstitutt, SINTEF og Helse og
Nasjonalt senter for 3D ultralyd i kirurgi

Bakgrunn: Intraoperativ avbilding med ultralyd har vært i bruk i nevrokirurgi i nesten 30 år. Som
så ofte innen medisinsk teknologi er evidensgrunnlaget begrenset til klasse 4-evidens som caseserier og technical notes.
Formål: I en prospektiv, uselektert serie ønsket vi å undersøke nytteverdien av morderne ultralyd
og undersøke om det er sammenheng mellom presisjon ved tumorreseksjoner og ultralyd
bildekvalitet.
Metoder: Analysene er basert på en prospektiv, uselektert, fullstendig 2-års operasjonsserie
fra 2007 og 2008, der 334 intrakraniale svulster ble operert. Intraoperativ ultralyd ble brukt i
240 av 334 (72%) inngrep. Umiddelbart etter operasjonene fylte kirurgen ut et spørreskjema om
målsetning med inngrepet, bruk av ultralyd, ultralyd bildekvalitet (god, middels, dårlig) og antatt
reseksjonsgrad. Faktisk reseksjonsgrad ble senere kalkulert med utgangspunkt i preoperativ og
tidlig postoperativ MR.

			
			

		

Resultater: Ultralyd ble brukt i 78% av operasjonene utført av assistentleger og i 65% av
operasjonene utført av overleger. Ultralyd ble ansett som nyttig i 89% av operasjonene der det
ble benyttet. Nytteverdien var rapportert høyest ved gliomkirurgi. Totalreseksjon ble oppnådd i
61% og 58% ved henholdsvis lav- og høygradige gliomer, når kirurgens mål var total reseksjon.
Når målsetningen var totalreseksjon av ikke-eloquente svulster, oppnådde man totalreseksjon
hos 65% av lavgradige og 71% av høygradige gliomer. Median reseksjonsgrad for alle gliomer
var 95%. Når totalreseksjon ikke ble oppnådd, var median reseksjonsgrad 84%. Det ble funnet
en signifikant sammenheng mellom treffsikkerheten ved estimert oppnådd reseksjonsgrad og
rapportert ultralyd bildekvalitet. Funnet var også signifikant i en subanalyse av gliomer.
Diskusjon: Påvisning av dose-respons-forhold er sentralt i undersøkelser av kausalitet. Det
påviste dose-respons-forholdet mellom ultralyd bildekvalitet og nøyaktigheten av gjetning på
reseksjongrad tyder på at god ultralyd gir mer nøyaktig kirurgi. Reseksjonsgradene oppnådd i
denne uselekterte serien tåler godt sammenligning med konkurrerende teknikker.
Betydning/Relevans: Ultralyd kan være et nyttig virkemiddel ved kirurgi for intrakraniale lesjoner.
Det ser ut til å være en dose-respons-sammenheng mellom ultralyd bildekvalitet og nøyaktigheten av reseksjoner. Dette er en indirekte, men sterk indikasjon på en kausal sammenheng
mellom bruk av ultralyd og tryggere og bedre kirurgi.
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Nevrokirurgi 4
Arne Torkildsen in memoriam:
Operasjon for bakre skallegropstumor hos 4 åring i 1946.
Lundar T

Nevrokirurgisk avdeling, OUS, Rikshospitalet.

En 4 år gammel gutt ble innlagt på Nevrokirurgisk seksjon med markerte symptomer på forhøyet
intrakranielt trykk (hodepine, kvalme, brekninger og ataksi) i februar 1946.
01.03.46. ble det gjort ventrikulografi som påviste økt ventrikkeltrykk, utvidet supratrentorielt
ventrikkelsystem og manglende avløp gjennom akvedukten.

I samme narkose åpnet Arne Torkildsen bakre skallegrop og fant ekspansjon i høyre cerebellum.
Han gikk derfor inn i cerebellum og fant en cystisk tumor som ble fjernet. Det histologiske svar
var hemangioblastom.
			

			
Gutten var ustø i de følgende måneder, men kom seg etter hvert. Etter gjennomført skolegang har
		
han jobbet på sagbruk
og som tømrer.
		
Han lever i dag i beste velgående som pensjonist (68 år), snart 64 år etter operasjonen.
Billedmessig oppdatering og nærmere klinisk status vil bli presentert.
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Nevrokirurgi 4
POSTOPERATIVE HAEMATOMAS AFTER CRANIOTOMIES FOR INTRACRANIAL TUMOUR
Helseth E
Konglund A
Langmoen IA
Lassen B
Meling TR
Rønning P

Faculty of Medicine, UiO and Dept. of Neurosurgery, Ullevål University Hospital
Dept. of Neurosurgery, Rikshospitalet
Faculty of Medicine, UiO,
Faculty of Medicine, UiO
Faculty of Medicine, UiO
Dept. of Neurosurgery, Ullevål University Hospital

Background: The objective of surgery for brain tumour is maximum safe tumour removal and
establishment of exact tissue diagnosis. The possible benefits include symptom relief, improved
quality of life, and reduced tumour burden for adjuvant treatment modalities. However, intracranial surgry is not without inherent risks. In order to weigh these risks against the presumed
advantages, it is important to have specific knowledge about the institution’s complication rate.
Material and methods: All patients ≥18 years who underwent craniotomy for an intracranial
tumour at Rikshospitalet and Ullevål Universitetssykehus in the time period 2003 – 2008 were
included. The patients were identified from our prospectively collected database and their charts
were studied retrospectively The following data were recorded: sex, age, resection or biopsy,
histology, reoperation for postop. haematoma, and long-term outcome for those reoperated for
haematoma. The haematomas were recorded as early (≤7 days), intermediate (≤30 days) and late
onset (>30 days).

			
			

		

Results: The overall rate of reoperation for postop. haematomas was 2.1% (n=54). Of these,
43%) were ICH, 24%) were acute EDH, 4% were acute SDH, 7%) were intracerebellar, 2%) was
in the brain stem, 15%) were chronic SDH, and 6% were subcutaneous (SC). Using multivariate
Cox regression analyses, age>70 was significantly associated with increased risk of developing
postop. haematoma (p<0.001), whereas sex, resection vs. biopsy, and primary vs. secondary
craniotomy were not. With respect to tumour histology, the rate of postop. haematomas were:
LGG 0.7% (n=2), HGG 2.0% (n=17), menigiomas 2.3% (n=16), metastases 2.2% (n=10). With
respect to outcome after postop. haematomas, 20 patients (37%) had no additional disability
(NAD), 12 (22%) were mildly disabled, 6 (11%) were moderately disabled, 2 (4%) were severely
disabled, and 12 (22%) died due to their haematoma. Long-term data are missing for 2 patients
(4%). With respect to timing, 81% of the haematomas were early onset, 6% were intermediate
onset, and 13% were late onset. All 7 in the latter group were cSDH. Excluding the cSDH, the
median time from tumour surgery to reoperation for haematoma was 1 day (mean 2.2 days, range
0-26). Of these, 28% (n=13) were reoperated the same day, 54% (n=25) within day 1 after surgery,
80% (n=37) within day 2, 89% (n=41) within day 3, and 96% (n=44) within 7 days.
Conclusions: Our mortality rate is comparable to most published rates. Advanced age was
significantly associated with development of postoperative haematoma. Even though postoperative haematomas are rare, the consequences of them are often devastating and great care
should be taken to avoid them.
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Nevrokirurgi 4
Primær lymfekreft i sentral/perifere nervesystem, kasuistikk
Habiba S
Henning R

Øye-Nevrokirurgisk avd., Univeristetssykehuset Nord-Norge
Øye-Nevrokirurgisk avd., Univeristetssykehuset Nord-Norge

Kun 1% av alle typer lymfekreft affiserer CNS ( sentrale nervesystem ) samtidig er lymfekreft av
PNS ( perifere nervesystem ) en sjeldenhet. 4-7% av primære hjernetumor er lymfomer. Incidensen
av PLCNS ( primære lymfomer i sentrale nervesystem ) i voksen alder er 6/1000000. Man kan
anta at dette er sjeldnere hos barn for denne aktuelle sykdom. Primær lymfekreft av N. ischiadicus
er også en meget sjelden sykdom som er kun beskrevet i litteratur med to siffrede tall.
For ca. 2-3 år tilbake skal man ha hatt to tilfeller, den ene med affeksjon av primær lymfom i CNS,
den andre med primær lymfom av N. ischiadicus.

			
Den første var en 13 år gammel jente som debuterte med GTK anfall. MR viste bilaterale
			
diffuse forandringer, EEG u.a., kun et anfall under oppholdet. Ble skrevet ut med mistanke om
		
encefalopati. Diverse
innleggelser grunnet GTK, hemiparese, vekttap og uregelmessige MR
		
funn. Påfølgende mistanke om mitokondria syndrom (MELAS), anorexia og depresjon. Ved
oppdagelse av kontrast oppladene lesjoner ved MR seinere i forløpet, ble nevrokirurgisk avd.
inkludert i behandlingsgruppen. Stereotaktisk intrakraniell biopsi påviste en stor cellet B
cellelymfom. Behandlet etter protokoll, uten tegn til residiv.

Den andre var en 55 år gammel man som debuterte med fot smerter dorsalt, samt redusert
kraft ved dorsal fleksjon. MR LS collumna kunne ikke forklare symptomatikk. Nevrofysiologiske
undersøkelser fremskynder en mulig perifere etiologi og det konkluderes med polynevropati.
Ved seinere innleggelse får pasienten tumor på baksiden av låret. Det ble tatt MR av lår som
kunne gi mistanke om nevrofibromatose, henvist til genetisk testing. Påfølgende nål biopsi
identifiserte en diffuse stor cellet B celle lymfom i N. ischiadicus. Behandlet etter protokoll ingen
residiv.
Konklusjon: Primær lymfekreft i CNS/PNS er en meget sjelden patologi, men den eksisterer.
Dermed er det viktig å tenke noe bredt ved klinikk som virker avvikende fra daglige problemstillinger.

276

• Høstmøteboken 2009

Forfatterregister
A
Aamodt A
Aas E
Aasly JO
Adobor R

Bjerre S

64; 65; 147

42; 82, 87; 88

Bjørgul K

44; 45; 89

53

Bjørkmo I

10

110
129; 137; 138

Blomquist J

149; 154

Bogen B

90

90

Borchgrevink GE

32

Alhaug E

55

Borgen P

Alhaug OK

62

Brattgjerd JE

52

Alnæs MB

155; 157

Brekke I

58

Bressers M

94

Brevig K

89

Aga P

Amlie E
Andersen ST
Andreassen GS
Armitage B
Aspaas S

64; 65; 83; 147
89
60; 59
7
53

Brouwer EF
Brox JI
Bruland Ø

Aunan E

55; 85

Bruun J A

Aune AK

11; 12

Bräuer T

66; 80; 81; 84;

34
127; 135; 137; 153
125

			
			

		

36
129; 137; 138

Austevoll I

126; 135

Brøgger JC

Austgulen OK

5; 6; 149

Buvik AS

41

Bøe B

77

121

B
Badawy M
Bahr R

82
141; 142

C
Cappelen J

Bakke SJ

159

Bakken LT

28

Bastian D

57

Behzadi M

96

D

Benum P

87

Dahl OE

Berg J

26

Dahlberg D

Bierling R

82

Daibes K

Birkenes T

157

Dale H

Birketvedt R

82

Dargel J

Bjerkholt H

83

de Weerd L

• Høstmøteboken 2009

Clarke-Jenssen J
Coobs B

119
59; 60
7

50; 66; 79
113
46
67; 68; 69; 71
155; 157
131

277

Didriksen A

73

Dimmen S

151

Drogset JO

1; 2; 10; 143

Dypbukt S

149

Flugsrud GB
Forberg L

56

Fornes J

83

Fosdahl M

11

Foss H

148

E

Foss O

87; 88; 145

Eastwood D

107

Fosse L

97; 101; 102

Eide PK

160

Fredriksen TA

109

Eitzen I

9

Fric R

116

Ekeland A

3; 148

Frihagen JF

Ekseth K
			

113

Friis K

Ellingsen O
			
Engebretsen L 		
		
Enger M

123

Furnes O

Engesæter IØ
Engesæter I
Engesæter LB

3; 4; 7; 9; 11
153
120; 121

51; 53
147
27; 47; 48; 68; 69; 70;
76; 78; 82; 86; 156

G

92; 107; 108

Gabrielsen S

136

43; 67; 68; 69; 70; 71;
92; 97; 107; 108

Gamlem AM

42

Garellick G

78

Eriksen HM

69

Espehaug B

43; 47; 48; 67; 68; 69;
70; 71; 76; 86

F

Giercksky K-E
Gifstad T

125
1

Gjerdet NR

49; 91

Gjertsen JE

43; 47; 48

Godø PA

136

Farrer MJ

110

Gribbestad I

118

Faulder K

112

Griegel K

94

Fenstad AM
Fevang BT
Fevang J

278

58; 62

73; 74; 78; 156

Grimsgaard C

28

70

Grundnes O

127

47; 48; 97; 126

Grøgaard B

54

Fevang TBS

27

Gulati G

42

Figved W

72

Gulati M

118

Finsen V

17

Gulati S

118; 124; 136

Fjalestad T

56

Gulbrandsen P

Fjelstad AB

164

Gunderson R

95
11; 39; 40
• Høstmøteboken 2009

Holme I

H
Habiba S

Holthusen J
135; 170

Hagen S

161

Hahn A

31

Haldorsen B
Hall KS
Hallan G
Hansen AK
Hara S

Hommelstad J
Horn J
Hove LM

101

117

140

67; 70; 71; 76; 82
74
109
5; 6

Husby T
Høiness PR
Høstmælingen C
Høvik Ø

Hassellund SS

35

I

Haugan K

82

Indrekvam K

19; 20; 25

Ingebrigtsen T

24; 29; 30

Ivo R

27; 47; 48; 68; 69; 70;
76; 78; 82; 86; 154

Hegna J

5; 6

Heier T

77

Heir S

3; 4

Helland CA

158

Hellum C

127; 135

Helseth E

165; 166; 169

Helseth R

165

Hennig R

161

Hennig T

152

Henning R

170

Hjelmstedt F

50; 79

Hole M

56

Holen K

2

Holen KJ

101; 102

Holm I
• Høstmøteboken 2009

27

Husby OS

Harlem T

Havelin LI

163; 164
39; 40; 99

Hulleberg G

49; 63

Hauksson I

23

152

Harboe K

Haugstvedt JR

4

11

24; 29; 30
98; 100
122
64; 65; 83

82

			
			

		

112; 135
157

J
Jack S
Jakola AS
Johannes CS
Johannesen TB
Johansen KK

34
124; 136
67
165; 166
110

Johansen O

13; 14; 36; 38; 102; 130

Johansen S

7

Johansson PE

78

Johnsen E

143

Johnsen LG

127

Jørgensen JV

109; 110

K
Kadar T
Karlsson V

82
156
279

Karus J
Khaled M
Kise N
Klaksvik J
Knaus A
Knobloch R
Kolstad F
Konglund A
Korsvold AM
Kristiansen LP

38

Liljeholm M

56

Lilleeng B

111

148; 152

Lindekleiv HM

112

88; 145

Line Løwer HL

69

Lium A

33

13; 14; 38

103
139; 140
123
111; 165; 166; 169
147
39; 40; 99

Lofthus CM
Lote K
Ludvigsen P
Lund G
Lundar T

20; 39; 40
152
168

Kristiansen T
			

79

Kristianslund E
			
Krosshaug T 		
		
Krukhaug Y

8

Lydersen S

8

Lygre SH

86

Lyngstadås SP

57

21; 24; 30

Lütken T

26

78

Løken S

3; 4

Kvernmo HD
Kärrholm J
König M

27

Lutro O

51
165

67; 71
124

117; 159

M
L
La Russa V

145

Laborie LB

92; 107; 108

Lamvik T
Langberg C
Langmoen IA
Langvatn H
LaPrade R
Larmo A
Lassen B
Lehmann TG

2; 101; 102
165
166; 169
67; 71
7
150
166; 169
92; 107; 108

Madsen JE

53; 58; 59; 60; 151
58

Mardal K-A

112

Martinez I

36

Mashadi M

90

Maskar BJ

155

Matre K

47; 48

Meling T

61; 63

Meling TR
Mellemstrand M

96

Mesic H

Lerud PJ

35

Moksnes H

Lie SA

155; 157

Magnusson MT

Lende S
Liavaag S

280

Mader K

117; 159; 165; 166; 169
158
59
9

153

Moldestad IO

91

27; 91; 108

Moosmayer S

150; 152
• Høstmøteboken 2009

Morgan M

112

Pedersen P-H

120; 121

Mork J

117

Pennig D

155; 157

Myhr G

10

Pettersen SH

Myhre C

28

Petursson G

Myklebust G

11

Polacek M

Müller TB

114; 115

Mæhlen J

166

Mølster AO

91

Pripp A H

Natvik T
Nerhus K

133
3; 152

36; 130; 144
79

R
Ramm-Pettersen J

N

88
64; 65

111

Ramstad C

45

Ramstad K

103

Randsborg PH

93; 95

Nilsen PT

126; 132; 133; 134

Ranheim A

163

Nordsletten L

51; 53; 75; 77; 151

Refsdal E

128

37

Reigstad A

Nottrott M

91

Reigstad O

26; 28

Novicoff WM

44

Reikerås O

57; 66; 79

Novicoff WY

89

Reinholdt MP

163

149

Rieber-Mohn M

126

Nygaard O P

124

Rigo IZ

16; 18; 20

Nygaard ØP

127; 135; 136

Riise R

129; 137; 138

Norum OJ

Nuhic E

Nymoen Ø

130

Nysted M

87

Rimeslåtten S
Risan A
Risberg MA

O

Robstad B

137
41
9; 11
75

Rohrl SM

75

Olsen BA

73; 74

Romner B

112

Opland V

72

Romundstad P

115

Osnes T

117

Rosenberg A

23

78

Rosendahl K

92; 107; 108

Rosenlund E

12; 15

Overgaard S

P

Rossvoll I

127; 139; 140

Paulsrud Ø

Rudlang A

79

• Høstmøteboken 2009

34; 35; 52

		

23; 26

144

Olsen B

			
			

281

Røkkum M

20; 22; 25; 26

Skrede S

158

Rønning P

165; 166; 169

Skråmm I

95

Rønningen H

102; 139; 140

Skutlaberg DH

158

Smith HJ

150

Røste G
Røtterud JH

111
3

Småbrekke A
Snyder-Mackler L

S
Saleh KS
Sanchez FH
Sandell T

Solberg T

41; 73; 74
9
124; 131; 135

44

Solgaard T

113

12; 15

Solheim E

5; 6; 90; 149; 154

160

Solheim O

119; 136; 167

Sandvei MS
			

114; 115

Sorteberg A

164

Sandvei Skeie B
			
		
Scheie D
		
Schnell Husby O

121

Sorteberg W

159

159; 165; 166

Spiridanov S

Schrama JC

Steen H

39; 40; 99

70; 71

Stiris MG

153

Schrøder CP

147

Storheim K

127

Seip A

126

Stovner LJ

114

Selbekk T

167

Strand T

5; 6

Seljom U

152

Straume LG

10

37

Strømsøe K

34; 35; 52; 56

Sellevold S
Sivertsen EA
Sjaastad O
Sjursen H

93; 95
109
67; 71

Støen RØ

123

Sundstrøm T

158
122

118

Svartberg J

Skallerud B

145

Svege I

Skau PA

135

Svenningsen S

Skeie BS

120

Sætersdal C

Skeie GO

120

Søreide K

37; 125

51

Sundseth J

Sjøbakk TE

Skjeldal S

Sørensen R

152
104; 106; 153
97
63
129; 137; 138

Skoglund A

135

Sørlie A

124; 135

Skogseid IM

111

Søvik T

61

Skogstad B
Skredderstuen A
282

7

91; 139

136
82; 156

T
• Høstmøteboken 2009

Talsnes O
Tamburstuen MV
Tariq R
Tegnander A
Terjesen T

50; 79

Weum S

131

57

Wiig M

89

150

Wiig O

104

1; 142
99; 103; 104; 105; 106

Wijdicks C
Wik TS

7
88

Thomsen M

29

Williksen J

24; 30

Thomsen MW

54

Winge JF

73; 74

Thorkildsen R

22

Winge M

19

Thrygg H

62

Witsø E

Thu F

89

Torp SH

118

32; 33

Y
Young S

99

U
Ulvestad A

146

Z

Unsgård U

167

Zaikova O

V

		
37; 125

Ø

Valen-Sendstad K

112

Ødegaard B

Vatten L

115

Øiestad BE

11

96

Østvoll I

58

Vestad T
Vik A
Vinje T
Visnes H
Vollset SE

Øye C

2; 101

47; 48

Øyen J

5; 6

141; 142
86

Waaler GM

53

Waisman M

46

Walløe A

54
106

Wester K

162

• Høstmøteboken 2009

Å
Åhlund O

89

Årøen A

3; 4

89

Wensaas A
Westerhaus B

83; 147
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Wendy M
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HOFTE

LINK® LUBINUS SPII®

* SPII® STAMMEN HAR EN
OVERLEVELSE PÅ 95.4%
ETTER 15 ÅR PÅ 55 718
PROTESER
*ÅRSRAPPORT 2006
SVENSKA HÖFTPROTESREGISTRET
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