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60-års jubileumsfeiring med eget høstmøte!
Norsk ortopedisk forening (Nof ) ble dannet 10. september i 1947, og
feirer i år sitt 60-års jubileum. Selv om Nof ble dannet kort tid etter den
svenske og danske ortopediske forening, tok vi aldri steget fullt som
svenskene og danskene hva angår eget høstmøtearrangement. Mens de
har avholdt eget høstmøte i en årrekke, har vi i Norge hatt tradisjon for å
avholde vårt arrangement sammen med kirurgene. Dette fungerte lenge
helt utmerket. Imidlertid har alle de kirurgiske fagene vokst, og etter hvert
ble arrangementet preget av trange forelesningslokaler, lange lunsjkøer
og langt til kaffen, dårlige forhold for utstillerne - og mange klager fra våre
medlemmer.

Formannen opplever
Sydney fra sjøen

Eget høstmøtearrangement var oppe på agendaen på vår generalforsamling
allerede for noen år siden, men tiden var ikke moden for endring. Imidlertid
mente styret i fjor vi på ny burde ta stilling til eget høstmøtearrangement
med begrunnelse i at vi ønsket å ivareta vårt fagmøte bedre.
Generalforsamlingen ga sin tilslutning, og eget høstmøtearrangement blir
i år en realitet - i Norsk ortopedisk forenings 60-års jubileumsår!
Styret har hatt stor glede av å jobbe med oppgaven. Vår sekretær Per
Høiness har stått for det meste av det praktiske arbeidet i samarbeid med
Kristin Solstad i Kongressfirmaet KSCI, et arbeide begge har utført på en
imponerende måte. Vi mener at alle de gamle klagene nå er ivaretatt. I tillegg
har vi fått den fleksibiliteten i programoppsettet som vi ønsket oss, hvilket
har resultert i det mest omfattende symposieprogram noensinne - samtidig
som det er plass til like mange abstrakts som tidligere. Foreningens 60-års
jubileum skaper dessuten en flott ramme rundt vårt første eget høstmøte,
og høstmøtet føles derfor nesten som en jubileumsgave.
Vi takker Norsk kirurgisk forening som har huset oss i så mange år og
takker for det gode samarbeidet rundt koordineringen av årets program
og kommende traumesymposier, som annet hvert år vil arrangeres i regi
av Nofs høstmøte. Vi takker alle våre medlemmer som årlig påtar seg
oppgaver under høstmøtet som møteledere og foredragsholdere, og som
også i år stiller opp. Vi takker industrien som gjennom sin tilstedeværelse
bidrar til en flott felles møtearena og som har gjort dette arrangementet
økonomisk mulig. Vi retter en spesiell takk til vår hovedsponsor, NMS, som
med sitt sponsorbidrag bedrer foreningens økonomisk fundament i såpass
betydelig grad at det muliggjør ytterligere økte faglige aktivitet.
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Til slutt ønsker vi alle våre medlemmer og møtedeltagere et utbytterikt
høstmøte. Vi gleder oss til å se dere alle!
På vegne av styret,
Hebe Désirée Kvernmo

En sammensveiset gjeng under Nof-møte
i Amsterdam mai 2007. Fra venstre: Ketil
J. Holen, Ole-Edvard Bergsdal Gabrielsen,
Knut Fjeldsgaard og Hebe Désirée
Kvernmo

Men hvor var Per Reidar Høiness? jo, han var opptatt med å arrangere
høstmøtet
• Høstmøteboken 2007

Nå med navigasjon

98,9%

overlevelse ved 15 år

(Ritter et.al. (2001) Clin. Orthop. (388):51-7.)
Biomet Norge AS
Tlf:
+47 24 12 43 43
Fax: +47 24 12 43 44
Mail: biomet@biomet.no

...så har vi vårt første Ortopediske Høstmøte!

En hilsen og info fra
Per Reidar Høiness
Sekretær og
webredaktør

Gleden over endelig å kunne presentere et Ortopedisk Høstmøte for
medlemmene kan på mange måter sammenlignes med å åpne et Kinder-egg
for første gang. Det sies at et Kinder-egg inneholder 3 ting; noe godt, en
overraskelse og en liten leke! Jeg tror ”lekene” for oss ortopeder representeres
av det faglige, med foredragene og symposiene. Lunsjene og kaffepausene
håper vi smaker godt, og så var det overraskelsene, da! Jeg håper ikke det
blir for mange, og om de kommer får vi håpe de er av positiv karakter! Èn ting
er i alle fall sikkert; vi har forsøkt å lage et høstmøte som ikke er som andre
høstmøter. Vi har forsøkt å skape vår egen vri på ting. Vi tror dette er viktig for
at vi skal oppleve at vi ortopeder har en egen tilhørighet, en egen identitet.
Derfor vil høstmøteboken se landerledes ut, programmet se anderledes ut,
lokalene se anderledes ut, form og smak være anderledes.

			
			

Utfordringer
Nå er det ikke slik at all forandring er til det gode. Vi i styret vet dette. Vi
risikerer å miste noe på veien av det som var bra før, noe av det som var
bra med det ”gamle” høstmøtet. Men vi tror også at dersom vi står stille
og frykter endring, så taper vi i en verden som beveger seg fremover – hele
tiden. Vi må derfor bestrebe oss på å bli bedre, finne nye og bedre løsninger.
Og går noe galt, må vi bare brette opp armene og gjøre det bedre neste
gang. Men; den som gjør noe, risikerer også å gjøre noe dumt, og her er ikke
undertegnede noe unntak. La meg først gi en beklagelse til alle innsendere
av abstrakter som har hatt problemer med systemet og vært usikre i forhold
til om abstraktene faktisk har blitt mottatt eller ikke.

		

Jeg vil være den første til å innrømme
at nettskjemaet ikke har fungert bra
nok. Det er derfor til trøst for noen,
kanskje, at jeg nok er den som har slitt
mest med dette systemet. Problemet
fra min side har vært at databasen
som ble generert av nettskjemaet ikke har vært bra nok. Grunnen til dette
er begrensningene i størrelsen på feltene – slik at noen har fått kuttet sine
abstrakter – og at enkelte tegn (>, <) har medført rariteter som har måttet
ryddes i etterkant. Tidsfristen for innlevering (31. august) har også vært
problematisk, ettersom mange velger å sende sitt bidrag den samme kveld
som fristens utløp, og da blir det for lite tid til å rette opp feil og problemer.
Men jeg har da etterhvert fått inn alle bidrag og lagt dem inn i programmet.
Frie foredrag
Vi har i år mottatt 121 frie foredrag, hvilket er noen flere enn i fjor (113). Vi er
allikevel ikke på 2005-nivå, hvor det ble avholdt 149 frie foredrag. Samtidig
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Kristin Solstad, KSCI

må vi være klar over at det i år avholdes en rekke nye fagsymposier hvor
mange bidrar med faglige innlegg, eksempelvis Leddregisterets symposium,
fire Nof mini-symposier, et felles revma- og fot/ankel-symposium og et
idrettskade-symposium.
Alle foredragsholdere må levere sine bidrag (USB-penn eller CD) til våre
teknikere ved inngangen tidligst mulig før de respektive seksjonene.
Det anbefales å teste presentasjonene før de holdes på en av PCene på
sekreteriatet, som tidligere.
Presentasjonene legges på ”skrivebordet” på PCen og foredragsholderne
skal derfor klikke på sin egen presentasjon for å få den opp på skjermen.
Under presentasjonene vil vi kun benytte faste mikrofoner (ikke ”bugs”), så
glem ikke å snakke riktig vei!
Foredragsholdere tidlig første dag kan sende sin presentasjon som vedlegg
på mail til abstrakter.nof@gmail.com slik at gjennomføringen blir ukomplisert
fra start.
Møteledere
Sender man inn bidrag til Høstmøtet risikerer man også å bli plukket ut til å
være møteleder (!). Vi vet at førsteforfatter/foredragsholder er til stede, og
derfor velges alltid en av disse som møteledere. Ved forfall må man selv ta
ansvar for å finne en erstatning.
Det kreves ikke mye av møteledere, men her er noen viktige regler:
1. Møt i god tid
2. Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner fungerer.
3. Taletid 8 minutter, diskusjon 2 minutter
4. Hold tiden (både start og stopp).
5. Les abstraktene, ha gjerne et spørsmål om det ikke er noen fra salen.
6. Tilkall teknisk assistent fra sekreteriatet ved problemer.
Utstillere
Vi hadde ikke hatt mulighet til å få dette til uten utstillere. Det økonomiske
bidraget fra dem har vært betydelig og helt avgjørende. Leverandørene har
kommet inn på Høstmøtet på en helt annet måte enn tidligere, både fysisk
nærmere og mer engasjert i det faglige. Dette tror vi er en riktig utvikling.
Ved årets høstmøte vil det bli avholdt seks såkalt industri-initierte symposier
inne fagområdene frakturer, sårbehandling, trombose og leddproteser. Vi
tror dette vil være et stort og positivt tilskudd til Høstmøtet, og sammen
med flotte utstillinger blir dette veldig bra. Hadde vi hatt bedre kapasitet
kunne vi ha arrangert flere industri-initierte symposier og hatt flere utstillere
ettersom det er stor pågang. Mange av leverandørfirmaene opprettholder
sine tradisjoner i form av møter, utlodninger, middager og stipender, og det
er vi svært glade for. En stor takk rettes derfor til våre leverandørfirmaer!
Arrangøren
Styret har fra første stund vært klare på at vi trenger en stødig profesjonell
arrangør som kan ivareta våre behov og interesser i forhold det store
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oppdraget det er å arrangere et eget høstmøte. Vi har funnet en meget
god samarbeidspartner i Kristin Solstad fra KSCI, og jeg vil takke henne
for innsatsen og ser frem til det videre samarbeide. I vår organisasjon med
skiftende styrer vil KSCI representere kontiuitet.
Banketten
Jubileumsmiddagen skal selvsagt være en feiring av vårt 60 års jubileum. Vi
har derfor forsøkt å lage en ramme som tar hensyn til alle aspekter; en viss
formalia i kleskoden – men ikke nødvendigvis grand galla, humor gjennom
taler og standup av artistene Kjetil og Kjartan (TV2, The All Right Show, med
mer), piano under aperitiffen og til sist dansebandet Saturn som vil holde oss
i gang med dans utover natten. Menyen og vinene skal være førsteklasses, så
her er det bare å melde seg på. Nof betaler mesteparten av gildet. Egenandel
350,-. Påmelding på www.ksci.no.
Praktisk informasjon
SAS hotellet ligger midt i byen med Slottet som nærmeste nabo og med
all mulig tilgjengelig kommunikasjon. Det finnes også parkeringsplasser
og parkeringshus i nærområdet, samt i kjelleren på SAS hotellet. 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.
Glem ikke forhåndsregistreringen på www.ksci.no.
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.

Kjetil og Kjartan

			
			

		

Saturn

Men neste år blir det bedre!
Vi tar med oss tilbakemeldingene og erfaringene fra dette høstmøtet for å
gjøre neste års møte enda bedre. Vi vil oppdatere medlemmene på www.
ortopedi.no fortløpende neste år, så sjekk her om du lurer på noe. Men
allerede nå kan jeg love at innsendingen av abstraktene skal endres;
1. Abstraktene skal sendes inn som Word-vedlegg! Det legges ut en mal for
dette på www.ortopedi.no i forkant.
2. Nettskjemaet skal fylles ut av alle med kun forfattere og tittel.
3. Kvitteringer for mottatt abstrakt kommer pr mail.
4. Deadline blir 31. august, som tidligere.
5. Oppklaringsuke påfølgende uke, slik at eventuelle problemer og
spørsmål avklares innen 7. september.
Neste år trenger vi mer plass, så da flytter vi til Radisson SAS Plaza, og der
blir vi...
Godt Høstmøte!
Per Reidar Høiness
• Høstmøteboken 2007
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LINK® C.F.P. FEMORAL STEMS AND LINK® T.O.P. ACETABULAR CUPS

Why is
bioharmony
important for
the hip joint?
The retention of the femoral
neck and the compression of
medullar cancellous substance
results in increased bone should
future surgery be required, while
the design of the acetabular
components ensure proper range of
motion and joint stability. Both provide in a
system that achieves bioharmony in the hip bone preservation plus physiological loading …

• Retention of femoral neck
• Preservation of metaphyseal
cancellous bone
• Biomechanically optimal
anchoring principle
• Consideration of
physiological distribution
of forces in prosthetic
design
• Cementless fixation
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Generell Informasjon
Foredragsholdere
1. Alle foredragsholdere må levere sine bidrag (USB-penn eller CD) til våre
teknikere ved inngangen tidligst mulig 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. Finn ditt abstrakt og abstraktnummer på nettsidene www.
ortopedi.no. (Eksempel: 234_Testesen.doc)
4. Det anbefales å teste presentasjonen på en av PCene på sekreteriatet.
5. Teknikerne legger presentasjonene på ”skrivebordet” på PCen i
auditoriet.
6. Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få den opp
på skjermen.
7. Under presentasjonene benyttes faste mikrofoner (ikke ”bugs”), så
glem ikke å snakke riktig vei (inn i mikrofonene).
8. Foredragsholdere som skal holde sine foredrag tidlig første dag kan
sende sin presentasjon som vedlegg på mail til abstrakter.nof@gmail.
com slik at gjennomføringen blir ukomplisert fra første dag.

			
			

		

Møteledere
1. Førsteforfattere er normalt foredragsholdere og vil derfor være til stede,
derfor velges to av disse som møteledere.
2. Ved forfall må møtelederne selv ta ansvar for å finne en erstatning. Meld
i tillegg endringer til sekretæren i Nof på kontakt@ortopedi.no.
1. Møt i god tid før seksjonen starter
2. Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner fungerer.
3. Foredragsholderne har 8 minutter taletid, 2 minutter til diskusjon
4. Hold tiden (både start og stopp).
5. Les abstraktene, ha gjerne et spørsmål om det ikke er noen fra salen.
6. Tilkall teknisk assistent fra sekreteriatet ved problemer.
Praktisk informasjon
SAS hotellet ligger midt i byen med Slottet som nærmeste nabo og med
all mulig tilgjengelig kommunikasjon. Det finnes også parkeringsplasser
og parkeringshus i nærområdet, samt i kjelleren på SAS hotellet. 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.
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CORAIL

®

97%

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

"Corail (HA belagt) stamme er
den mest brukte og har færrest
revisjoner med endepunkt alle
stammerevisjoner."
Fra Årsrapport 2007.

Program fra dag til dag
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Oversikt over utstillere

30

			
			
		
		
Sessions skal foregå i
Scandinavia Scene, Helsingfors/Stockholm,
Finnmark/Lofoten, Telemark og i Oppegård
Stand 1:
Stand 2:
Stand 3:
Stand 4:
Stand 5:
Stand 6:
Stand 7:
Stand 8:
Stand 9:
Stand 10:
Stand 11:
Stand 12:
Stand 13:
Stand 14:
Stand 15:
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Nordic Medical Supply
Mölnlycke Health Care
ExamVision Norge AS
Orthovita
BMS Convatec
Bayer Health Care
Tyco Health Care Norge
Cardinal Health
Ortoconsept Scandinavia
Otto Preiss
Astra Tech
Johnson & Johnson
Link Norway AS
Bbraun Medical
Smith & Nephew AS

Stand 16:
Stand 17:
Stand 18:
Stand 19:
Stand 20:
Stand 21:
Stand 22:
Stand 23:
Stand 24:
Stand 25:
Stand 26:
Stand 27:
Stand 28:
Stand 29:

Ortomedic
Biomet
Synthes
Implantscan AS
Medinor
Pﬁzer
GlaxoSmithKline
Medtronic
Scp
Medistim Kir-Op
Fresenius Kabi
Swemac Orthopaedics
Stryker
NOF + Registrering
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Stand 18
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29
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Operasangerne kommer!
Ved åpningen av både Nof’s Jubileumssymposium og Nof’s Årsmøte får
Høstmøtet besøk av operasangerne Magne Fremmerlid og Charlotte
Fongen. De vil holde minikonserter klaver-akkompagnement med fremføring av kjente verker fra operaens verden.
Magne Fremmerlid har studert ved Rogaland Musikkkonservatorium
og hos Ingrid Bjoner i Oslo. Han debuterte i 1991 med Rikskonsertenes
debutstøtte og er nå solist ved Den Norske Opera. Her har han hatt et
utall roller i operaer av Verdi, Puccini, Mozart, Wagner, med mer. Magne
Fremmerlid gjorde seg også sterkt bemerket som Publius i Titus høsten
2006 (bildet). Denne høsten synger han Colline i La Bohème i Operaen og
Kaptein Anckarstöm i Maskeballet på turné.

			
Charlotte Fongen har sin sangutdannelse fra Norges Musikkhøgskole. Her
			
studerte hun hos		Marit Isene, og avsluttet med diplomkonsert 1991. Hun
debuterte med rikskonsertenes debutstøtte i 1992. Samme år debuterte
		
hun i rollen som Zerlina i Don Giovanni ved Den Norske Opera. Hun har
siden dette gjestet DNO ved en rekke anledninger. Charlotte Fongen er
ofte engasjert som romansesanger og som solist ved fremføringer av
kirkemusikalske verk. Denne høsten er hun også aktuell som korleder i
Fengselskoret på TVNorge.
Opera-elskere; – gled dere!
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Bankett med standup, dans mm.
Det er en viss tradisjon for å ha et humoristisk innslag under den
ortopediske middagen. Så også på jubileumsbanketten i år! Vi har trålet
markedet for standup-artister på den øverste hyllen, og vårt valg i år har
falt på artistene Kjetil og Kjartan!
Kjetil & Kjartan - kjent fra sine show på TV2 og Kanal24, vil også i år ut og
møte sitt publikum på utvalgte livescener rundt om i Norge. Med sine syke
”skjult kamera”- og telefon-påfunn som Britt, Kjetil i skogen, Arild Meum,
Fritz, Leeeiiif, Johs, Sondre Seim og Kjartans sjekkefigur, har de gitt det
norske folk mange lattermilde stunder foran TV og radio de siste årene.
I tillegg har de gitt ut 2 DVD’er, som står i hylla i 30.000 norske hjem. Kjetil
og Kjartan spiller for tiden inn nytt tv-program for TV2, og på Christiania
Teater spiller de sitt nye show ”The All Right Show” fra 20. september.
Når Kjetil & Kjartan spiller live, får vi møte nettopp de populære figurene
på nært hold, og i sitt rette element; På scenen foran et levende og
leende publikum. Og ikke minst: I sin kjente ”skjult kamera”-stil tar de
livetelefoner og lurer folk trill rundt i innland og utland.

			
			

		

Etter middagen blir det dans til dansebandet Saturn, kjent for god musikk
og høy stemning. Vi tror dette tegner til å bli en topp kveld!

Kjell og Kjartan

Saturn

• Høstmøteboken 2007
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Symposier
Norsk Ortopedisk Forening Symposium

Jubileumssymposium
Onsdag 24. oktober Auditorium: Scandinavia Ballroom
Møteleder: Ketil Holen, nestleder Nof
Tid
09.00

Åpning av Ortopedisk Høstmøte
Hebe Kvernmo, Nof-leder

09.05

Kulturelt innslag - opera!
Introduksjon ved Per Reidar Høiness, sekretær i Nof

09.15

Fra norsk ortopedisk historie: De gamle læremestre, hvordan var de?
Ortopediens inntog i Sentralsykehusene – en lang kamp.
Æresmedlem Sverre Skeie

09.35

Fra norsk ortopedisk historie: Utviklingen innen frakturbehandlingen
Æresmedlem professor emeritus Einar Sudmann

09.55

Fra norsk ortopedisk historie: Utviklingen innen hofteprotesekirurgien
Æresmedlem professor emeritus Pål Benum

10.15

Pause

10.45

Ortopedenes plass i Legeforeningen
President Dnlf Torunn Janbu

11.05

Framtidsperspektivet: Hvor går vi?
Leder Nof Hebe Kvernmo

11.25

Norske ortopeder og internasjonalt arbeid
IOC forskningssjef professor Lars Engebretsen

11.45

Spørsmål/diskusjon og avslutning

12.00

Slutt
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Nasjonalt Register for Leddproteser 20 år jubileumssymposium

Nasjonalt Register for Leddproteser
Onsdag 24. oktober Auditorium: Scandinavia Ballroom
Møteledere: Geir Hallan, Lasse Engesæter, Ove Furnes og Knut Fjeldsgaard
Tid
13.00

Hofteproteser. Resultater med usementerte acetabularkopper 1987-2007
Geir Hallan

13.05

Moderne artikulasjoner - bedre enn metall mot plast?
Leif I. Havelin

13.10

Hofte-resurfacing? Ja takk
Roel Bierling

13.15
Hofte-resurfacing? Nei takk
			
Leif I. Havelin
			
		
13.30
Hoftebrudd:Når
på døgnet skal hoftebruddene opereres?
		
Lasse Engesæter
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13.45

Skal mediale dislokerte fraktura colli femoris behandles med 2 skruer eller
med protese?
Tarjei Vinje

14.00

Skulderproteser:Skulderprotesekirurgi i Norge. En epidemiologisk studie og
overlevelsesanalyse på 1825 skulderproteser rapportert til Nasjonalt Register
for Leddproteser
Ove Furnes

14.10

Hemi- eller totalprotese i skulder?
Cecilie Piene Schrøder

14.30

Korsbåndskirurgi:Registerinnhold og organisering
Lars Engebretsen

14.40

Resultat fra Nasjonalt Korsbåndsregister
Lars Petter Granan

14.50

Framtidig betydning av de Scandinaviske korsbåndsregistrene
Lars Engebretsen

15.00

Slutt
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Norsk Ortopedisk Forening Mini-symposium

Vurdering av behandlingsskade. Hva er ”godt nok” for ortopediske
pasienter?
Onsdag 24. oktober Auditorium: Scandinavia Ballroom
Møteleder: Anders Walløe, Ullevål Universitetssykehus/NPE
Tid
15.10

Innledning
Anders Walløe

15.15

Anamnese, undersøkelse og krav til informasjon
Lars Nordsletten, avdelingsoverlege, dr.med.

15.35

Operasjonsmetode, dokumentasjon og utredning ved komplikasjoner
Arild Aamodt, avdelingsoverlege, dr. Med.

15.55

Diskusjon

16.10

Slutt

			
			

		

Norsk Ortopedisk Forening Mini-symposium

From evidence to best practice. Behandling av distale radius frakturer.
Onsdag 24. oktober Auditorium: Scandinavia Ballroom
Møteledere: Adalsteinn Odinsson og Knut Skoglund
Tid
16.20

Åpning. Konsensus om behandling av distale radiusfrakturer
Knut Skoglund

16.25

Kunnskapssenteret
Inger Norderhaug

16.35

Kunnskapsgrunnlag, kunnskapshåndtering og systematisering av
kunnskapsgrunnlaget
Inger Norderhaug

16.45

Litteratursøk
Bibliotekar Sari Susanna Ormstad

17.00

Ulemper ved Cochrane databaser og meta-analyser med hensyn til å utforme
konsensus om en behandling
Stein Atle Lie

17.15

Diskusjon

17.20

Slutt
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Norsk Barneortopedisk Forening Symposium

Syndromes of importance to Pediatric Orthopaedics
Onsdag 24. oktober Auditorium: Scandinavia Scene
Moderators: Terje Terjesen and Sven Young
Tid
13.00

Welcome
Terje Terjesen

13.05

Arthrogryposis multiplex congenita
Michael J. Goldberg, Seattle

13.40

Mucopolysaccharidoses
Andreas Knaus, Oslo

14.05

Neurofibromatosis

			
Michael J. Goldberg, Seattle
			
14.40
Coffee break
		
15.00
Osteogenesis imperfecta
		
Michael J. Goldberg
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15.35

Multiple osteocartilaginous exostoses
Sven Young, Bergen

16.00

Marfan and Ehlers-Danlos syndrome
Jonas Fevang, Bergen

16.25

Down syndrome
Michael J. Goldberg

17.00

End of Symposium
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prosthesis

custom femoral

denne
hofteprotesen
kan aldri
bli din

den tilhører nemlig Anna Nilsson,
og passer henne utmerket

Ved rekonstruksjon av ledd kan vi
gjennom vår kompetanse skreddersy
og tilpasse de fleste løsninger. Samtidig
gir vi ortopeden full kontroll under
planleggingsfasen frem til produksjon.

Unique hofteproteser for pasienter med:
• hoftedysplasi
• unormal form på femurkanal
• juvenil revmatoid artitt
• andre deformiteter i hoften

En Unique custom femoral prosthesis levert av:

FIT THE IMPLANT TO THE PATIENT
NOT THE PATIENT TO THE IMPLANT

SCANDINAVIAN CUSTOMIZED PROSTHESIS AS , MTFS, N-7489 Trondheim, Norway

Tel: +47 73 59 89 14, Fax: +47 73 59 89 35, E-mail: support@scp.no, Web: www.scp.no

A different angle on locking plates
Designed to adress fractures
of the distal humerus, olecranon
and coronoid, Mayo Clinic Congruent
Elbow Plates offer pre-contoured,
indication specific plates featuring
cariable angle Tap-Loc™ Technology.

Swemac Orthopaedics AB
Arnstein Arnebergsvei 30
N–1366 Lysaker
Phone +47 67 10 59 00
Fax +47 67 10 59 01
olsen@swemac.com
www.swemac.com

Swemac Symposium

Treatment of fractures of the clavicle, elbow and distal radius
Onsdag 24. oktober Auditorium: Finnmark
Speakers: Professor William Geissler, Jackson, Mississippi, and Associate Professor Lars
Adolfsson, Linköping
Tid
13.00

13.30

Treatment of clavicle fractures with Acumed Locking Clavicle Plate System
Dr William Geissler, Jackson, Mississippi
An anatomically precontoured plate which conforms to the uniquely
curved clavicle bone is introduced. The plate simplifies the procedure and
decreases the prominence of the plate as compared to traditional straight
plates.
Treatment of elbow fractures with Acumed Mayo Clinic Congruent Elbow Plate
System
Dr Lars Adolfsson, Linköping
Complex fractures of the distal humerus and fracture dislocations of
the elbow are relatively infrequent injuries. The latest philosophy and
experience and recommended treatment options will be covered

14.00

Treatment of distal radius fractures with Acumed AcuLoc Targeted Distal Radius
System
Dr William Geissler, Jackson, Mississippi
The presentation will cover arthroscopic and combine open management of
intraarticular fractures of the distal radius.

14.30

End of symposium

			
			

		

ConvaTec Symposium

Modern wound management for orthopaedic wounds
Onsdag 24. oktober Auditorium: Finnmark
Tid
15.00

Theory and 10 years of practical experience
Dr. Agnetha Folestad, Orthopaedic clinic, Sahlgrenska University Hospital,
Sweden

15.45

“The Jubilee Study” Scientific studies from UK regarding post-op wound
dressing hip and knee
Orthopaedic Registrars Jon Clarke and John Dillon, The Golden Jubilee Hospital
in Glasgow, UK

16.00

End of symposium
Light refreshments
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Norsk Revmakirurgisk Forening og Norsk Fot og Ankelkirurgisk Forening Symposium

Symposium om forfotens kirurgi
Torsdag 25. oktober Auditorium: Telemark
Tid
08.30

Åpning

08.40

Ad modum Stainsby
Dr. David Stainsby

09.20

spørsmål

09.30

Ad modum Tillmann/Clayton
Dr, Jan Egil Henriksen

09.50

Weil Osteotomi
Dr. Andreas Hahn

10.05

spørsmål

10.10

kaffepause

10.25

To-komponent protese MTP 1
Dr. Ludger Schmidt

10.35

Swansonprotese MTP 1
Dr Jan Egil Henriksen

10.45

Artrodese MTP 1
Dr.med. Andreas Dietze

10.55

Diskusjon

11.15

Hva Svensk Revmakirurgisk Pasientregister kan fortelle om resultater v/
forfotskirurgi
Professor Urban Rydholm

12.00

Slutt
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HIP

LINK® MPTM RECONSTRUCTION HIP STEM

Yes, with the LINK®
MPTM Reconstruction Stem.
Specifically designed to achieve
stable fixation in the diaphyseal
region, the LINK® MPTM features ten
years of successful clinical implantations
worldwide.

Peak Compressive Load (N)

Safety and
modularity in
a distally
fixed Stem?
5200

4800

4400

Structural Endurance Limit

4000

Fracture
No Failure

3600

100,000

1,000,000

Number of Cycles

10,000,000

Structural fatigue curve
for the LINK® MPTM Hip Stem
with torsion.
Orthopaedic Research Laboratories
Cleveland, Ohio
Paul D. Postak, B.Sc.,
A. Seth Greenwald, D.Phil.(Oxon)

LINK NORWAY AS · Ole Deviks vei 18 · N-0666 Oslo
Tel. 22 72 16 80 · Fax. 22 72 16 82
e-post: firmapost@linknorway.no · Internett: www.linkhh.com
Produksjon: WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG

12 mm distal diameter, 47.5 mm neck offset and 9 degrees out of plane

Oslo Sports Trauma Research Center Symposium

Forebygging av håndballskader
en analytisk tilnærming
Torsdag 25. oktober
Auditorium: Telemark
Tid
13.00

Prinsipper for skadeforebygging
Lars Engebretsen

13.15

Risikofaktorere og skademekanismer
Tron Krosshaug

13.35

Fra teori til praksis-forebygginsprogrammer og resultater
Grethe Myklebust

13.55

Korsbåndregisteret og forebygging
Lars Petter Granan

14.10

Forebygging av skader i framtida
Lars Engebretsen

14.20

Spørsmål og diskusjon
Lars Engebretsen

14.30

Slutt
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Norsk Ortopedisk Forening Mini-symposium

Riktigere prioritering i spesialisthelsetjeneste. Et samarbeidsprosjekt
mellom Shdir og RHFene.
Torsdag 25. oktober Auditorium: Telemark Møteleder Kari Indrekvam, Hagevik
Tid
15.00

Orientering fra arbeidsgruppen i ortopedi

15.50

Slutt

Biomet Norge AS Symposium

Både en revolusjon og en evolusjon i moderne sementeringsteknikk!
OptiPac
Torsdag 25. oktober Auditorium: Finnmark
Tid
08.30

OptiPac Introduksjon
Dr. Jian-Sheng Wang

09.00

OptiPac Workshop
Dr. Jian-Sheng Wang

10.00

End of symposium

			
			

		

Smith & Nephew A/S Symposium

What about the future in Total Knee Arthroplasty?
Torsdag 25. oktober Auditorium: Finnmark
Dr. Jan Victor, St-Lucas Hospital, Brügge, Belgia
Tid
10.30
12.00

What about the future in Total Knee Arthroplasty?
Dr. Jan Victor. St-Lucas Hospital. Brügge. Belgia
End of symposium

Nordic Medcal Supply AS Symposium

Revisjon av hofteproteser
Torsdag 25. oktober Auditorium: Finnmark
Tid
13.00

14.30

Femurrevisjoner med bruk av en modulær, tapered stamme.
Overlege Thomas Poulsen, Odense Universitetshospital. avd Middelfart.
Danmark.
Slutt
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GlaxoSmithKline AS Symposium

Bone marrow derived thromboembolism and computerassisted joint
replacement surgery
Torsdag 25. oktober Auditorium: Finnmark
Tid
15.00

Åpning

15.10

Controversies in Orthopaedic Thrombo-prophylaxis and influence on bone
marrow micro-embolism by computer-navigated surgery
Professor Ola Dahl, executive director of the international surgical thrombosis
forum, London

15.50

Computernavigert protesekirurgi - myter og muligheter
Overlege Truls Jellestad, Lærdal Sykehus

			
			
16.00
Slutt
		
		

Norsk Håndkirurgisk Forening Symposium

Komplikasjoner etter distal radiusfraktur
Fredag 26. oktober Auditorium: Scandinavia Scene
Møteledere: Mona Winge, RH, og Magne Røkkum, RH
Tid
08.30

34

Innledning
Magne Røkkum

08.35

Sene- og nervekomplikasjoner
Heidi Hanssen

08.50

Korrigerende radiusosteotomi - generelle prinsipper
Magne Røkkum

09.20

Langtidsresultater etter korrigerende radiusosteotomi
Yngvar Krukhaug

09.40

Korrigerende radiusosteotomi med volar plate
Yngvar Krukhaug

09.50

Radiusosteotomier med kalsiumfosfat-sement
Mona Winge

10.00

Pause
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10.30

Radiokarpal artrose
Adalsteinn Odinsson

10.45

Radioulnare problemer
Jan-Ragnar Haugstvedt

11.15

Komplekst regionalt smertesyndrom
Lars-Eldar Myrseth

11.30

Invaliditet ved radiusfraktur-sekveler
Bengt-Lasse Lund

11.40

Diskusjon

12.00

Slutt

Norsk Ortopedisk Forening Mini-symposium

Strategiplan
Fredag 26. oktober Auditorium: Telemark
Møteledere: Ivar Rossvoll, St.Olav, og Hebe Kvernmo, leder Nof
Tid
10.30

Orientering og diskusjon rundt forslaget til Nof’s strategiplan

12.00

slutt

AO Alumni Norge Symposium

Emne og program ikke klart
- publiseres senere på www.ortopedi.no
Fredag 26. oktober Auditorium: Finnmark
Ansvarlig: Gunnar Flugsrud, leder i AO Alumni
Tid
08.30

Start

11.00

Generalforsamling i AO Alumni Norge.

12.00

slutt
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Frie foredrag
Eksperimentelt Diverse
Onsdag 24. oktober klokken 13.00 – 14.50 Auditorium: Telemark
Møteledere: Norum OJ og Nottrott M
1

Halvering av antall diabetiske amputasjoner i Trondheim Et tiårs materiale.
Lium A Witsø E

2

BEDRET PROTESEFUNKSJON FOR FEMURAMPUTERTE – EN PILOTSTUDIE.
Havik S Witsø E

3

Er naturlig forløp av en bruskskade i kneet avhengig av skadens
intraarticulære lokalisasjon? En eksperimentell kaninstudie.
Heir S Årøen A Løken S Reinholt F Engebretsen L

4

THE ROLE OF THE FIBULA IN LOWER LEG FRACTURES – AN IN-VIVO INVESTIGATION IN
RATS.
Horn J Steen H Reikerås O
			

			
5
Mekanisk skraping og sonikering av implantater som metode for å løsne
bakterier
		 i biofilm i en ny eksperimentell dyremodell.
Olsen V Bjerkan G Bergh K Halås Ø Witsø E
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6

External fixation versus intramedullary nailing of tibial fractures - An
experimental study in rat.
Sigurdsen US Reikerås OR Utvåg SEU

7

TIDLIG BELASTNING GIR MIKROSPREKKER I BENSEMENT – EN OPTISK ANALYSE AV
TIDLIG OG SEN BELASTED SEMENT IN VITRO.
Nottrott M Mølster AO Moldestad I Gjerdet NR

8

INTRAOPERATIV FOTOKJEMISK INTERNALISERING AV BLEOMYCIN KOMBINERT MED
KIRURGI GIR SYNERGISTISK EFFEKT PÅ BEHANDLING AV FIBROSARKOM I ATHYMISKE
MUS.
Norum O-J Berg K Geircksky KE

9

Sammenligning av to bolter for wirefiksasjon til Ilizarov- og Taylor rammer.
Foss OA Skare Pryde T Egeberg T Klaksvik J Muller S

10

LPS RESEPTOR KOMPLEKS PÅ MONOCYTTER ETTER HOFTEPROTESEIMPLANTASJON.
Bastian D Shegarfi H Rolstad B Naper C Lyngstadaas SP Reikerås O

122

LIA – postoperativ smertebehandling ved protesekirurgi.
metode og første resultater.
Schmidt L Hohmann R
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Tumor - infeksjon
Onsdag 24. oktober klokken 15.30 – 16.40 Auditorium: Telemark
Møteledere: Zaikova O og Witsø E
11

BLØTDELSSARKOMER I EKSTREMITETER OG TRUNKUSVEGG –HENVISNINGSPRAKSIS I
SISTE 10-ÅRS PERIODE.
Zaikova O Skjeldal S Fållerås G Norum O-J Sundby-Hall K Taksdal I

12

Sonikering og skraping av reviderte proteser for mikrobiologisk
diagnostikk av kroniske proteseinfeksjoner.
Bjerkan G Bergh K Persen L Witsø E

13

Påvisning av fenotypisk forskjellig typer koagulase negative stafylokokker
ved protesekirurgi er ikke alltid uttrykk for forurensing.
Witsø E Bergh K Persen L Bjerkan G

14

Wound Healing in a Patient with Psoriasis Vulgaris after Femur.
Megaprosthesis Implantation
Nottrott M Hardes J Gebert C Winkelmann W Gosheger G

			
			

15

Osteomyelitt, en retrospektiv undersøkelse av et 7-års materiale.
Lende S

		

16

SURALIS PERFORATOR FLAP I BEHANDLING VED ALVORLIGE OSTEOMYELITTER: EN
PRELIMINARY RAPPORT I 90 KASUSER.
Tajsic N Husum H Winkel R

17

SEPTISK ARTHRITT I STERNOCLAVIKULARLEDDET SEKUNDÆRT TIL STEROIDINJEKSJON.
Engen JE Andreassen GS Wolbæk PR Kvernebo K
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Traume - hoftebrudd
Torsdag 25. oktober klokken 08.30 – 10.10 Auditorium: Scandinavia Ballroom
Møteledere: Fevang JM og Adelved A
18

Sekundære nerveutfall etter en konservativt behandlet sacrumfraktur.
Adelved A Tötterman A Madsen JE Røise O

19

DISPLACEMENT OG BRUDDLOKALISERING VED 2ÅRS OUTCOME FOR ACETABULARBRUDD.
Øvre S Madsen JE Røise O

20

Operativ behandling av acetabularfrakturer. Et 5-årsmateriale fra St. Olavs
Hospital.
Bråten M Buciuto R Benum P

21

Dårligere funksjonelle resultater ved ukomplisert tilhelet
skrueosteosyntese enn etter hemiprotese ved lårhalsbrudd med
feilstilling.
			
Frihagen F Nordsletten L Madsen JE

			
22
NASJONALT
		 HOFTEBRUDDREGISTER. VALIDERING AV RESULTATER ETTER 2 ÅRS
REGISTRERING.
		
Gjertsen JE Vinje T Engesæter LB Havelin LI Furnes O Steindal K Fevang J

38

23

TILFREDSHET, SMERTE OG LIVSKVALITET 4 OG 12 MÅNEDER ETTER DISLOKERTE
LÅRHALSBRUDD HOS PASIENTER BEHANDLET MED HEMIPROTESE ELLER SKRUER.
Gjertsen JE Vinje T Lie SA Engesæter LB Havelin LI Furnes O Matre O Fevang J

24

Ett-års mortalitet ved trokantære og subtrokantære femurfrakturer.
Hvilke faktorer påvirker pasientenes overlevelse? En studie av 5830
pasienter fra det Nasjonale hoftebruddregisteret.
Matre K Havelin LI Engesæter LB Furnes O Gjertsen JE Vinje T Espehaug B Fevang J

25

Proximale femurfrakturer-årsak og kostnader.
Rabe T Sørensen-Sneve K Johnsen LG Bjerkeset T

26

Trokantære og subtrokantære frakturer: Reoperasjoner rapportert til
Hoftebruddregisteret.
Fevang JM Matre K Engesæter LB Havelin L Furnes ON

27

HJELPER SYSTEMISK ANTIBIOTIKA PROFYLAKSE VED HOFTEBRUDD? HVA SIER DATAENE I
HOFTEBRUDDREGISTERET?
Engesæter LB Vinje T Gjertsen JE Dale H Schrama J Fevang J
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Traume - tibia/humerus
Torsdag 25. oktober klokken 10.40 – 12.00 Auditorium: Scandinavia Ballroom
Møteledere: Wikerøy A og Fjalestad T
28

Langtidsresultater etter trikortikal og quadrikortikal
syndesmosefiksasjon ved ankelfracturer.
Wikerøy AKB Hellund JC Axelsson Å Høiness PR Madsen JE

29

DEFORMITETER OPERERT MED TAYLOR SPATIAL FRAME – RESULTATER ETTER 106
PASIENTER.
Horn J Steen H Kristiansen LP

30

Sirkulasjonssvikt ved suprakondylære humerusfrakturer, peroperative
funn og langtidsresultater.
Reigstad O Thorkildsen R Grimsgaard C

31

DISLOSERTE, USBABILE PROXIMALE HUMERUSFRAKTURER BEHANDLET MED PHILOS
PLATE.
Risan A Fuglesang P Bjerkeset T

			
			

32

Gode erfaringer med PHILOS-plate ved proksimale humerusfracturer.
Haug KJ Larsen LB

		

33

Extern fiksasjon ved humerusfrakturer.
Rognerud S Kibsgaard L Bjerkeset T

34

Proksimale humerusfrakturer og skader på rotator cuffen.
Fjalestad T Hole MØ Blücher J Hovden IAH Strømsøe K.

35

Resultater ved funksjonell behandling av humerus skaftfrakturer. Betyr
lokalisasjonen på skaftet noe?
Fidje Ø Mølster A Matre K
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The future,
well tested today

The future of ankle joint arthroplasty, the mobile alternative
to arthrodesis, is three component, not two component designs.
More than 8,000 patients have been treated successfully with the three
component, cementless, HX®* coated LINK S.T.A.R.® Ankle Joint
Prosthesis. Ten year follow-up studies show good results. The S.T.A.R.
Ankle maintains physiological gait patterns with minimal bone resection.
*since 1999 with TiCaP®

LINK NORWAY AS · Ole Deviks vei 18 · N-0666 Oslo
Tel. 22 72 16 80 · Fax. 22 72 16 82
e-post: firmapost@linknorway.no · Internett: www.linkhh.com
Produksjon: WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG

FOOT

LINK S.T.A.R.® TOTALE SPRUNGGELENKPROTHESE (H. KOFOED)

Barn
Torsdag 25. oktober klokken 13.00 – 15.10 Auditorium: Scandinavia Ballroom
Møteledere: Klungsøyr P og Engen JE
36

RØNTGENMÅLINGER VED HOFTELEDDSDYSPLASI. VALIDERING AV ET DIGITALT
MÅLEPROGRAM.
Engesæter IØ Lehmann TG Lie SA Rosendahl K Engesæter LB

37

MULIG GJENNOMGÅTT EPIFYSIOLYSIS CAPITIS FEMORIS HOS FRISKE 18-ÅRINGER.
Lehmann TG Engesæter IØ Rosendahl K Lie SA Engesæter LB

38

TILHELER CRISTAE ILACAE APOFYSEN ETTER KIRURGISK SPLITTING? ETTERKONTROLL AV
BARN OPERERT FOR HOFTELEDDSDYSPLASI.
Haukom A-M Lehmann TG Engesæter IØ Engesæter LB Fevang JM

39

Utviklingen av hofteleddene hos barn med cerebral parese
Terjesen T

40

Resultater etter operative inngrep basert på ganganalyse hos barn med
cerebral parese.
Terjesen T Lofterød B

41

Utprøving av en ny vinkelstabil plate ved proksimal femurosteotomi hos
barn.
Høiness PR

42

Langtidsresultater etter Grice artrodese ved valgussvikt hos barn med
myelomeningocele.
Høiness PR Kirkhus E

43

Oppstart av Ponseti behandling av klumpfot i Etiopia.
Klungsøyr P Woubalem Z

44

AKSEKORREKSJON I UNDEREKSTREMITET MED HEMIEPIFYSIODESE.
Horn J Opheim I Steen H Kristiansen LP Terjesen T

45

Medfødte kneluksasjoner.
Engen JE Halvorsen V Wensaas A Wiig O

46

Dysplasia epiphysealis hemimelica (DEH) - en sjelden \”barnetumor\”.
Halvorsen V Eriksson J

47

Stafylokokk-toksisk sjokk syndrom. En kasuistikk.
Holen KJ Rø G Øye C

48

Skyter vi småspurver med kanoner? Lystgass – et lettere anestesialternativ.
ved mindre kirurgi på ortopediske barn.
Fosse L
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NOF`s samarbeidspartner

Din samarbeidspartner når det
kommer til:
t,POGFSBOTFS
t,POHSFTTFS
t*ODFOUJWFT
t&WFOUT
t,JDLPą

t"SSBOHFNFOUFSJJOOPHVUMBOE
t(SVQQFSGSBQFSTPOFS
t.FSFOOÌSTFSGBSJOH
t4UPSSFGFSBOTFMJTUF

– FORVENT DET BESTE…
5BLPOUBLUGPSFOVGPSQMJLUFOEFPHIZHHFMJHQSBU
PNEJUUOFTUFBSSBOHFNFOU

Kristin Solstad
E-mail: Kristin@ksci.no
Internett: www.ksci.no
Tlf: +47 66904023
Fax +47 66904024

Kneprotese
Torsdag 25. oktober klokken 15.30 – 17.00 Auditorium: Scandinavia Ballroom
Møteledere: Heir S og Lygre SHL
49

FUNKSJONELLE RESULTATER ETTER OXFORD MEDIAL UNIPROTESE I KNE. EN PROSPEKTIV
MULTISENTERSTUDIE MED REPETERENDE MÅLINGER FRAM TIL 2 ÅR ETTER OPERASJON.
Nerhus TK Skråmm I Jervidalo T Heir S Ekeland A

50

FUNKSJONELLE RESULTATER ETTER TOTALPROTESE I KNE: LCS ROTERENDE PLATTFORM.
EN PROSPEKTIV STUDIE MED REPETERENDE MÅLINGER FRAM TIL 4 ÅR ETTER
OPERASJON.
Nerhus TK Heir S Thornes E Ekeland A

51

Tidlige komplikasjoner etter kneproteseoperasjoner ved Lovisenberg
Diakonale Sykehus.
Petursson G Høvik Ø Uppheim G Bjerre S Lindalen E Amlie E

52

Kvalitet av ulike kneproteser vurdert ut fra grad av smerte og funksjon.
Lygre SHL Espehaug B Havelin LI Vollset SE Furnes O

53

Spin out i kneproteser med roterende plattform – Incidens og konsekvenser.
Heir S Nerhus TK Lund G Ekeland A

54

Kostnadseffektivitet for computernavigasjon ved kneprotesekirurgi i
Norge.
Gøthesen Ø Slover JD Havelin L Malchau H Furnes O

55

Erfaringer med registrering og oppfølging av hofte og kneproteser som en
del av sykehusets kvalitetskontroll.
Amlie E Høvik Ø

56

Joint-care konseptet i hofte- og knekirurgi.
Høie A Svenningsen S
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Hånd
Torsdag 25. oktober klokken 09.00 – 10.30 Auditorium: Scandinavia Scene
Møteledere: Grimsgaard C og Finsen V
57

Anterolateral lårlapp – erfaringer med en ”ny” fri lapp.
Myrseth LE Røkkum M Haugstvedt JR Jetlund O

58

Rekonstruksjon av humerus-defekter med vaskularisert fibulagraft.
Røkkum M Haugstvedt J-R Hetland KR Skjeldal S Follerås G

59

Erfaringer med bruk av Laser Doppler flowmetry til overvåking av frie
fibulagraft.
Grimsgaard C Røkkum M Reigstad O Hetland KH

60

Hypothenar syndrom behandlet med reseksjon av okkludert arteria ulnaris
og rekonstruksjon med interponert venegraft. En kasuistikk.
Haugstvedt J-R
			

			
61
Erfaringer med tre funksjonsevalueringsmetoder etter bøyeseneskader i
hånd. 		
Eilertsen L Kvernmo HD Rosales CP Snekkestad E
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62

Ett års oppfølging av bøyeseneskader ved Ullevål Universitetssykehus
Eilertsen L Kvernmo H Rosales CP Snekkestad E

63

Reoperasjon på mislykkede scafoidpseudartroser, oppfølging 11 år etter 2
gangs operasjon.
Reigstad O Thorkildsen R Grimsgaard C Reigstad A Røkkum M

64

SCAPHOID PSEUDARTROSER OPERERT VED MARTINA HANSENS HOSPITAL 1994-2004
MED RUSSE METODE.
Fuhrmann K Hagen Ø

65

VANLIGVIS TILHELING AV SCAPHOID PSEUDARTROSER ETTER KIRSCHNERPINNE
FIKSASJON OG TRANSPLANTASJON AV BEN FLISER.
Finsen V Hofstad M Haugan H
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Hånd - radius
Torsdag 25. oktober klokken 11.00 – 12.00 Auditorium: Scandinavia Scene
Møteledere: Krøglid T og Krukhaug Y
66

100 distale radiusfrakturer operert med volar LCP ved SiV Tønsberg
– en prospektiv undersøkelse – bevegelsesutslag, kraft og
smerteregistreringer.
Barstad C Krøglid T Dietze A

67

VINKELSTABIL OSTEOSYNTESE (LCP) VED DISTALE RADIUSFRAKTURER -EN RETROSPEKTIV
ANALYSE AV BEHANDLINGSDATA FRA 2001 TIL 2005.
Kristoffersen MH Dietze A

68

Sammenlikning av to ulike eksternfiksasjoner ved distale radius frakturer.
En randomisert prsopektiv multisenter studie.
Krukhaug Y Ugland S Hove L.M

69

100 distale radiusfrakturer operert med volar LCP ved SiV Tønsberg – en
prospektiv undersøkelse.
Krøglid T Barstad C Dietze A

70

Radiologisk sammenligning av volar vinkelstabil plateosteosynthese med
perkutan pinning av distal radiusfraktur.
Rigo IZ

71

OS SENTRALE CARPI: EN SJELDEN KONGENITAL VARIANT I HÅNDROTEN.
Holthusen J

			
			

		

Underekstremiteter

Torsdag 25. oktober klokken 13.00 – 14.00 Auditorium: Scandinavia Scene
Møteledere: Hahn A og Finden T
72

HVILKEN STILLING ER OPTIMAL VED ARTRODESE I STORTÅENS GRUNNLEDD?
Finsen V Aas M Johnsen TM

73

SCARF-OSTEOTOMI FOR BEHANDLING AV HALLUX VALGUS PASIENTER-EN PROSPEKTIV STUDIE.
Hahn A

74

Cheilektomi for hallux rigidus.
Hegna S Hvaal K

75

KORREKSJON AV VALGUS KNÆR MED OPENING WEDGE OSTEOTOMI.
Ekeland A Heir S Dimmen S Nerhus K

76

KORREKSJON AV VARUS KNÆR MED OPENING WEDGE OSTEOTOMI.
Ekeland A Heir S Dimmen S Nerhus K

77

Behandling av akillessenerupturer ved Sykehuset Buskerud.
Finden T Herje J
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Artroskopi - Skulder
Torsdag 25. oktober klokken 14.30 – 17.00 Auditorium: Scandinavia Scene
Møteledere: Nerhus K og Kise N
78

Sammenligning av ikke-operativ og operativ behandling etter ACL ruptur.
Prospektiv studie med funksjonelle tester og ett års oppfølging.
Moksnes H Risberg MA

79

ACL-REKONSTRUKSJON MED HAMSTRINGGRAFT VS. PATELLARSENEGRAFT. EN
PROSPEKTIV RANDOMISERT MULTISENTER STUDIE.
Drogset JO Grøntvedt T Strand T Uppheim G Ødegård B Bøe A

80

Fulltykkelse bruskskade gir ikke dårligere knefunksjon preoperativt før
ACL-rekonstruksjon.
Hjermundrud V Kvist TC Risberg MA Engebretsen L Årøen A

81
ARTROSEFOREKOMST MER ENN 10 ÅR ETTER FREMRE KORSBÅNDSSKADE - EN
			
SYSTEMATISK OVERSIKT.
			
Øiestad BE Engebretsen L Storheim K Risberg MA
		
82
The Posterior Oblique Ligament as a Distinct Structure of the Medial Knee.
		
Engebretsen L Wijdicks C Griffith C Armitage B LaPrade R Johansen S
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83

Meniskreparasjon med resorberbare piler.
Kibsgård TJ Aunan E

84

AUTOLOG CHONDROCYTIMPLANTASJON: ULTRASTRUKTURELL EVALUERING ETTER 2 ÅR
OG LANGTIDSOPPFØLGING INKLUDERT MÅLING AV ISOKINETISK MUSKELSTYRKE.
Løken S Ludvigsen TC Engebretsen L Høysveen T Reinholt FP

85

RISIKOFAKTORER FOR ANKEL-, KNE-, HAMSTRING- OG LYSKESKADER BLANT MANNLIGE
FOTBALLSPILLERE.
Engebretsen AH Myklebust G Holme I Engebretsen L Bahr R

86

Bruk av et standardisert operasjonsskjema ved operasjoner for
skulderinstabilitet. En pilot undersøkelse.
Liavaag S Scrøder CP Fjalestad T Høie A

87

RESULTATER ETTER ARTROSKOPISK AKROMIONRESEKSJON VED DAGKIRURGISK ENHET,
MARTINA HANSENS HOSPITAL.
Fuhrmann K Heir S Nerhus K Mikalsen JR Kise N Hagen Ø

88

PROSPEKTIV RESULTATEVALUERING AV ARTROSKOPISKE ROTATORCUFFSUTURER.
Aunan E Sulheim S

89

Artroskopisk behandling av bakre skulderinstabilitet.
Kiste Bryne B Schrøder C Gjengedal E Uppheim G

90

FOREKOMST AV SKULDERLUKSASJONER I NORGE FORELØPIGE RESULTATER.
Liavaag S Enger M Soldal L Svenningsen S Brox JI
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UNDERSØKELSE MED CT, MR OG MR ARTROGRAFI ETTER FØRSTE GANGS TRAUMATISK
SKULDERLUKSASJON.
Liavaag S Stiris M Lindland E Svenningsen S Brox JI

92

RELUKSASJON HOS UNGE ETTER FØRSTE FREMRE SKULDERLUKSASJON. 10 ÅRS
RESULTATER FRA OSLO.
Sanchez FH Lundgreen K Mauroy F Ludvigsen TC

Leddprotese - hofte
Fredag 26. oktober klokken 08.30 – 10.00 Auditorium: Scandinavia Scene
Møteledere: Hallan G og Dahl J
93

Keramikk-keramikk artikulasjoner. Resultater fra Leddproteseregisteret.
Dybvik E Hallan G Furnes O Havelin LI

94

Økt koppslitasje ved bruk av koboltkrom hode sammenlignet med keramisk
hode etter 10 år.
Dahl J Nivbrant B Søderlund P Nordsletten L Røhrl SM

95

Metall-metall-artikulasjoner. Resultater fra Nasjonalt Register for
Leddproteser.
Havelin LI Dybvik E Hallan G Furnes O

96

Sammenligning av en nyutviklet THA hodedesign med standard hodedesign.
Preliminære resultater.
Wik TS Klaksvik J Aamodt A

97

Usementerte acetabularkopper: resultater fra Nasjonalt Register for
Leddproteser 1987-2006.
Hallan G Dybvik E Furnes O Havelin LI

98

INGEN FORSKJELL I PLASTSLITASJE MELLOM SEMENTERTE OG USEMENTERTE
ACETABULARKOPPER.
Bjerkholt H Ebert J Høvik Ø Reikerås O

99

EN PROSPEKTIV, RANDOMISERT RSA-STUDIE AV TO SEMENTERTE HOFTEPROTESER MED
5 ULIKE ARTIKULASJONER: Migrasjon av kopp og stamme.
Hallan G Kadar T Haugan K Aamodt A Badawy M Bierling R Indrekvam K Birketvedt
R Stokke T Skredderstuen A Havelin LI Furnes O

100

EN PROSPEKTIV, RANDOMISERT RSA-STUDIE AV TO SEMENTERTE HOFTEPROTESER MED
5 ULIKE ARTIKULASJONER: KOPPSLITASJE.
Kadar T Hallan G Aamodt A Haugan K Indrekvam K Bierling R Birketvedt R Badawy
M Skredderstuen A Stokke T Havelin LI Furnes O

101

ANTILUKSASJONSKOPP – ERFARINGER FRA ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS 2003-2006.
Westberg M Snorrason F Grøgaard B

102

Faktorer som påvirker stivheten i pakket bengranulat anvendt
revisjonskirurgi i hofteleddet. En multifaktoriell mekanisk in-vitro studie.
Fosse L Rønningen H Benum P Lydersen S Sandven R
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Leddprotese – hofte, ankel og skulder
Fredag 26. oktober klokken 10.30 – 12.00 Auditorium: Scandinavia Ballroom
Møteledere: Oksum MA og Espehaug B
103

Trapdoor operasjon hos unge pasienter med avaskulær nekrose av caput
femoris, resultat etter 2-9 år.
Oksum MA Nordsletten L

104

Insidens av hofteproteser i Norge etter bosted.
Espehaug B Furnes O Engesæter LB Havelin LI

105

Tidlige komplikasjoner etter hofteproteseoperasjoner ved Lovisenberg
Diakonale Sykehus.
Høvik Ø Ødegaard B Gjengedal E Fornes J Bjerkholt H Amlie E

106

NOIS: POSTOPERATIVE SÅRINFEKSJONER ETTER INNSETTING AV PROTESER I HOFTELEDD.
Furnes O Løwer HL

107

Resultater etter konvertering fra hemiprotese til totalprotese - 595 hofter
med tidligere medialt lårhalsbrudd i Nasjonalt Register for Leddproteser.
Figved W Dybvik E Frihagen F Furnes O Madsen JE Havelin LI Nordsletten L

108

Hip abductor strength after primary THA.
Arthursson AJ Furnes O Espehaug B Havelin L Meling T Søreide JA

109

ERFARINGER MED BRUK AV LANGE, SEMENTFRIE FEMURSTAMMER VED
FEMURREVISJONER MED BENDEFEKT PAPROSKY 3A OG3B.
Slåstad J Gunderson R

110

257 primære ankelproteser 12 års oppfølging fra Nasjonalt Register for
Leddproteser.
Furnes O Fevang BT Lie SA Brun JG Skredderstuen A Havelin LI

111

Prospektiv oppfølging av Copeland resurfacing skulderprotese 2004-2007.
Ulvestad A Bråthen CC
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Rygg
Fredag 26. oktober klokken 08.30 – 10.00 Auditorium: Telemark
Møteledere: Sørlie A og Adobor RD
112

Adolescent idiopatisk skoliose hos tvillinger.
Adobor RD Riise R Brox JI

113

Epidural vessel strangulation of the lumbar nerve rot as a cause of chronic
back pain, sciatica and gluteal muscle wasting.
Adobor RD Brox JI

114

Validering av norsk versjon av SRS-22 spørreskjema: Reliability, concurrent
validity med EQ-5D og responsiveness.
Adobor RD Rimeslåtten S Brox JI

115

C-skoliosering og kyfosering etter utført laminektomi: problemanalyse og
terapiforslag i forhold til aktuell litteratur og presentasjon av utvalgte
casus.
Bräuer T Riise R Sørensen R

116

BASELINE DATA FOR SKIVEPROTESESTUDIEN.
Johnsen LG Hellum C Nyggard ØP Grundnes O Storheim K Brox JI Rossvoll I

117

KILEOSTEOTOMI I LUMBALCOLUMNA FOR Å KORRIGERE KYFOSE HOS PASIENTER MED
Mb. BECHTEREW.
Opheim I Brox JI Gunderson R Sørensen R Riise R Helle A

118

Spondyloepifyseal dysplasi. 3 kasustikker.
Riise R Sørensen R

119

Livskvalitet og ryggplager etter operasjon for brudd i ryggsøylen.
Rossvoll I Schnell Husby O Knobloch R Johnsen LG Rønningen H

120

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi – Status og utfordringer.
Sørlie A Solberg T Skau PA Nygaard ØP Brox JI Hellum C

121

SAMMENLIKNING AV TO KIRURGISKE METODER FOR BEHANDLING AVSENTRAL LUMBAL
SPINAL STENOSE. PRESENTASJONEN AV PROTOKOLLEN LUMBAL SPINAL STENOSE.
Lønne G,Husby P, Grundnes O, Rossvoll I, Johnsen LG, Kvistad KA, Andresen H,. Nygaard
ØP
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Generalforsamling

Norsk Ortopedisk Forening (Nof ) 2007
26. Oktober 2007 kl. 13 SAS-hotellet, Holbergs plass, Oslo

Sak 0.

Åpning av møtet

Sak 1.

Valg av møtedirigent

Sak 2.

Presentasjon av NOF kongress 2008 i Amsterdam

Sak 3.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
			
Sak 4.
Utdeling av stipend: Charnley-, Smith&Nephew- og Nof’s stipend
			
		
Sak 5.
Årsberetning
fra styret
		
Sak 6.
Rapport fra redaktøren i Norsk Ortopedpost

54

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 Faggruppe for ortopedisk traumatologi

Sak 18.

Rapport fra Norsk Artroskopiforening

Sak 19.

Rapport fra Norsk Barneortopedisk Forening

Sak 20.

Rapport fra Norsk Fot- og Ankelkirurgisk forening

Sak 21.

Rapport fra A.S.A.M.I. Norway
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Sak 22.

Rapport fra Vossakurset

Sak 23.

Saker forelagt av styret:

23.1 Strategiplanen
23.2 Overskuddet etter Nordisk ortopedisk forenings kongress i Oslo 2006
23.3 Statutter for fremtidige Nof arrangement

			
			

23.4 Fordeling av overskuddet fra de ortopediske høstmøte mellom Nof og
Nofs faggrupper/spesialforeninger

		

23.5 Økt stipendutdeling
23.6 Mandat til styret og spesialitetskomiteen for eventuell presisering av
spesialitetsregler
23.7 Vedtektsendringer ang. medlemskap, faggrupper og styret
sammensetning
23.8 Opprettelse av Nof seniorpolitiske råd
Sak 24.

Saker forelagt av medlemmene

24.1 Opprettelse av Faggruppe for skulder- og albuekirurgi
24.2 Godkjenning av Norsk håndkirurgisk forening som faggruppe i Nof
24.3 Oppnevnelse av æresmedlem
Sak 25.

Regnskap per 31.08.2007

Sak 26.

Budsjettforslag for 2007/2008

Sak 27.

Tema Nof-symposiet høstmøtet 2008

Sak 28.

Evaluering av årets ortopediske høstmøte

Sak 29.

Valg

Sak 30.

Tid og sted for neste Generalforsamling
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Generalforsamlinger øvrige foreninger
Generalforsamling

A.S.A.M.I. - Norway
Torsdag 25. oktober klokken 09.00 – 10.00 Sted: Oppegård

Sak 1.

Velkommen
President Leif Pål Kristiansen

Sak 2.

Orientering om medlemsskap og økonomi
Kasserer Sven Young

			
Sak 3.
Referat fra faglig møte i Skövde, Sverige
			Sekretær Harald Steen
		
Sak 4.
Diskusjon og votering over forslag om stiftelse av
		
A.S.A.M.I.- Scandinavica
President Leif Pål Kristiansen
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Sak 5.

Valg av styre
Valgkomitéen ved Martinus Bråten og Yngvar Krukhaug

Sak 6.

Eventuelt
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Generalforsamling

Norsk Barneortopedisk Forening
Torsdag 25. oktober klokken 10.00 – 12.00 Sted: Oppegård

Sak 1.

Godkjenning av saksliste, valg av ordstyrer og referent
Ola Wiig

Sak 2.

Årsberetning

Sak 3.

Regnskap og fastsettelse av kontigent
Sven Young

Sak 4.

EPOS medlemskap
Ola Wiig

Sak 5.

Rapport om CLP studien
Terje Terjesen

Sak 6.

Rapport om klumpfotstudien
Lasse Engesæter

Sak 7.

Nasjonalt Barnehofteregister
Anders Wensaas og Ola Wiig

Sak 8.

Tema for symposium høstmøtet 2008

Sak 9.

Eventuellt
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Generalforsamling

Norsk Forening for Revmakirurgi
Torsdag 25. oktober klokken 12.00 – 13.00 Sted: Oppegård

Sak 1.

Godkjenning av innkallelse

Sak 2.

Valg av møte leder og referent

Sak 3.

Årsberetning

Sak 4.
Regnskap
			
			
Sak 5.
Utdeling av stipend
		
		
Sak 6.
Tema for neste års symposium
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Sak 7.

Saker fra styret og medlemmene

Sak 8.

Eventuelt
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Årsmøte 2007

Norsk forening for håndkirurgi
Torsdag 25. oktober klokken 13.00 – 14.00 Sted: Oppegård

Sak 1.

Åpning av møtet. Valg av ordstyrer

Sak 2.

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3.

Årsberetning

Sak 4.

Rapport fra diplomkomiteen

Sak 5.

Rapport fra kvalitetssikringsutvalget

			
			

Sak 6.

Regnskap

		

Sak 7.

Reisestipend og pris til beste håndkirurgiske
høstmøteforedrag fra unge kirurger

Sak 8.

Norsk forening for håndkirurgi som faggruppe i Norsk
ortopedisk forening?

Sak 9.

Vintermøtet 2008

Sak 10.

Symposium 2008 - tema og programansvarlig

Sak 11.

FESSH 2011

Sak 12.

Valg av nytt styre

Sak 13.

Eventuelt
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Generalforsamling

Norsk Ankel- og Fotkirurgisk Forening
Torsdag 25. oktober klokken 14.00 – 15.00 Sted: Oppegård

Sak 1.

Åpning av møte

Sak 2.

Valg av møte leder og referent

Sak 3.

Styrets beretning

Sak 4.
Regnskapet
			
			
Sak 5.
Kontingent
		
		
Sak 6.
Nettside
Sak 7.
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Varia
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Generalforsamling

AO Alumni Norge
Torsdag 25. oktober klokken 11.00 – 12.00
Sted: Finnmark

Sak 1.

Godkjenning av innkalling

Sak 2.

Valg av møteleder

Sak 3.

Valg av referent

Sak 4.

Valg av revisor
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Abstrakt 1

Eksperimentelt Diverse
Halvering av antall diabetiske amputasjoner i Trondheim Et tiårs materiale
Lium A
Witsø E

St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital/NTNU, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: I perioden 1994-1997 ble antall underekstremitetsamputasjoner registrert i SørTrøndelag generelt, og Trondheim by spesielt. Som et tiltak for å redusere antall diabetiske
amputasjoner ble Diabetisk Fotteam ved St. Olavs Hospital etablert i 1996.
Formål: 10 år senere har vi foretatt en ny registrering av antall amputasjoner i Trondheim.

Materialer og metoder: I perioden 1994-1997 og 2004-2007 registrerte vi fortløpende alle primære
amputasjoner foretatt på underekstremiteten ved St. Olavs Hospital. Reamputasjoner ble ikke
tatt med. Amputasjonsnivå og diabetesdiagnose ble registrert. Alle pasienter som var innbyggere
			
i Trondheim by ble identifisert. Bare major amputations er tatt med (ankel-legg-kne-lår-hofte).

			
Resultater: Blant		
innbyggere i Trondheim by ble det i perioden 1994-97 foretatt 117 amputasjoner,
		
hvorav 34 diabetiske amputasjoner. I perioden 2004-2007 ble det foretatt 87 amputasjoner,

hvorav 24 diabetiske amputasjoner. Antall innbyggere i Trondheim i de to periodene var
henholdsvis 143.000 og 150.000, og forekomsten av diabetes mellitus var 2,5% og 3,2%. Antall
amputasjoner per 1000 diabetikere per år var henholdsvis 3,2 og 1,7. Dette utgjør en reduksjon
i antall amputasjoner blant diabetikere i Trondheim på 47%. Blant innbyggere i Trondheim som
ikke har diabetes var det en tilsvarende reduksjon i antall amputasjoner på 26%.
Diskusjon: Vi tilskriver reduksjonen i antall amputasjoner blant diabetikere i Trondheim i den
aktuelle tiårs periode først og fremst virksomheten ved Diabetisk Fotteam. Ved denne poliklinikken
har vi i samme tiårsperiode hatt 5915 konsultasjoner, og 779 diabetikere har vært screenet for
neuropati og karsykdom. Diabetiske Fotteam har ved hjelp av fotterapeut og ortopediingeniører
drevet en utstrakt forebyggende virksomhet.
Konklusjon: Våre tall tyder på at antall diabetiske amputasjoner i Trondheim er halvert i løpet
av siste 10-års periode. I Norge burde det være en landsdekkende registrering av alle diabetiske
amputasjoner.
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Abstrakt 2

Eksperimentelt Diverse
BEDRET PROTESEFUNKSJON FOR FEMURAMPUTERTE – EN PILOTSTUDIE
Havik S
Witsø E

Sykehuset Levanger, Ortopedisk avdeling
St.Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Erfaring viser at femuramputerte oppnår dårligere protesefunksjon enn pasienter
amputert lengre distalt. En hovedårsak er at amputasjonsstumpen er konisk og ikke tåler
endebelastning. Man er derfor avhengig av protesehylse med stor kontaktflate som understøttes
mot bekkenet, oftest sitteknuten. Dette fører til redusert hoftebevegelighet og lokale plager i
form av gnagsår og svette.
Formål: Formålet med studien er å bedre protesefunksjon hos femuramputerte ved hjelp av
kirurgisk modulering av amputasjonsstumpen.

			
Materialer og metoder: Ved ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital har man i samarbeid med
			
Scandinavian Customized Prosthesis og Otto Bock utviklet en kondyl-protese for implantasjon
		 låramputerte. Ideen er at kondyl-protesen vil gjøre stumpen endebærende
i femurstumpen hos
		
og gi den kunstige kondyler som letter forankringen av amputasjonsprotesen. Det er innhentet

			
			

		

tillatelse fra regional etisk komite til utprøving av kondyl-protesen hos fem pasienter. Foreløpig
er en pasient inkludert i studien. Hun ble operert med implantasjon av femur-kondyl-protesen i
april 2006. Pasienten gjennomgikk preoperativt et testprogram som så er gjentatt etter 6 og 12
måneder.

Resultater: Pasienten har gjennomgått generell klinisk undersøkelse, spesifikke kliniske tester
samt 3-dimmensjonal ganganalyse og i tillegg besvart standardiserte og egne spørreskjema.
Pasienten angir subjektivt bedret protesefunksjon og betydelig mindre sekundære plager
ved protesebruk. Røntgenbildene viser at femurstumpen etter operasjonen har inntatt en mer
anatomisk posisjon og at denne posisjonen er uendret etter ett år. Ganganalysen viser at
pasientens gangmønster ikke er blitt mindre assymetrisk, men at ganghastigheten er øket. De
standardiserte spørsmålsbaserte testene viste ingen signifikant endring.
Diskusjon: Kondylprotesen har bedret pasientens komfort ved protesebruk og ført til øket
ganghastighet men ikke gitt et mer symmetrisk gangmønster slik vi hadde forventet. Protesen er
relativt stor og krever mye bløtdeler. Alternativ proteseform vurderes. Protesen er custom-made
og dyr å fremstille. Standardiserte protese-stammer vurderes. Konseptet med kondylprotese
er allerede prøvd på humerus og vi vurderer om det også kan ha anvendelse på andre
amputasjonsnivå, for eksempel crus.
Konklusjon: Resultatene med den første pasienten har vært lovende så langt og vi planlegger å
gå videre og inkludere flere pasienter.
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Abstrakt 3

Eksperimentelt Diverse
Er naturlig forløp av en bruskskade i kneet avhengig av skadens
intraarticulære lokalisasjon? En eksperimentell kaninstudie
Heir S
Årøen A
Løken S
Reinholt F
Engebretsen L

Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Pat. inst.
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Det er publisert varierende resultater etter bruskkirurgi i kne – dels avhengig av
lokalisasjon for den skaden som er reparert. Lite er kjent vedr prediktive faktorer generelt – og
lokalisasjonenes betydning spesielt – for naturlig forløp av bruskskader i kneet.

Formål: Å undersøke om bruskskadens intraartikulære lokalisasjon har betydning for det naturlige
			
forløpet av bruskfylning etter eksperimentell skade i kaninkne.
			
		
Materialer og metoder:
En 4 mm sirkulær skade i brusken – ned til, men ikke gjennom den
		
subchondrale benplaten – ble etablert i begge knær på 35 voksne (22 u gml) New Zealand

kaniner. I det ene kneet ble defekten etablert på patella, i det andre kneet på mediale femurcondyl
(MFC). Kaninene ble høstet 12 uker (n=8), 24 uker (n=9), og 36 uker (n=18) etter etablering av
defektene. Analysis® software ble brukt til å måle bruskhøyden på 7 fastsatte steder i hver defekt.
Bruskfylning ble estimert ved å relatere mean bruskhøyde i hver defekt til mean bruskhøyde
på skuldrene av samme defekt. Statistisk analyse ble utført med parret og ikke-parret Student
t-test.
Resultater: Tolv uker etter etablering av defektene var bruskfylningen i patelladefektene mean
32.3 % - SD 10.7, sammenlignet med mean 16.8 % - SD 13.9 i MFC-defektene (p=0.036). Tjuefire
uker ut i forløpet var bruskfylningen i patelladefektene mean 20.5 % - SD 4.5, sammenlignet med
mean 6,2 % - SD 3.0 i MFC-defektene (p=0.001). Trettiseks uker ut i forløpet var bruskfylningen
i patelladefektene mean 48.8 % - SD 25.6, sammenlignet med mean 20.8 % - SD 11.1 i MFCdefektene (p=0.001). Det var en signifikant økning i bruskfylning fra 24 uker frem til 36 uker både
i patelladefektene og i defektene på MFC.
Diskusjon: Dette er en eksperimentell dyrestudie hvor forsøksbetingelsene er standardisert.
Likevel er det betydelig variasjon i dataene. Forskjeller som påvises er delvis høysignifikante,
men den store variasjonen innenfor gruppene vanskeliggjør likevel tolkningen.
Konklusjon: Denne studien viser at lokalisasjonen av en skade i kaninkneets leddflaten kan ha
betydning for det naturlig forløp av defektens bruskfylning etter skaden. I denne studien var det
signifikant høyere grad av bruskfylning i patelladefekter sammenlignet med defekter i mediale
femurcondyl på alle undersøkelses tidspunkt.
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Abstrakt 4

Eksperimentelt Diverse
THE ROLE OF THE FIBULA IN LOWER LEG FRACTURES – AN IN-VIVO INVESTIGATION IN RATS
Bakgrunn: Whether or not the fibula should be fixated in combined fractures of the tibia and
fibula remains controversial. Several clinical and biomechanical studies have investigated the
role of the fibula in lower leg fractures without leading to a common conclusion.
Formål: We assumed that an intact or stable fibula would provide better healing conditions in
lower leg fractures treated with an intramedullary nail.
Materialer og metoder: In an in-vivo study 40 male Wistar rats were randomly assigned to two
groups. In both groups the tibia was osteotomized, whereas the fibula was left intact in one group
and oseotomized in the other group. The tibia fracture was fixated with an intramedullary nail. Both
groups were subdivided into one group with 30 and one group with 60 days oberservation time.
After sacrifice of the animals, mineral density, mineral content, and mechanical characteristics of
the healing osteotomies were evaluated.
Resultater: After 30 days observation time the callus area was significantly higher in the
group with both tibia and fibula fracture (p=0.004), while the group with intact fibula showed
significantly higher BMD (p=0.002) and BMC (p=0.041) values (Table). Accordingly, rigidity in
the group with intact fibula was significantly higher (p=0.015). Also bending moment was higher
(p=0.057) in the group with intact fibula, while there were no differences in energy. After 60 days
observation time the callus area in the group with tibia and fibula fracture was still significantly
higher (p=0.009, whereas there was no difference in BMD and BMC.

			
			

		

Diskusjon: We found that a combination of tibia and fibula fracture significantly impaired fracture
healing during the early phase after the incident, when treated with an intramedullary nail.
Konklusjon: We conclude that an intact or stabilized fibula provides additional support and better
healing conditions to a tibia fracture.
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Abstrakt 5

Eksperimentelt Diverse
Mekanisk skraping og sonikering av implantater som metode for å løsne
bakterier i biofilm i en ny eksperimentell dyremodell.
Olsen V
Bjerkan G
Bergh K
Halås Ø
Witsø E

St Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
St Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
St Olavs Hospital/NTNU, Mikrobiologis Avdeling
NTNU
St Olavs Hospital/NTNU, Ortopedisk Avdeling

Bakgrunn: Identifisering av bakterier som gir kroniske implantatinfeksjoner kan gjøres ved
mekanisk skraping av implantatoverflaten eller ved å løsne biofilmen ved hjelp av ultralyd
(sonikering). Disse metodene er enda ikke studert i in vivo modeller. Et kompliserende forhold er
at i hittil beskrevne dyremodeller klarer man ikke å utvikle biofilminfeksjon på en metalloverflate
i mer enn 60 % av tilfellene.
			

			
Formål: 1) Sammenligne skraping og sonikering for å løsne bakterier på en implantatoverflate. 2)
Presentere en ny		
in vivo dyremodell for etablering av biofilminfeksjon.
		
Materialer og metoder: 20 stålplater i 20 xenograft hentet fra lammecostae ble tilført en
Staphylococcus epidermidis løsning. To og to av graftene ble operert inn på ryggen av 10 rotter.
Etter to uker ble stålplatene tatt ut fra beingraftene og vasket i saltvann. 50µl av vaskevannet
ble dyrket. 10 plater ble skrapet med et skalpellblad før bladet ble vortexmikset i 5 ml saltvann.
10 plater ble sonikert ved 30 kHz i 5 min i 5 ml saltvann. 50µl av saltvannet som ble brukt ved
vortexmiksingen av skalpellbladene og sonikeringen, ble så dyrket før antall CFU ble telt. Etter
farging ble fire skrapte og fire sonikerte plater undersøkt i et konfokalt mikroskop.
Resultater: 1) Antall CFU etter henholdsvis skrapingen og sonikeringen var 2(0-13) x 102 og
298(8-878) x 102 (p 0,01, Students t-test). 2) Sammenlignet med antall CFU fra vaskevannet, ble
det ikke observert noen økning etter skraping. For hver plate som ble sonikert, ble det derimot
registrert en 38 (3-300)-fold økning av antall CFU. Det ble observert rester av biofilm på samtlige
mikroskoperte plater.
Diskusjon: Funnene som ble gjort ved konfokal lasermikroskopi tyder på at både sonikering
og skraping løsner biofilmen, men ved skraping forblir bakteriene ”gjemt” inne i biofilmen,
utilgjengelig for dyrkning. Sonikeringsresultatene viste at det ble dannet biofilm på 10 av 10
plater.
Konklusjon: 1) Sammenlignet med skraping, er sonikering en overlegen teknikk for løsning og
påvisning av bakterier fra en metalloverflate med biofilm som er dannet in vivo. 2) Studiens
dyremodell er en lovende metode for å danne biofilm på en metalloverflate in vivo.
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Abstrakt 6

Eksperimentelt Diverse
External fixation versus intramedullary nailing of tibial fractures - An
experimental study in rat
Sigurdsen US
Reikerås OR
Utvåg SEU

UiO, Fakultetsdivisjon AHUS, ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Akershus Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Open tibial diaphyseal fractures are common and usually treated with external fixation
or intramedullary nailing. The treatments have different advantages and complication profiles.
The mechanical properties of these fracture healing processes cannot be evaluated directly in
the clinic.
Formål: The aim of the study was to compare fracture healing of open tibial diaphyseal fractures
treated with external fixation and intramedullary nailing.
Materialer og metoder: Forty male rats were subject to a standardized tibial shaft osteotomy
and randomly assigned to external fixation or intramedullary nailing. Evaluation of both groups
at thirty and sixty days included radiography, dual energy radiographic absorbtiometry and
mechanical testing.

			
			

		

Resultater: Tibial shaft fractures treated with external fixation and intramedullary nailing exhibit
a similar healing pattern in the early phase of fracture healing, while at the time of healing
intramedullary nailing provide increased densitometric and superior mechanical properties
compared to external fixation.
Diskusjon: First, caution must be observed when applying the results of this accepted experimental
animal model to human bones to support clinical findings. Second, the mechanical properties of
the bone-implant construct, soft tissue factors, and, the fibula status influence on the healing
process.
Konklusjon: Our results conform to intramedullary nailing being the standard of clinical care for
the definitive management of lower extremity long bone fractures in humans.
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Abstrakt 7

Eksperimentelt Diverse
TIDLIG BELASTNING GIR MIKROSPREKKER I BENSEMENT – EN OPTISK ANALYSE AV TIDLIG OG
SEN BELASTED SEMENT IN VITRO
Nottrott M
Mølster AO
Moldestad I
Gjerdet NR

Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk Klinikk
Universitetet i Bergen, Institutt for Kirurgiske Fag
Universitetet i Bergen, Ortopediske Biomaterialer
Universitetet i Bergen, Odontologisk Inst./Odont.Biomat.

Bakgrunn: Bensementer består av metakrylatbaserte monomerer og prepolymeriserte partikler
som stivner in situ til en multifase polymer. Hofteregisteret viste økt aseptisk løsning i sementerte
hofteproteser hvor op-tiden var mindre enn 51 min, altså at sementen var utsatt for belastning
svært tidlig. Våre tidligere studier viste at sementen er svakt og skjør etter 20 min.

Formål: Det kan tidlig oppstå mikrosprekker som øker risiko for utmattingsfrakturer i
			
sementmantelen som muligens kan ha inflytelse på det kliniske langtids resultatet.
			
		
Materialer og metoder:
Sementen (Palacos R cum Gentamicin®) ble oppbevart ved 5 C og blandet
		
i henhold til bruksanvisning ved 23 C. Sylindriske prøver ble fremstilt i henhold til ISO 5833. 20
min og 1 år etter sementblanding ble det utført kompresjonstester i vann ved 37 C. Prøvestykkene
ble oppbevart i vann ved 37 C. Både utestede og testede prøver ble innstøpt i epoxy (EpoFix™,
Struers, København, Danmark). Etter herding ble prøvestykkene slipt og polert og deretter lagt i
25% tetrahydrofuran i 10 minutter for å etse overflaten. Prøvene ble deretter mikroskopert i pålys
(Leica DMIRM, Leica Microscopy Systems, Wetzlar GmbH, Tyskland).

Resultater: Optiske analyser av utestede prøvebiter viste nærmest runde pre-polymer partikler
som var omgitt av en matrise av polymerisert monomer og en overgangssone rundt kulene.
Spredte partikler av røntgenkontrast kunne ses. Testede prøvebiter viste i sentrale deler (som
ha blitt utsatt for mest belastning) at pre–polymer partiklene hadde blitt sterkt deformert som et
resultat av kompresjonsbelastningen. Prøvene som ble testet etter 20 minutter var karakterisert
av at pre-polymer partiklene var separert fra polymermatrisen som fører til sprekkdannelse i
grenseflatene. Denne separasjonen kunne ikke ses i prøvene som var testet etter 1 år.
Diskusjon: Den optiske mikrostrukturelle forskjellen mellom prøvene som ble testet etter
korttids- og langtids oppbevaring viste forskjellige mønster av mekanisk svikt. Bindingen mellom
de pre-polymere partiklene og den nydannede polymeren in situ er mer koherent på et senere
tidspunkt, muligens på gunn av et sterkere semi-interpenetrerende nettwerk (semi-IPN).
Konklusjon: Mekanisk belasning av sement etter 20 min kan føre til mikrosprekkdannelse mellom
pre-polymer og matrise og kan være en del av årsaken til tidlig aseptisk løsning av en sementert
hofteprotese.
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Abstrakt 8

Eksperimentelt Diverse
INTRAOPERATIV FOTOKJEMISK INTERNALISERING AV BLEOMYCIN KOMBINERT MED KIRURGI
GIR SYNERGISTISK EFFEKT PÅ BEHANDLING AV FIBROSARKOM I ATHYMISKE MUS
Norum O-J
Berg K
Geircksky KE

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Kir Klinikk 1, Sarkomgruppen
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Avd for strålingsbiologi
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Kir Klinikk 1

Bakgrunn: Fotokjemisk internalisering (PCI) er en videreutvikling av fotodynamisk terapi
(PDT). PCI baseres på en kombinasjon av lysbehandling med en fotosensitiv forbindelse og en
terapeutisk substans. Prinsippet tillater at cellegift, som i noen tilfeller passerer dårlig over
plasmamembranen, kan frigjøres intracellulært og utøve sin virkning. PCI kan øke effekten og
redusere medikamentets bivirkninger
Formål: Gode marginer betyr ofte større resesksjoner som i enkelte tilfeller resulter
Materialer og metoder: I studien har vi brukt et humant fibrosarcom xenograft (HT1080)
implantert i athymsike mus. Fotosensitizeren aluminium ftalocyanin disulfonat (AlPcS2a 10mg/
kg), og Bleomycin (BLM, 1500 IU) ble injisert hhv 48 timer og 30 minutter preoperativt. Musene ble
deretter operert med marginal margin før intraoperativ lysbehandlingen (rød diodelaser (762nm),
irradians 90 mW/cm2, og lysdose 15 J/cm2) av sårhule. Etter behandlingen ble tumorveksten
målt 3-5 ganger i uken med et endepunkt på 1000mm3.

			
			

		

Resultater: Gruppe tumor når 1000mm3, Kontroll 6,2 ± 0,55, Kirurgi 7,9 ± 0,48, PDT 8 ± 0,96, PCI
16,1 ± 1,36, Kirurgi + PDT 8,6 ± 0,75, Kirurgi + PCI 24 ± 1,4
Diskusjon: Studien viser at PCI har signifikant bedre effekt enn PDT. I kombinasjon med kirurgi
bidrar PDT lite mens PCI gir en synergistisk effekt.
Konklusjon: Årsaken til synergismen kan være PCIs effekt på en viabel og perifer randsone mens
PDT hovedsakelig fører til en sentral nekrose med liten terapeutisk effekt i randsonen. I denne
musemodellen medfører PCI bedre lokal kontroll etter inadekvat kirurgi
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Abstrakt 9

Eksperimentelt Diverse
Sammenligning av to bolter for wirefiksasjon til Ilizarov- og Taylor rammer
Foss OA
Skare Pryde T
Egeberg T
Klaksvik J
Muller S

St.Olavs hospital, NKSOI
NTNU, Institutt for konstruksjonsteknikk
St.Olavs hospital, Ortopedisk avdeling
St.Olavs hospital, NKSOI
St.Olavs hospital, NKSOI

Bakgrunn: Et problem ved bruk av Ilizarov- og Taylor ekstern fiksasjoner er tap av rammestivhet
over tid. De mest kritiske komponentene i rammene er wirene og wireinnfestingene til ringen.
Wireglidning i boltene og plastisk tøyning av wiren vil resultere i redusert wiretensjon og
medfølgende tap av rammestivhet.

Formål: Hensikten med studien var å sammenligne to ulike typer wireinnfestninger og samtidig
			
fastslå hvor tapet i wiretensjon oppstår
			
		
Materialer og metoder:
18 wirer (1,8mm) ble testet med enten kannulerte bolter fra gruppe 1
		
(Smith & Nephew) eller fra gruppe 2 (forbedret Narang Medical). Wirene ble festet til en 160mm

Ilizarov stålring med en forspenning på 110 Kgf og tiltrekkingsmoment på 14Nm. Hvert prøve
ble kjørt 450 sykler (0,5 Hz) i en MTS belastningsmaskin hvor wiren ble utsatt for laster på
200N normalt på ringen. Lasten ble påført via en trinse til midtpunktet på wiren. Bevegelsen til
wiremidtpunktet ble målt og glidningene i wireboltene ble registrert ved hjelp av ekstensometre
festet til begge ender av wiren. Plastisk deformasjon til wirene ble beregnet
Resultater: En uavhengig t-test viste en signifikant forskjell (p=0,006) i wireglidning mellom de
ulike innfestningene med en gjennomsnittlig glidning på 0,405mm for gruppe 1 mens tilsvarende
verdi for gruppe 2 var 0,185 mm. Beregnet plastisk deformasjon ga ingen forskjell mellom
gruppene men gjennomsnittlig forlengelse av wiren for begge gruppene var 1,6 µm. Den plastiske
deformasjonen skjedde hovedsakelig i løpet av de første belastningssyklene.
Konklusjon: Studien viser at forbedrede kannulerte bolter fra Narang Medical beholder
wiretensjonen bedre enn standard kannulerte bolter fra Smith & Nephew
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Abstrakt 10

Eksperimentelt Diverse
LPS RESEPTOR KOMPLEKS PÅ MONOCYTTER ETTER HOFTEPROTESEIMPLANTASJON
Bastian D
Shegarfi H
Rolstad B
Naper C
Lyngstadaas SP
Reikerås O

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
UIO, Anatomisk Institutt
UIO, Anatomisk Institutt
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Immunologisk Institutt
Avd. for biomaterialer, Odontologisk Fakultet, Oslo
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Det medfødte immunsystem er supprimert etter store operasjoner. Fullblod ex-vivo
stimulasjonstest med lipopolysaccharide (LPS) viser en depresjon i TNF-alpha produksjon opptil
12 dager postoperativ. Toll-like- receptor (TLR)2 og TLR4, CD14 og som er en del av det medfødte
immunsystem gjenkjenner deler av Gram+ og Gram- bakterier.De er reseptorer for LPS-mediert
TNF-alpha utslipp.
Formål: Studien undersøker om LPSreseptor komplekset nedreguleres etter større kirurgiske
inngrep og gir forklaring for nedsatt TNF-alpha utslipp.

			
			

		

Materialer og metoder: Hos 6 pasienter med primær hofteprotese undersøkte vi hvordan TLR4,
TLR2, CD14, CD11b and HLA-DR uttrykte seg på monocyttens overflate med FACS (Fluorescence
Activated Cell Sorting) og differensial telling 3 ganger i løpet av 12 dager. Dessuten ble det
analysert plasmaverdier av IL-1ß, IL-6, TNF-alpha, and IL-4, IL-10, IL-13.
Resultater: Vi fant ingen signifikante forandringer i uttrykket til TLR4, CD14, CD11b, HLA-DR og
TLR2. Det var en signifikant stigning i neutrofiler ved dag 9 og 12, men ingen signifikant forskjell
i cytokin analysene.
Diskusjon: Postoperativt er LPS reseptor komplekset på monocyttens overflate stabil og kan ikke
forklare redusert TNF-alpha produksjon etter hofteproteseoperasjoner.
Konklusjon: Andre mekanismer eller monocytt subpopulasjoner må undersøkes for å forklare
nedreguleringen av det medfødte immunsystem.
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Abstrakt 11

Tumor - infeksjon
BLØTDELSSARKOMER I EKSTREMITETER OG TRUNKUSVEGG –HENVISNINGSPRAKSIS I SISTE
10-ÅRS PERIODE.
Zaikova O
Skjeldal S
Fållerås G
Norum O-J
Sundby-Hall K
Taksdal I

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, onkologisk kirurgi
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Onkologisk kirurgi
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, onkologisk kirurgi
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, onkologisk kirurgi
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, onkologisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, avd. for bildediagnostikk

Bakgrunn: For å øke kvaliteten i behandling av pas. med sarkomer må flest mulig pas. henvises
til tumorsenter uten forutgående kirurgi. Retningslinjer for henvisningav bløtdelstumores til
tumorsenter ble publisert Skandinavisk Sarkomgruppe på 1980-tallet. Det anbefales at 1.Alle
overflatiske tumores > 5 cm. 2 Alle dype tumores. 3.Alle tumores hvor en mistanker malignitet,
			
uansett størrelse skal henvises.

			
		
Formål: Retningslinjene
er hovedsakelig basert på klinisk vurdering. Målet er å se om
		
henvisningspraksis av pas. med bløtdelssarkomer fungerer etter intensjonen.
Materialer og metoder: Alle sarkompasienter som er henvist til Radiumhospitalet registreres
fortløpende og prospektivt i sarkomdatabasen. Data fra pasienter med endelig diagnose
bløtdelssarkom lokalisert i ekstremiteter eller trunkusvegg henvist til Radiumhospitalet i perioden
01.01.96-31.12.2005 presenteres.

Resultater: 238 pas. med overfladiske og 402 pas. med dype bløtdelssarcomer i ekstremiteter
og trunkusvegg var henvist i perioden. 59% av de dype, 45% av de overfladiske over 5 cm, 32%
av de overfladiske mellom 3 og 5 cm og 2% av de overfladiske under 2 cm var henvist urørt.
Malignitetssuspekte funn på MR var årsak til henvisnig av 2 pas.(2%) med overfladiske tumor
under 2 cm, 12 pas.(22%) med overfl. tumor mellom 3 og 5 cm og 22 pas.(32%) med overfl.tumor
over 5 cm. Totalt antall tilsendte konsultasjonskasus til DNR har økt fra 212 i 2000 til 877 i 2006
men antall ortopediske bløtdelssarkomer som var henvist urørt ligger fortsatt på rundt 50%
Diskusjon: Eksisterende retningslinjer for henvisning følges ikke opp i den grad det er ønskelig,
spesielt ikke ved overfladiske tumores. MR er en viktig undersøkelse ved primær seleksjon av
pas. for henvisning til tumorsenter. MR hadde avgjørende betydning for at pasienter ble henvist
uten forutgående kirurgi. Antall tilsendte konsultasjonskasus er firedoblet i løpet av 6 år men det
har ikke ført til at vesentlig flere pasienter med bløtdelssarcomer blir henvist urørt.
Konklusjon: MR bør tas av alle dyptsittende tumores eller ved tvil om dybde samt av alle
overfladiske tumores som er støre enn 3 cm
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Abstrakt 12

Tumor - infeksjon
Sonikering og skraping av reviderte proteser for mikrobiologisk diagnostikk
av kroniske proteseinfeksjoner.
Bjerkan G
Bergh K
Persen L
Witsø E

St. Olavs Hospital, Ort avd, NKSOI
St. Olavs Hospital/ NTNU, Mikrobiologisk avd/ Inst. for laboratoriemedisin
St. Olavs Hospital HF, Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital/ NTNU, Ort. avd/ Inst. for nevromedisin

Bakgrunn: Kronisk infiserte hofte- og kneproteser løsner. På grunn av manglende infeksjonstegn
kan en infektiøs proteseløsning oversees og feilbehandles som en aseptisk løsning. Ved kronisk
proteseinfeksjon er bakteriene adherente til proteseoverflaten i en biofilm. Tidligere studier viser
at dyrkning av bløtdelsbiopser fra vevet omkring en protese er en dårlig metode for å påvise
denne type infeksjon.
Formål: Vi ville undersøke om dyrkning av prøver tatt fra proteseoverflaten forbedrer den
mikrobiologiske diagnostikken av kroniske proteseinfeksjoner.
Materialer og metoder: Vi inkluderte prospektivt 53 pasienter som gjennomgikk revisjon av
kne- eller hofteprotese pga antatt aseptisk løsning eller kronisk infeksjon. Vi sammenliknet
dyrkning av leddvæske og fem bløtdelsbiopsier med dyrkning av prøver fra proteseoverflaten
frigjort med skraping og sonikering av protesene. Alle mikrober ble identifisert med genotypisk
undersøkelse.

			
			

		

Resultater: Hos 31 pasienter var det ingen vekst. Hos 13 pasienter var det vekst av samme mikrobe
i minst tre av biopsiene og samtidig i overflateprøver. Av disse 13 var det 3 som ikke hadde vekst i
leddvæske, og ytterligere 2 som ikke hadde vekst i prøve fra skrap. Hos 4 pasienter var det vekst i
sonikeringsprøve og samtidig vekst av leddvæske og/eller en til to biopsier. Ingen av disse hadde
vekst i prøver fra skrap. Hos 3 av disse 4 vokste Propionibacterium acnes. Hos 3 pasienter var
det vekst i kun sonikeringsprøven. I 2 av disse 3 vokste P.acnes. Hos 2 pasienter var det vekst av
genotypisk forskjellige hvite stafylokokker i enkeltbiopsier.
Diskusjon: 13 av 53 pasienter hadde sikker proteseinfeksjon ut fra etablert konsensus.
Sonikering bekreftet diagnosen.Ytterligere 7 pasienter hadde vekst i sonikeringsprøver, hvorav
4 hadde vekst av genotypisk identisk mikrobe i andre prøver. Dette er sannsynlige infeksjoner
som ville blitt vanskeligere å identifisere uten sonikering. 5/7 var P.acnes infeksjoner. Vekst av
ulike typer hvite staphylokokker hos 2 pasienter var forurensning. Ingen av disse hadde vekst i
sonikeringsprøver.
Konklusjon: Sonikering av protese etter revisjon kan gi bedre påvisning av kronisk infeksjon,
spesielt ved P. acnes infeksjon. Skraping har ingen verdi i diagnostikk av proteseinfeksjoner.
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Abstrakt 13

Tumor - infeksjon
Påvisning av fenotypisk forskjellig typer koagulase negative stafylokokker
ved protesekirurgi er ikke alltid uttrykk for forurensing
Witsø E
Bergh K
Persen L
Bjerkan G

St. Olavs Hospital/NTNU, Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital/NTNU, Avdeling for mikrobiologi
St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Dyrkning av vevsbiopsier er gullstandarden for påvisning av infeksjon ved protesekirurgi.
Ved rutineundersøkelser vil vekst av forskjellige typer koagulase negative stafylokokker (KNS)
ofte bli tolket som forurensing av prøvematerialet. Vi vet at genotypisk identiske bakterier i noen
tilfeller kan uttrykke fenotypisk forskjellige stammer.

Formål: Hensikten med denne studien var å studere genotypen hos fenotypisk forskjellige KNS
			
påvist ved protesekirugi.
			
		
Materialer og metoder:
Vi identifiserte 22 pasienter som hadde fått påvist fenotypisk forskjellige
		
KNS i forbindelse med protesekirurgi. Genotyping av bakteriene ble gjort ved hjelp av pulsedfield gel elektroforese.

Resultater: Hos 16/22 pasienter viste det seg at fenotypisk forskjellige KNS tilhørte den same
genotypen. I syv tilfeller ble det påvist at KNS med forskjellig antibiotikafølsomhet i realiteten var
samme bakterie. Hos 6/22 pasienter var fenotypisk forskjellige KNS også forskjellig genotypisk.
Hos de 16 pasientene hvor fenotypisk forskjellige KNS var av samme genotype, hadde gentamicin
bein sement tidligere blitt brukt hos 15 pasienter. Hos de 6 pasientene hvor fenotypisk forskjellige
KNS også var forskjellig genotypisk, hadde gentamicin bein sement tidligere ikke blitt brukt hos
noen av pasienter (15/16 # 0/6 (( p mindre enn 0,001)).
Diskusjon: Denne studien belyser problemene knyttet til mikrobiologisk diagnostikk ved
protesekirurgi. Det er rimelig å forvente en økende forekomst av multiresistente bakterier med
varierende fenotype. Diagnostikk av denne typen infeksjoner krever et nært samarbeid mellom
ortoped og mikrobiolog.
Konklusjon: I forbindelse med protesekirurgi bør ikke påvisning av forskjellige typer KNS
umiddelbart tolkes som uttrykk for forurensing av prøvematerialet. Spesielt gjelder dette hos
pasienter som tidligere har vært operert med bruk av beinsement.
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Abstrakt 14

Tumor - infeksjon
Wound Healing in a Patient with Psoriasis Vulgaris after Femur Megaprosthesis
Implantation
Nottrott M
Hardes J
Gebert C
Winkelmann W
Gosheger G

Haukeland University Hospital, Department of Orthopaedic Surgery
University of Münster, Department of Orthopaedics
University of Münster, Department of Orthopaedics
University of Münster, Department of Orthopaedics
University of Münster, Department of Orthopaedics

Bakgrunn: Psoriasis in patients who should undergo surgery is a controversy discussed problem
and today there are no controlled, prospective studies existing on this topic. While elective
surgery in psoriatic skin is a more common problem, surgery in psoriatic skin for implantation of
a megaprosthesis because of a chondrosarcoma has never been described before.
Formål: To describe wound healing after femur megaprosthesis implantation in psoriatic skin.
Materialer og metoder: A 20 – year old man with a history of psoriasis vulgaris was presented
to our department for resection of an extraosseous mesenchymal chondrosarcoma G3 of the left
thigh after chemotherapy with Ifosfamide and Adriamycine was initiated. Preoperative staging
showed bipulmonal and inguinal metastases and tumour growth in the thigh. There were no skin
disorders at this examination but on hospital admission he presented with ubiquitere psoriasis
vulgaris efflorescence’s. Treatment with Dermoxin® crème was started. In spite of an expected
increased postoperatively infection risk, operation with wide tumour resection and implantation
of a Mutars® femur diaphyseal implant was performed.

			
			

		

Resultater: Wound healing was without any problems with a prolonged antibiotic prophylaxis.
Diskusjon: Extrasceletal mesenchymal chondrosarcoma in combination with psoriasis are
extremely rare. Therefore we had difficulties in decision making to operate or not with respect to
concerns about wound healing and sepsis. Some publications indicate that there is no increased
risk for wound healing disturbances, others state that they have seen more postoperative sepsis.
Our case shows that magaprosthesis implantation is possible in patients with psoriatic lesions in
the operation field without an increased infection risk.
Konklusjon: Adequate psoriasis treatment preoperatively should be applied and a prolonged
antibiotic prophylaxis seems to be helpful.
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Abstrakt 15

Tumor - infeksjon
Osteomyelitt, en retrospektiv undersøkelse av et 7-års materiale
Lende S

Stavanger Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Osteomyelitt er en tilstand med både diagnostiske og terapeutiske utfordringer, og
representerer en meget heterogen pasientgruppe.
Formål: Vi ønsket å se på resultatene av behandlingen av de siste års innleggelser
Materialer og metoder: 47 pasienter var innlagt for osteomyelitt fra 2000 tom. 2006. Journalene
for disse er gjennomgått retrospektivt.
Resultater: Alder: 51,2 år (2-90) Kjønn: 33 menn, 14 kvinner Klassifiering etter etiologi, patogenese

og vertsstatus: - hematoge 4 - posttraum. 25 - nedsatt sirk. 15 - svekket allm.tilst. 3 Lokalisasjon:
			
overekstr. 5, underekstr. 42 Bakteriologi: - Staff aur. 22 - KNS 8 - betah. str 5 - enterococcer 3 			
e.coli 2 - proteus, gr-st., strep. intermed. og milleri, pasteurella: 1 hver Behandling: kirurgisk 38,
alle ble beh. med		
antibiot. ette resistens, type, alder og prognose Resultater: - 45 ferdigbehandlet
		
- 1 død (90 år, etter leggamp.) - 1 pas. utskrevet med kronisk helsår
Diskusjon: Materialet representerer en meget heterogen pasientgruppe både mht. alder og
etiologi. Det er mer enn dobbelt så mange menn enn kvinner. Traume, diabetes og arteriosclerose
er de dominerende disponerende faktorer. Hematogen osteomyelitt utgjør knappe 10%.
Konklusjon: Prognosen er god med moderne kirurgisk og antibiotisk behandling
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Abstrakt 16

Tumor - infeksjon
SURALIS PERFORATOR FLAP I BEHANDLING VED ALVORLIGE OSTEOMYELITTER: EN
PRELIMINARY RAPPORT I 90 KASUSER
Tajsic N
Husum H
Winkel R

Universitetssykehus Nord-Norge Tromsø, Ortopedisk avdeling
Tromsø Mineksadesenter,
Unfall klinikk Frankfurt, Tyskland, Plastisk- og rekonstruktiv mikrokirurgi

Bakgrunn: Behandling av alvorlige posttraumatiske infeksjoner i de distale del av leggen er
fortsatt utfordring i rekonstruktiv kirurgi. Suralis fascio-cutaneous perforator flap presenterer
lovende behandlingsstrategi i dekning av bløtdelsdefekter i disse områdene.
Formål: Mål av denne studien er å evaluere overlevelse, plastikk av suralis perforator flap hos
pasienter med høy energi trauma som fører til kronisk steomyelitt.
Materialer og metoder: Det ble gjort et prospektiv klinisk studie fra 1994 til 2006 på Trauma
senter i Frankfurt am Main, Tyskland. Alle asientene ble behandlet med distal perforator suralis
neuro-fascio-cutaneous flap pga. posttraumatisk kronisk infeksjon i distale del av tibia og fot.

			
			

		

Resultater: Fra 90 pasienter inkludert i vår studie var 85 pasienter med osteomyelitt grad IV Charney klassifikasjon. 7 pasienter ( 8%) har fått total lappnekrose. 8 pasienter ( 9%)har utviklet
en parsiell lappnekrose.
Diskusjon: Best valg av behandlingsstrategi i dekning av store bløtdelsdefekter etter trauma /
kronisk infeksjon i nedre del av underekstremitetene. dene.
Konklusjon: Hos disse pasienter som har ellers høy morbiditet og invaliditet finner vi våres
resultatene tilfredsstillende. Anatomisk nivå og størrelse på perforator arteria i lappen er nøkkel
til suksess ved slik problematikk. Suralis perforator flap har bred brukspotensial.
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Abstrakt 17

Tumor - infeksjon
SEPTISK ARTHRITT I STERNOCLAVIKULARLEDDET SEKUNDÆRT TIL STEROIDINJEKSJON
Engen JE
Andreassen GS
Wolbæk PR
Kvernebo K

Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus, Thoraxkirurgisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Thoraxkirurgisk avdeling

Bakgrunn: Det er velkjent at steroidinjeksjoner kan kompliseres med senerupturer. Infeksiøse
komplikasjoner er meget sjeldne. Hos pasienter med redusert allmenntilstand er sjansen for
infeksiøse komplikasjoner trolig større, men det foreligger få rapporter i litteraturen.
Formål: Belyse en sjelden komplikasjon ved steroidinjeksjon i ledd.

Materialer og metoder: Kasus 1.Mann behandlet med steroidinjeksjon i ve. skulderregion.
			
Utvikling av infeksjon omkring stikksted med generell sepsis etter 3 dager. Sepsisbehandlet
			
og lokal drenert. Utvikling av septisk artritt i ve. sternoklavicularledd. Behandlet med partiell
		
reseksjon av sternum.
Residiv ble behandlet med utvidet reseksjon, som sanerte infeksjonen.
		
Kasus 2: Kvinne med RA siden barneårene. Behandlet med steroidinjeksjon i ve. sternoclavikulare
ledd. Abscess omkring stikksted, som ble vellykket behandlet med reseksjon av mediale clavicula
og deler av sternum samt langvarig antibiotika.
Resultater: Se Materiale/Metode
Diskusjon: Steroidinjeksjoner både i og omkring ledd brukes i stort omfang i medisinsk
behandling. Septisk artritt etter steroidinjeksjon er en sjelden tilstand som kan få alvorlige
konsekvenser for pasientene. Tilstanden kan muligens være underdiagnostisert. Begge våre
pasienter har systemsykdommer som gir kjent økt infeksjonsrisiko. Behandlingen av denne typen
komplikasjoner bør sentraliseres.
Konklusjon: Infeksjon etter steroidinjeksjon er en tilstand man må tenke på når man kortison
injiseres, spesielt hos pasienter med økt infeksjonsrisiko
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Abstrakt 18

Traume - hoftebrudd
Sekundære nerveutfall etter en konservativt behandlet sacrumfraktur
Adelved A
Tötterman A
Madsen JE
Røise O

Akershus universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter

Bakgrunn: Dislokerte sacrumfrakturer er relativt sjeldne skader som kan være vanskelige å
diagostisere. Behandlingen er omdiskutert, spesielt ved frakturer uten primære nevrologiske
utfall. Utvikling av nevrologiske utfall senere i forløpet er ikke dokumentert i litteraturen.
Formål: Beskrive en sjelden type sakrumfraktur, initialt uten nevrologiske utfall, som senere
utviklet både motoriske og sensoriske utfall
Materialer og metoder: 60-årig mann, tidligere vesentlig frisk som var involvert i en trafikkulykke
i ca. 80 km/ time. Ved ankomst til sykehuset var pasienten hemodynamisk stabil. Klinisk ingen
åpenbare nevrologiske utfall. CT viste en U-fraktur i sacrum i S2-nivå og bilateral L5 tverrtaggfraktur.
Bekkenringen var inntakt for øvrig. U-frakturen gikk gjennom rotkanalene til både S1 og S2, med
gode plassforhold og uten større dislokasjon i foramina. Frakturen ble behandlet konservativt
siden den var lite dislokert og uten rotaffeksjon. Initialt hadde pasienten store smerter i nedre del
av lumbalryggen og bakre del av bekkenet.

			
			

		

Resultater: Ved 1-års kontroll fant man redusert sphincter tonus, men ingen vannlatingsproblemer
elller perifere nevrologiske utfall. Pas. rapporterte om smerter ved samleie, redusert kraft i begge
underekstremiteter, og sensibilitetsnedsettelse bilateralt fra kne og ned. Ved 3 års kontroll
rapporterer pasienten om nytilkomne smerter i begge legger og føtter. Konvensjonell røntgen
viste tilhelet fraktur i lett kyfose. Det ble også konstatert betydelig callusdannelse svarende til
massa lateralis bilateralt. CT viste benete forsnevringer av S1 og S2 rotkanalene og ossifikasjon
mellom L5 tvertaggene og massera lateralis på sacrum.
Diskusjon: Pasienteksemplet demonstrerer et tidligere ikke rapportert tilfelle av progredierende
nevrologiske symptomer etter en konservativt behandlet lumbosacral dissosiasjon. Symptomene
tolkes som resultat av eksessiv bennydannelse i de frakturerte sacrale foramina og i sentralkanalen,
samt tilkommet ankylose mellom de frakturerte L5 tvertaggene og massa lateralis.
Konklusjon: Scarumfrakturer krever langvarig oppfølging med spesielt fokus på eventuelle
problemer i de naturlige funksjonene.

• Høstmøteboken 2007

81

Abstrakt 19

Traume - hoftebrudd
DISPLACEMENT OG BRUDDLOKALISERING VED 2ÅRS OUTCOME FOR ACETABULARBRUDD
Øvre S
Madsen JE
Røise O

Ullevål universitetsykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål universitetsykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål universitetsykehus, Ortopedisk Senter

Bakgrunn: Hvilke forhold ved acetabularbrudd som er prognostisk viktig, har alltid vært
diskutert.
Formål: Vurdere sammenhengen mellom displacement (step, diastase) og bruddlokalisering i
acetabulum (Roof Arc Score) med outcome. Hvilken faktor var viktigst.
Materialer og metoder: 450 pasienter ble registrert i en kohort fra 1993. 41 døde, 201 hadde mer enn

2 års oppfølging, 13 fikk THR, 12 hadde outcome påvirket av andre skader enn acetabularbruddet.
			
Dette ga en studiepopulasjon på 176 pasienter, 107 kirurgiske og 69 konservative. Roof Arc
			
vinkler ble målt ap- og skråprojeksjoner og konvertert til et Roof Arc Score. Step og diastase
		
ble målt i 3 projeksjoner
og summert. Harris Hip Score (HHS) og modifisert HHS ble brukt som
		
outcome instrumenter. Det ble brukt både ikke-parametrisk og parametriske statistiske metoder
(chi square, korrelasjons- og regresjonsanalyser).

Resultater: nitt 99,9, med. 103,0 (44-120), orig. HHS 90.6, med. 96,0 (36-100). Snitt residual
displace. opr. 2,7 mm (sum step 0,7, diastase 2,0). Kons. snitt displace.11,4. Roof Arc Score opr.
brudd var 8,7 og 6,5 for konserv. Opr. med residual displacement hadde mod./god korrelasjonen
ift. outcome. RAS korrelerte moderat/dårlig med outcome, men regr.analysene viste høyt RAS
viktigste faktor for dårlig outcome. For kons./opr. RAS var dominerende ift. step/diastase med en
regr.koeff. på1,31 p 0,03. For step var koeff. 0,40 p 0,08. For eksakt reponerte bruddlokalisering
lite viktig.
Diskusjon: God korrelasjon mellom stepstørrelse og outcome for opr. brudd. RAS korrelerte dårlig,
men analysene viste at lokaliseringen av bruddlinjene var viktigste faktor for langtidsresultatet.
Siden gjenværende step forårsaker stress på brusken, er det rimelig å anta at sentrale bruddlinjer
med step og større stress disponerer for dårligere klinisk resultat i større grad enn perifere linjer.
Effekten av bruddlokaliseringen på outcome forsvant når opr. ga et perfekt anatomisk result
Konklusjon: Lokaliseringen av bruddlinjene i acetabulum uttrykt som et Roof Arc Score, var
viktigere enn residual step for 2 års klinisk outcome. For opererte brudd uten gjenværende
step, hadde ikke Roof Arc score noen prognostisk betydning. Korrelasjonen mellom diastase og
outcome var dårlig.
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Abstrakt 20

Traume - hoftebrudd
Operativ behandling av acetabularfrakturer. Et 5-årsmateriale fra St. Olavs
Hospital
Bråten M
Buciuto R
Benum P

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

Bakgrunn: Operativ behandling av acetabularfrakturer etter Letournels prinsipper har blitt utført
i Trondheim siden 1988. Det er som regel godt samsvar mellom klinisk og radiologisk resultat i
eksisterende litteratur. Vi har sett på våre radiologiske resultater i 5-årsperioden 2000-2004.
Formål: Finne ut om våre resultater er i samsvar med internasjonale standarder.
Materialer og metoder: 55 frakturer er operert. Frakturtyper etter Letournels klassifikasjon: Bakre
vegg 19, fremre søyle 14, transvers 4, transvers + bakre vegg 9, begge søyler 7, fremre søyle +
bakre hemitransvers 2. Pasientene etterkontrollert med de tre røntgen standardprojeksjoner
etter 1, 2 og 5 år.. Røntgenfunnene er klassifisert etter Mattas inndeling (excellent/good/fair/
poor) avhengig av arthrosegraden. 2-årskontrollen er brukt her.

			
			

		

Resultater: Etter Mattas inndeling ble 10 frakturer klassifisert som ”poor”, 2 som ”fair”. De øvrige
41 klassifisert som ”excellent”/”good”. 8 pasienter har fått protese. Av 28 frakturer i bakre vegg/
transvers + bakre vegg hadde 6 ”poor” resultat og har fått protese. Av de 14 frakturene i fremre
søyle har èn fått protese, de øvrige har et godt resultat. Av de 7 begge søylefrakturene er 2 ”poor”
og èn ”fair”.
Diskusjon: Det har gått dårlig med ca. 20% av bakveggsfrakturene, men dette samsvarer bra med
eksisterende litteratur. Flere av disse pasientene var komplikasjonsdisponerte (høy alder, lang
luksasjonsperiode). Frakturer i fremre søyle har godt resultat. De mer komplekse frakturtyper er
såvidt få at vi må se gjennom hele materialet fra 1988-dags dato for å trekke konklusjoner.
Konklusjon: Vi behandler relativt få acetabularfrakturer per år. Resultatene fra en nylig
5-årsperiode ser ut til å være akseptable for de elementære frakturtypene. De komplekse typene
er så fåtallige at et større materiale må analyseres.
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Abstrakt 21

Traume - hoftebrudd
Dårligere funksjonelle resultater ved ukomplisert tilhelet skrueosteosyntese
enn etter hemiprotese ved lårhalsbrudd med feilstilling
Frihagen F
Nordsletten L
Madsen JE

Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk Senter

Bakgrunn: Det er gode holdepunkter for at hemiprotese gir bedre funksjonelt resultat enn
skrueosteosyntese ved lårhalsbrudd med feilstilling. En årsak kan være den store andelen (3040%) av skrueosteosynteser som ikke tilheler og må reopereres. Det har vært hevdet at det ville
være nyttig å identifisere dem som har stor sjanse for å tilhele komplikasjonsfritt med tanke på å
operere dem med osteosyntese.

Formål: Vi ønsket å sammenligne funksjonen etter tilhelet skrueosteosyntese med funksjon etter
			
hemiprotese hos pasienter med lårhalsbrudd.
			
		
Materialer og metoder:
222 pasienter med lårhalsbrudd ute av stilling ble randomisert til enten
		
hemiprotese (110) eller skrueosteosyntese (112) i perioden september 2002 til mars 2004. De
ble fulgt med Harris Hip Score, Eq-5d og Barthel ADL indeks etter 4, 12 og 24 måneder. Det ble
tatt røntgenbilder ved hver kontroll. Komplikasjoner og reoperasjoner ble registrert fortløpende.
Inklusjonskriteriene var alder > 60 år og gangfunksjon før bruddet. Gjennomsnittsalder var 83
år (60-101) og det var 74% kvinner. I denne undersøkelsen ble de som hadde tilhelet ukomplisert
med skruer (n=53) sammenlignet med hemiprotesegruppen.

Resultater: Etter både 12 og 24 måneder var gjennomsnittlig Harris Hip Score 64 i den tilhelede
skruegruppen mot 74 og 71 i hemiprotesegruppen (p=0,004 og 0,03). Eq-5d index score etter 24
måneder var gjennomsnittlig 0,48 i den tilhelede skruegruppen mot 0,73 i hemigruppen (p=0,02).
Eq-5d VAS-skala viste bedre resultat i hemiprotesegruppen etter 12 måneder (51 mot 62, p=0,02).
Andelen med klassifikasjon ”selvstendig” på Barthel ADL indeks var 27% og 21% i den tilhelede
skruegruppen etter 12 og 24 måneder, mens den var 52% og 55% i hemiprotesegruppen (p=0.01
og p=0.003).
Diskusjon: Etter 4 måneder var det ingen forskjell mellom pasientgruppene, men etter 12 og
24 måneder var det dårligere hoftefunksjon (Harris Hip Score), dårligere funksjon i hverdagen
(Barthel ADL indeks), og dårligere selvopplevd helserelatert livskvalitet (Eq-5d) i gruppen
med ukomplisert tilhelet skrueosteosyntese sammenlignet med dem som ble operert med
hemiprotese. Resultatene må dog tolkes med forsiktighet fordi de er fremkommet ved en post
hoc subgruppeanalyse.
Konklusjon: Synspunktet at det er en fordel å beholde sitt eget hofteledd etter lårhalsbrudd med
feilstilling kan ikke underbygges av våre funn, snarere tvert imot.
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Abstrakt 22

Traume - hoftebrudd
NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER. VALIDERING AV RESULTATER ETTER 2 ÅRS
REGISTRERING.
Gjertsen JE
Vinje T
Engesæter LB
Havelin LI
Furnes O
Steindal K
Fevang

Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus
Haukeland Universitetsykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Nasjonalt Hoftebruddregister (NHR) startet sin registrering 1. januar 2005. Allerede
første året deltok alle 56 sykehus som opererer hoftebrudd i rapporteringen til registeret.
Formål: Vi ønsket å validere rapporteringen etter 2 års drift av registeret.
Materialer og metoder: For å sammenligne registreringen til NHR og til Norsk Pasientregister
(NPR) ble antall primæroperasjoner som var registrert i NHR i 2005 og 2006 sammenlignet med
opplysninger fra NPR om antall sykehusopphold med ICD-10-kodene S72.0 (brudd i lårhals),
S72.1 (pertrokantært brudd) og S72.2 (subtrokantært brudd) der det ved samme opphold var
registrert en prosedyrekode i NCSP-gruppene NFB (implantasjon av primær protese i hofteledd)
eller NFJ (operativ bruddbehandling i femur).

			
			

		

Resultater: Det var registrert 13 104 primæroperasjoner i NHR (2005: n=5 790, 2006: n=7 314)
inkludert 221 totalproteser. I følge NPR var 9 150 pasienter operert for hoftebrudd i 2005 og 9 376
i 2006. Sammenlignet med NPR hadde NHR en registreringsgrad på 63 % i 2005 og 78 % i 2006.
Den sykehusvise rapporteringen varierte i 2006 varierte fra 9 til 106 % i forhold til NPR. 29 sykehus
hadde over 75 % rapportering av hoftebrudd. Av 9 094 skjema sendt ut til pasientene 4-måneder
etter operasjonen var 5 342 (59 %) besvart. Pasientgruppen som ikke besvarte skjemaet var eldre,
mer demente, hadde høyere komorbiditet og bestod av en større andel menn.
Diskusjon: Registreringsprosenten til NHR var totalt sett stigende, men enkelte sykehus hadde en
fallende rapporteringsfrekvens til registeret. Det er tidligere vist at tall fra NPR kan være høyere
enn de reelle tallene fra ulike sykehus. Denne overestimeringen fra NPR kan blant annet skyldes
feil kodepraksis ved noen sykehus. Den noe lave svarprosenten på pasientskjema gjenspeiler
pasientenes høye alder og betydelige komorbiditet.
Konklusjon: Registreringen til NHR har bedret seg, og etter 2 års drift fungerer registeret
tilfredstillende. Rapporteringen fra enkelte sykehus bør forbedres, og i forbindelse med
den sykehusvise årsrapporten blir hvert enkelt sykehus sin rapportering vist. Andelen av
pasientspørreskjema som blir returnert er ca 60%.
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Abstrakt 23

Traume - hoftebrudd
TILFREDSHET, SMERTE OG LIVSKVALITET 4 OG 12 MÅNEDER ETTER DISLOKERTE
LÅRHALSBRUDD HOS PASIENTER BEHANDLET MED HEMIPROTESE ELLER SKRUER.
Gjertsen JE, Vinje T, Lie SA, Engesæter LB, Havelin LI, Furnes O
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Matre
Haukeland Universitetsykehus, Ortopedisk avdeling
Fevang J
Haukeland Universitetsykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Dislokerte lårhalsbrudd hos eldre behandles vanligvis med 2 skruer eller bipolar
hemiprotese. En tidligere studie fra Nasjonalt Hoftebruddregister (NHR) viste at pasienter operert
med bipolar hemiprotese (HA) hadde høyere tilfredshet, mindre smerte og bedre livskvalitet 4
måneder etter primæroperasjonen enn pasienter operert med osteosyntese med 2 skruer/pinner
(IF).

			
Formål: Vi ønsket nå å undersøke tilfredshet, smerte og livskvalitet hos pasienter også 12 måneder
			
etter operasjonen.
		
		
Materialer og metoder: Fra 2005 ønskes alle hoftebruddoperasjoner rapportert til NHR på et

operasjonsskjema som skal fylles ut av kirurgen etter operasjonen. I juni 2007 var totalt 5231
pasienter over 70 år registrert med primæroperasjon for dislokert lårhalsbrudd med 2 skruer/pinner
(n=2041) eller bipolar hemiprotese (n=3190). Etter 4 og 12 måneder sendes det spørreskjema
direkte til pasientene fra registeret. Dette skjemaet inneholder spørsmål om livskvalitet (EQ-5D),
smerte (VAS) og tilfredshet (VAS). De 779 pasientene (IF: n=339, HA: n=440) som hadde besvart
både 4 og 12 måneders skjemaet ble inkludert i studien.
Resultater: Det var ingen preoperativ forskjell mellom de to behandlingsgruppene for alder,
kjønn, ASA klasse, demens eller EQ-5D index score. Etter 4 måneder hadde HA-gruppen statistisk
signifikant mindre smerter (p=0,001) og signifikant høyere tilfredshet (p=0,001) sammenlignet
med IF-gruppen. EQ-5D index score var 0,57 for HA-gruppen og 0,46 for IF-gruppen (p=0,001)
Også etter 12 måneder hadde pasientene operert med HA signifikant mindre smerter (p=0,001)
og signifikant høyere tilfredshet (p=0,001) sammenlignet med pasientene i IF-gruppen. EQ 5D
index score var 0,62 for HA-gruppen og 0,51 for IF-gruppen (p=0,001)
Diskusjon: Resultatene fra denne nasjonale studien stemte godt overens med flere nylig publiserte
randomiserte studier. Resultatet vårt må tolkes med en viss forsiktighet på grunn av den lave
svarprosenten på pasientspørreskjema. Svarprosenten gjenspeiler sannsynligvis pasientenes
høye alder og betydelige komorbiditet. Vi tror ikke denne svarprosenten gir skjevheter i de
resultaene som vi har funnet.
Konklusjon: Pasienter som primært ble operert med hemiprotese etter dislokert lårhalsbrudd var
mer fornøyde, hadde mindre smerter og høyere livskvalitet 4 og 12 måneder postoperativt enn
pasienter som ble behandlet med skruer.
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Abstrakt 24

Traume - hoftebrudd
Ett-års mortalitet ved trokantære og subtrokantære femurfrakturer. Hvilke
faktorer påvirker pasientenes overlevelse? En studie av 5830 pasienter.
Matre K, Havelin LI, Engesæter LB, Furnes O, Gjertsen JE, Vinje T, Espehaug, Fevang J			
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Brudd i øvre femurende er svært vanlig, særlig hos eldre osteoporotiske kvinner. Av
vel 9000 hoftebrudd årlig utgjør trokantære og subtrokantære brudd 37 %. Disse bruddene er
assosiert med en betydelig øket ett-års mortalitet. Vi har tidligere analysert mortaliteten ved de
egentlige lårhalsbruddene og ønsket nå å gjøre tilsvarende analyser for de per- og subtrokantære
bruddene.
Formål: Med utgangspunkt i data fra Hoftebruddregisteret ønsket vi å undersøke mortaliteten
ved de trokantære /subtrokantære bruddene, og hvilke faktorer som influerer
Materialer og metoder: I Hoftebruddregister ble det frem til 1.6.2007 registrert 5830 per- og
subtrokantære brudd. 5608 med fullstendig utfylt hoftebruddskjema ble inkludert i denne
studien. Bruddene var inndelt i 3 grupper

			
			

		

Resultater: pertrokantære 2-fragment (48 %), pertrokantære flerfagment (37 %) og subtrokantære
(15 %). Glideskrue (86 %) var det mest benyttede implantatet, med (24 %) eller uten (62 %)
trokantær støtteplate (TSP). Ulike nagler var brukt ved 14 % av bruddene. Overlevelse ble
kalkulert ved Kaplan Meier og Cox regresjon. En estimerte også de ulike faktorers betydning for
overlevelsen ved hjelp av en Cox modell.
Diskusjon: Samlet ett-års mortalitet var 25,6 %. Ett-års mortaliteten ved Glideskrue, Glideskrue
med TSP og nagle var henholdsvis 26,5 %, 25,3% og 22,3 %. Høy alder, økende ASA-klasse, hankjønn
og demens hadde som forventet negativ effekt på overlevelsen. Bruddtype, preoperativ ventetid
og operasjonstidspunkt hadde ingen innvirkning, ei heller trombose- og antibiotikaprofylakse.
Justert for alder, kjønn, demens, ASA-klasse og operasjonstid var det imidlertid en forskjell i
mortaliteten avhengig av implantattype. Dette gav en øket risk ratio(RR) for død på 1,25 (1,04 –
1,49 95 % KI, p= 0,017) for glideskrue sammenlignet med nagle.
Konklusjon: Implantatets tilsynelatende innvirkning på mortaliteten var overraskende.
Resultatene bør imidlertid tolkes med forsiktighet da det kan være faktorer ved både pasient,
kirurg og sykehus som en slik registerstudie ikke fanger opp. Styrken ligger imidlertid i det store
antallet pasienter.
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Abstrakt 25

Traume - hoftebrudd
Proximale femurfrakturer-årsak og kostnader
Rabe T		
Sørensen-Sneve K
Johnsen LG		
Bjerkeset T		

Sykehuset Levanger HF, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Levanger HF, Kirurgisk avdeling
Sykehuset Levanger HF, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Levanger HF, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: I perioden 1998 tom 2000 ble alle pasienter innlagt for hoftebrudd ved vårt sykehus
registrert prospektivt i en egen data base.
Formål: I denne undersøkelsen ønsket vi blant annet å se på årsak og kostnader hos denne
pasientgruppen.

Materialer og metoder: I perioden ble 489 pasienter, 143 menn og 346 kvinner med median alder
			
82,5 år ( 38-99 år) registrert Pasientene var etter utskrivingen til en poliklinisk undersøkelse
			
med røntgen bilde av hofta eller ved behov for øvrig. Re-innleggelser ble registrert i samme
protokoll. Videre		data ble innhentet via spørreskjema etter ett, to og tre år. I tillegg telefonisk
		
kontakt ved sykepleier.
Resultater: 294 hadde brudd av lårhalsen og 196 hadde pertrokantær fraktur. 367 av ulykkene
(75%) skjedde inne og av disse bodde 158 (43%) i institusjon.. Skademekanismen var snubling
i teppe, dørstokk, egne føtter i 39%, fall ved forflytning 23%, glidning 17%, fall fra høyde
8%, fall fra seng 4% og ukjendt 8%. Av uteulykkene var årsaken glidning, snubling og fall ved
forflytning i 72%., glidning på is 15%. Kollisjon med annen person eller kjøretøy forekom bare i
5%. Gjennomsnittlig liggetid var 9,6 døgn (SD 9,5). 53 pasienter ble senere re-innlagt i til sammen
552 døgn. Sykehus mortaliteten var 3,1%.
Diskusjon: Pasientgruppen la beslag på 19% av avdelingens senger og resurser , og utgjorde
5% av operasjonsavdelingens aktivitet. Hvis man antar at pasientgruppen i gjennomsnitt koster
like mye som de øvrige pasienter i en ortopedisk avdeling dreier det seg om kr.3.5 mill i året. I
tilegg kommer kostnader etter utskriving. som vi ikke har full oversikt over. Av pasienter innlagt
fra hjemmet ble 56 (18%) utskrevet til sykeheim og 202 (63%) til rehabiliterings institusjon i 3-4
uker
Konklusjon: Pasientgruppen legger beslag på store resurser i en ortopedisk avdeling og
mortaliteten er relativt stor. Siden 75% av ulykkene skjer inne og nesten halvparten av disse i
institusjon ville man sannsynlig med relativt små midler kunne kvalitetssikre boforholdene for
denne aldersgruppen og derved redusere antall ulykker
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Abstrakt 26

Traume - hoftebrudd
Trokantære og subtrokantære frakturer: Reoperasjoner rapportert til
Hoftebruddregisteret
Fevang JM
Matre K
Engesæter LB
Havelin L
Furnes ON

Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Pasienter med per- og subtrokantære frakturer er ofte gamle med mye komorbiditet.
I Norge behandles nesten alle disse frakturene med glideskrue (med og uten skjoldplate) eller
margnagle. Det er kjent at disse frakturene er beheftet med relativt hyppig komplikajoner og
reopeasjoner.
Formål: Vi ønsket å se på reoperasjonsraten ved disse frakturene og vurdere faktorer som kan
tenkes å ha innvirkning på denne.
Materialer og metoder: Siden oppstarten av Hoftebruddregisteret er det innrapportert totalt
5830 primæroperasjoner av per- og subtrokantære frakturer. Når det gjelder valg av implantat ble
glideskrue foretrukket i 62% av tilfellene, glideskrue med trokantær støtteplate(TSP) i 24 %, og
en eller annen form for margnagle i 14 % av tilfellene. Andre implantater ble brukt ved mindre enn
1% av frakturene, disse ble ekskludert. 2795 (48%) var registrert som pertrokantær 2-fragment,
2135 (37%) var pertrokantær flerfragment og 862 (15%) som subtrokantær fraktur. Statistikk:
Kaplan Meier overlevelsesanalyse og Cox regresjonsanalyse.

			
			

		

Resultater: Total reoperasjonsrate var på 4,5 %. Hverken kjønn, alder, demens, ASA eller
preoperativ ventetid hadde betydning for reoperasjonfrekvensen. Tofragments-frakturer hadde
lavest reoperasjonsfrekvens på 3,3%, mens frekvensen for flerfragment- og subtrokantære
frakturer var henholdsvis 6,0% og 5,1%. Reoperasjonsfrekvensen for glideskrue, glideskrue
med TSP og margnagle var på henholdsvis 3,7%, 5,1% og 7,6%. Ved subanalyser delt inn etter
frakturtype, så det ut som valg av implantat hadde betydning for reoperasjonsfrekvensen ved tofragment og flerfragmentsfrakturer. Valg av implantat hadde ingen betydning ved subtrokantære
frakturer.
Diskusjon: På grunn av varierende og ikke optimal rapporteringsfrekvens vil man få en
underestimering av reoperasjonsfrekvensen. Klassifisering av fraktur-typene er upresis og
vanskeliggjør tolkning av resultatene.
Konklusjon: Det er som forventet større reoperasjonsfrekvens ved flerfragment og subtrochantære
frakturer enn ved to fragment pertrokantære frakturer. Pasienter som hadde fått margnagle hadde
høyest reoperasjonsrate, men resultatet må tolkes med forsiktighet.
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Abstrakt 27

Traume - hoftebrudd
HJELPER SYSTEMISK ANTIBIOTIKA PROFYLAKSE VED HOFTEBRUDD? HVA SIER DATAENE I
HOFTEBRUDDREGISTERET?
Engesæter LB
Vinje T
Gjertsen JE
Dale H
Schrama J
Fevang J

Haukeland Universitetsykehus, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetsykehus, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetsykehus, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetsykehus, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetsykehus, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetsykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Systemisk antibiotika profylakse ved totalproteser i hofteleddet er tidligere vist å
redusere risikoen for reoperasjon.

Formål: Undersøke effekten av systemisk antibiotika profylakse ved operasjoner for frakturer i
			
proximale femurende ved å bruke dataene i Nasjonalt Hoftebruddregister.
			
		
Materialer og metoder:
Siden 2005 har operasjoner for proksimale femurfrakturer i Norge blitt
		
registrert i Hoftebruddregisteret. Skjemaet som benyttes for rapporteringen, inneholder også
opplysninger om systemisk antibiotikaprofylakse, om tromboseprofylakse og om ASA-klasse.
Effekt av antibiotikaprofylakse på risikoen for reoperasjon ble estimert med Cox-regresjon med
justering for kjønn, alder, tromboseprofylakse og ASA-gruppering. Pga. stor forskjell i behandling
for de ulike typer frakturer i proximale femurende, ble strafiserte analyser utført for udislokerte
(Garden 1+2), for dislokerte (Garden 3+4) fraktur
Resultater: Per 01.06.07 var 16.205 primære hoftebrudd operasjoner rapportert. I løpet av
observasjonsperioden døde 26% og 6,8% ble reoperert. For Garden 1+2 ble to skruer brukt i
94% av frakturene (n=2831) og systemisk antibiotika profylakse i 31%. Ingen effekt av antibiotika
profylaksen kunne påvises på risiko for postoperativ død eller for reoperasjon. For Garden 3+4
var bipolar hemiprotese satt inn i 52% av inngrepene (n=3360), siden systemisk antibiotika
profylakse var benyttet i hele 99,5% var ikke statiske analyser mulig. For trochantære frakturene
behandlet med glideskrue (n=4636) ble systemisk antibiotika profylakse benyttet i 93%.
Diskusjon: Ved dislokerte collum frakturer og ved pertrokantære frakturer brukes systemisk
antibiotika profylakse i over 90% av operasjonene, dermed blir gruppen uten profylakse så liten
at meningsfull statistisk bearbeidelse blir vanskelig.
Konklusjon: På udislokerte collumfrakturer behandlet med 2 skruer viser dataene i
Hoftebruddregisteret ingen effekt av systemisk antibiotika profylakse på risiko for postoperativ
død eller for reoperasjon.
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Abstrakt 28

Traume - tibia/humerus
Langtidsresultater etter trikortikal og quadrikortikal syndesmosefiksasjon
ved ankelfracturer
Wikerøy AKB
Hellund JC
Axelsson Å
Høiness PR
Madsen JE

Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Radiologisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Fysioterapi avdelingen
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Høiness og Strømsøe publiserte i 2004 en studie hvor den tradisjonelle rigide
quadrikortikale fiksasjon med en 4,5mm skrue ble sammenlignet med den mer dynamiske
trikortikale fiksasjon med to 3,5 mm skruer . I gruppen med to skruer ble sysyndesmoseskruene
ikke fjernet. I gruppen med en skrue ble syndesmoseskruen fjernet 2-3 mndr. Vi har gjort et
langtids oppfølgingsstudie av disse pasientene.
Formål: Formålet var å evaluere ankelfunksjon og radiologiske resultater 7-9 år etter operasjon
med en eller to syndesmoseskruer. Resultatet presenteres

			
			

		

Materialer og metoder: Det ble tatt rtg og CT av begge ankler og pasientene ble etterundersøkt
av uavhengig lege og fysioterapeut. De ble scoret med Olerud Molander, OTA, SF36 og VAS-score.
Røntgen og CT bilder ble evaluert av rtg lege. Grad av artrose ble vurdert fra konvensjonelle
røntgen bilder.
Resultater: 48 av 64 pasienter møtte til undersøkelse
Diskusjon: derav 23 (9 kvinner) i gruppen med en syndesmoseskrue og 25 (15 kvinner) i gruppen
med to skruer. 2 pasienter var døde, 4 bodde i utlandet, 4 ønsket ikke å komme til kontroll og 6
pas fikk vi ikke kontakt med. Generelt hadde pasientene god ankelfunksjon. Ingen hadde mer
enn grad 1 artrose. 43% av pasientene hadde radiologisk synostose, men de fleste uten kliniske
plager. Det var ingen signifikante forskjeller mellom Olerud Molander, OTA, VAS, synostose,
artrose, forsert dorsifleksjon eller SF 36 i de to gruppene.
Konklusjon: Vi fant ingen forskjeller mellom de to gruppene mht funksjon og radiologiske funn.
Begge metodene for syndesmosefiksasjon gav gode resultater. Pasientene i gruppen med to
skruer ble spart for skruefjernings inngrep med potensielle komplikasjoner.
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Abstrakt 29

Traume - tibia/humerus
DEFORMITETER OPERERT MED TAYLOR SPATIAL FRAME – RESULTATER ETTER 106 PASIENTER
Horn J
Steen H
Kristiansen LP

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Taylor Spatial Frame (TSF) er en relativ ny ringfiksatør. Ringene er koplet til hverandre
med 6 teleskopiske stag. Endring i staglengde forandrer orienteringen av ringene i forhold til
hverandre og gir mulighet for korreksjon av uniplanare eller multiplanare deformiteter med
forkortning, angulasjon, translasjon eller aksial rotasjon. TSF tillatter simultan korreksjon i alle
3 deformitetsplan.
Formål: Formålet med denne retrospektive undersøkelsen var å evaluere resultatene ved denne

behandling.
			
			
Materialer og metoder: Fra oktober 2000 til januar 2007 opererte vi 106 pasienter med 111 TSF
eksterne rammer		for korreksjon av 55 medfødte og 56 ervervede deformiteter (71 tibiae, 39
		
femora og 1 humerus). Gjennomsnittsalder ved operasjon var 27 (5-76) år. I 8 tilfeller korrigerte

vi en en uniplanar deformitet, mens alle øvrige pasienter hadde en deformitet i minst 2 plan.
Alle deformitetsparametere (målt røntgenlogisk og klinisk) samt rammens plassering relativt til
knoklene (mounting parameters) ble lagt inn i software programmet. TSF rammer med beregnete
staglengder ble bygget og montert med wires og halvpinner plassert på en standardisert måte.
Resultater: Alle pasienter oppnådde ønsket korreksjon. Hos 24 pasienter måtte det utføres 1-2
justeringer i ”Total Residual Mode”. Gjennomsnittlig observasjonstid etter apparatfjerning var 17
(2-43) mnd. Gjennomsnittlig behandlingstid med ramme var 7 (3-14) mnd og forlengelses-indeks
4,2 (0,8-20) mnd/cm. 14 pasienter fikk utført autolog beintransplantasjon. 2 pasienter fikk utført
re-osteotomi på fibula pga av prematur konsolidering. 1 pasient ble operert for kompartment
syndrom. 3 pasienter fikk utført ublodig og 6 pasienter blodig mobilisering av kneleddet. 4
pasienter fikk fraktur etter apparatfjerning.
Diskusjon: TSF har forenklet rekonstruksjonsbehandlingen av deformiteter med ekstern fiksasjon
og tillater simultan korreksjon av multiplanare deformiteter. ”Total Residual” modus i software
programmet gir mulighet for finjusteringer både under og etter en primær korreksjon.
Konklusjon: TSF har blitt første valg for behandling av både uni- og multiplanare deformiteter ved
vår institusjon.
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Abstrakt 30

Traume - tibia/humerus
Sirkulasjonssvikt ved suprakondylære humerusfrakturer, peroperative funn
og langtidsresultater
Reigstad O
Thorkildsen R
Grimsgaard C

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Suprakondylære humerusfrakturer er relativt vanlig forekommende brudd og ses
hyppigst blant barn omkring 7-8 år. Bruddene inndeles etter dislokasjonsgrad, 2/3 er Gartland
I, 1/6 Gartland II og 1/6 Gartland III. Komplikasjoner i form av kar/nerveskade er relativt hyppig,
spesielt ved Gartland III. I de fleste tilfellene vil dette normaliseres etter reposisjon.
Formål: A brachialis skade kan gi sekvele i form av nekrose i muskulatur og Volkmanns kontraktur.
Vi har etterundersøkt våre alvorligste suprakondylære humerusfrakturer.
Materialer og metoder: Fra 2001-07 mottok vi 6 (5 gutter) pasienter, 6,2 (2,7 - 8,0) år gamle,
med sirkulasjonsvikt i underarmen pga Gartland III (5 posterolateralt dislosert, 1 posteromedialt
dislosert) suprakondylær fraktur etter primærbehandling ved lokalsykehus, der 5 av 6 var reponert
og pinnet. Skademekanisme var 2 fall fra trampoline, 2 fall fra tre (lav høyde), 1 fall fra stellebord
og 1 velt med lekebil i skråning. A brachialis var interponert hos alle, sirkulasjon tok seg opp hos
2 e frilegging, hos 4 ble det gjort karsutur (2 med venegraft). Medianus var interponert hos 4,
ulnaris spiddet av pinne hos en. 2 pasienter fikk også gjort fasciotomi.

			
			

		

Resultater: Alle frakturer ble re-reponert og krysspinnet. Pasientene ble utskrevet etter 5 (2-9)
dager og ble behandlet med gips i 4 uker. Det var ingen per- eller postoperative komplikasjoner.
Alle pasienter kom til klinisk og radiologisk oppfølgning etter 2,9 (0,5-6) år. Sidelike funn ved
evaluering av sirkulasjon (palpasjon av kar, doppler, kapillær fylning, knyte med arm over hodet),
sidelike bevegelsesutslag, sidelik kraft (JAMAR/Key Pinch), ikke påvisbart nerveutfall (interosse
anterior/medianus, ulnaris, radialis). Radiologisk tilhelte brudd med pene akser i to plan.
Preklinisk undersøkelse var overenstemmende med intraoperative funn.
Diskusjon: Ved vedvarende utfall etter reposisjon er kar og nerver regelmessig interponert.
Ekplorasjon er et teknisk relativt enkle inngrep, men mikrovaskulær/karkirururgisk kompetanse
bør være tilgjengelig. Avklemning av a brachialis kan hos en del pasienter tolereres grunnet
god kollateral sirkulasjon, men i andre tilfeller kan dette føre til omfattende sekvele i form av
Volkmanns kontraktur.
Konklusjon: I tråd med internasjonale retningslinjer anbefaler vi eksplorasjon av suprakondylære
humerusfrakturer med frigjøring og sutur av skadede strukturer, om ikke puls returnerer ved
lukket reposisjon.
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Abstrakt 31

Traume - tibia/humerus
DISLOSERTE, USBABILE PROXIMALE HUMERUSFRAKTURER BEHANDLET MED PHILOS PLATE.
Risan A
Fuglesang P
Bjerkeset T

Sykehuset Levanger HF, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Levanger HF, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Levanger HF, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Behandlingen av disloserte flerfragmentbrudd i proximale humerus er omdiskutert og
uavklart. I 2004 innførte vi Philos platen som behandlingsalternativ ved disse skadene .
Formål: Se på resultatene av behandlingsmetoden.

Materialer og metoder: I perioden 2004 tom 2006 ble det ved vår avdeling behandlet 274
pasienter med proximale humerusfrakturer hvorav 57 (20%) ble operert med Philosplate.
Materialet er gjort opp retrospektivt Det ble benyttet begrenset delto-pectoreal tilgang med åpen
			
reposisjon. Alle pasientene ble utskrevet med rekvisisjon på fysioterapi. Pasientene. ble fulgt
			
poliklinisk med en kontroll etter median 2,4 mnd (0,10-28 mnd). Skulderfunksjonen ble evaluert
		 tid på 15,2 mnd. (1,5-30 mnd) med Dash score hvor 0 gir beste skår på en
etter en observasjons
		
skala fra 0 - 100. Av 49 gjenlevende pasienter besvarte 45 (92%) spørreskjemaet
Resultater: 57 pasienter hvorav 48 kvinner med median alder 71 år (36-92 år) ble behandlet. Neer
klassifikasjon var 2-part hos 25, 3-part hos 23 og 4-part hos ni pasienter. Hos en pasient med
4-part fraktur ble osteosyntesen erstattet med hemiprotese under primæroppholdet. To pasienter
utviklet caputnekrose, to segmental kollaps og en platesvikt. Dash-score for skulderfunksjon etter
median observasjonstid på 15 mnd (1,5-30 mnd) var 41,0 (0-84), for arbeid 12,5 (0-75). Anatomisk
reposisjon av bruddet og adekvat plasering av plate og skruer var eneste parameter signifikant
relatert til skulderfunksjonen (p=0.002)
Diskusjon: Våre pasienter er dessverre dårlig fulgt opp etter operasjonen. De med dårligst
resultat og som var uavklart ved siste ordinære kontroll vil nå bli innkalt på nytt med røntgenbilde
og klinisk undersøkelse. Pasientgruppen er gammel, og faren for ikke adekvat opptrening/
fysioterapi kan være medvirkende årsak hos de med dårlig resultat.
Konklusjon: Metoden synes å gi akseptabel funksjon etter skaden, men resultatet er avhengig av
anatomisk reposisjon av frakturen og adekvat plate og skrue plasering og sannsynlig vis bedre
oppfølging.
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Abstrakt 32

Traume - tibia/humerus
Gode erfaringer med PHILOS-plate ved proksimale humerusfracturer
Haug KJ
Larsen LB

Sykehuset Telemark, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Telemark, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Det er en økende incidens av proksimale humerusfracturer. (1) Pasientene er ofte eldre
med osteoporose og risiko for osteosyntesesvikt og tradisjonell osteosyntese har vist dårlige
resultater (2,3og4). Osteosyntese med vinkelstabile plater gir mer stabil fiksasjon i osteoporotisk
ben(5). Ved vår avd. ønsket vi å evaluere egne resultater med denne metoden på akutte fracturer
og pseudartroser.
Formål: Siden mars\’04 har vi operert pasienter med dislokerte brudd i proximale humerus med
vinkelstabile plater.Vi ønsket å evaluere våre egne resultater med metoden.
Materialer og metoder: Vår indikasjon for osteosyntese har vært 2,3 og 4 fragmentsfracturer
(Neers klassifisering) etter AO indikasjonskriterier.Pasientene er operert i Beach-chair leie med
deltopectoral tilgang, evt. reposisjon/sutur av tuberkelfragmenter og stabilisering med PHILOSplate. Trening postoperativt med fysioterapeut. Alle pasientene ble fulgt opp med kontroll klinisk
og radiologisk etter 6 uker postoperativ. Ytterligere kontroll var ved behov. Videre har vi registrert
fortløpende komplikasjoner som osteosyntesesvikt, infeksjon og forsinket tilheling. Pasientene
er til slutt innkalt til kontroll med Constant skulderskår.

			
			

		

Resultater: 32 pasienter ble altså operert i henhold til beskrevet metode enten pga av akutte
frakturer (27 stk) eller pga av pseudartroser (5 stk) etter annen behandling. Det var 25
kvinner og 7 menn. 12 av fracturene var 2-fragmentsfracturer, 13 var 3- fragmenter og 7 var 4fragmentsfracturer.En pasient ble reoperert pga dyp infeksjon, en fikk osteosyntesesvikt og en
ble reoperert pga forsinket tilheling. Ingen nerve- eller karskade ble observert postoperativt.
To har fjernet platen pga av impingementproblemer etter tilheling.22 pasienter(17 kvinner og 5
menn) møtte til etterkontroll med Constantskår etter gjennomsnitt 14.2 mnd (7-26 mnd).
Diskusjon: Ved siste kontroll fant vi at 2 fragmentsfracturene hadde en Constantskår på
gjennomsnitt 72 (32-97) i forhold til frisk side med 89 (78-102), 3 fragmentsfracturer hadde
skåringsverdi 55 (49-83) på skadet side mot 86 (78-89) på frisk og 4 fragmentsfracturer hadde
59 (27-80) på skadet side mot 85 (75-95) på frisk side. Funksjonen vurderes som dårlig- (-55),
moderat- (56-70), god- (71-85) og utmerket funksjon(86-100)
Konklusjon: Med bruk av vinkelstabile plater ved brudd i proksimale humerus har vi oppnådd
stabil osteosyntese og tilheling og i liten grad hatt problemer med osteosyntesesvikt som har
vært et problem med tradisjonelle teknikker inntil nå.Det funksjonelle resultatet kan muligens
bedres ved mer aggressiv etterbehandling.
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Abstrakt 33

Traume - tibia/humerus
Extern fiksasjon ved humerusfrakturer
Rognerud S
Kibsgaard L
Bjerkeset T

Sykehuset Levanger HF, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Levanger HF, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Levanger HF, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Ved kompliserte brudd og hos pasienter med multitraume er ekstern fiksasjon en
skånsom og effektiv metode for å stabilisere bruddene.
Formål: Vi ønsket å se på resultatene etter behandling for humerusfrakturer i midtre og distale
del..
Materialer og metoder: I en ti-årsperiode ble det behandlet 14 pasienter, 12 menn og to

kvinner med median alder 46 år (18-85 år) med ekstern fiksasjon av humerusfraktur. Studien er
			
retrospektiv. Pasientene ble fulgt opp poliklinisk inntil tilheling. Evaluering av resultatene median
			
7,1 år (3-13 år) etter skaden er basert på funksjons spørreskjema DASH- score hvor 0 gir beste
score på en skala		fra 0-100. Åtte av 11 gjenlevende pasienter besvarte skjemaet (73%). Det var
		
seks høyenergiskader hvorav 3 var åpne. Årsak til skaden var fall hos seks, stumpt traume hos tre,
trafikkskade hos fire, hvorav 3 var traktorskader, og fall fra stor høyde hos en.

Resultater: AO- klassifisering av skadene var: A1=1, A3=6, B1=1, B2=3, C1=1, C2=2. Av andre
skader hadde to ustabile bekkenskader hvorav en hadde urethra-skade, en femurfraktur, en
lårhalsfraktur, en underarmsfraktur og en ankelfraktur. Initialt ble fem pasienter forsøkt behandlet
konservativt, en med osteosyntese som ble infisert Fiksasjonen ble fjernet etter median 7 uker
(3-14 uker). Syv pasienter fikk anlagt ortose, en gips i median 3 uker (2-8 uker) etter fjerningen.
En pasient døde av skadene, to pasienter døde av andre årsaker i løpet av observasjonsperioden.
DASH-score for armfunksjon var 22 (0-62), for arbeid 6 (0-100).
Diskusjon: En pasient med høyenergiskade og åpen fraktur fikk infeksjon og utviklet psevdartrose
som tilhelet etter osteosyntese, to fikk refraktur etter nytt fall og som tilhelet etter gipsbehandling
og osteosyntese hos en hver. En Dash score på 22 etter median 7 års observasjonstid må anses
bra etter disse alvorlige skadene.
Konklusjon: En pasient med høyenergiskade og åpen fraktur fikk infeksjon og utviklet psevdartrose
som tilhelet etter osteosyntese, to fikk refraktur etter nytt fall og som tilhelet etter gipsbehandling
og osteosyntese hos en hver. En Dash score på 22 etter median 7 års observasjonstid må anses
bra etter disse alvorlige skadene.
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Abstrakt 34

Traume - tibia/humerus
Proksimale humerusfrakturer og skader på rotator cuffen.
Fjalestad T
Hole MØ
Blücher J
Hovden IAH
Strømsøe K.

Aker universitetsykehus, Ortopedisk avdeling
Aker universitetsykehus, Fysioterapi avdelingen
Aker universitetsykehus, Radiologisk avdeling
Ullevål universitetsykehus, Nevrofysiologisk avdeling
Aker universitetsykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Glenohumeralleddet er kroppens mest mobile ledd, der bløtdelene er sentrale for
stabilitet og normal funksjon. Ved frakturskader i proksimale humerus har man tradisjonelt ikke
vurdert bløtdelsskaden, bare skjelettpatologien.
Formål: Er skade på rotatorcuffen av betydning for skulderfunksjon ved proksimale humerusbrudd
vurdert etter 1 år, og hva betyr dette sammenliknet med skjelettskaden ?
Materialer og metoder: 76 pas. innlagt med proksimal humerusfraktur ble fulgt i et år.
Gj.snittsalder 68 år. Alle ble behandlet konservativt etter fastlagt protokoll. MR undersøkelse
ble utført etter 0, 26 og 52 uker, vanlig røntgen og klinisk kontroll etter 2, 8, 26 og 52 uker.
Funksjonskontroll med Constant score etter 8, 12, 26 og 52 uker. Ved tegn til skade av n. axillaris
ved 8 uker ble nevrofysiologisk undersøkelse utført. Røntgenbilder ble AO- klassifisert, og vurdert
med digiatlisert måling av inklinasjon, dorsal feilstilling og dislokasjonsgrad av tuberklene etter 1
år. MR bilder ble vurdert med inndeling av rotatorcuffskade i ingen, partiell ell

			
			

		

Resultater: 22 (29%) var stabile brudd og 54 (71%) ustabile. Constant score var hhv. 9,7 (SD
9,7) og 26,4 (SD 18,7) og signifikant forskjellig (p= 0.00). Ved primær MR ble13 partielle og 3
gjennom-gående rupturer erkjent. Ved 1 år forelå 28 partielle og 6 gjennomgående rupturer, 24
av disse i gruppen ustabile brudd. Signifikant forskjellig var: Cuffskader ved primærundersøkelse
(partielle og gjennomgående ) p=0,003, og gjennomgående skader alene etter 1 år (p=0.003).
Graden av tuberkeldislokasjon korrelerte med funksjonstap (p=0.000), og varus feilstilling over
30º (p=0,000). De med rupturer hadde mer smerter, dårligere aktive ROM og redusert p
Diskusjon: Det var få gjennomgående rupturer. Det var noe overraskende at partielle rupturer
i rotator cuff korrelerer med funksjonsutfall etter 1 år, men dette kan være et uttrykk for
bløtdelsstatus og rehabiliteringspotensialet hos eldre personer. Endring av inklinasjon til varus
er av større betydning en valgusfeilstilling, og vanlig røntgenundersøkelse forblir sentral ved
vurdering av proksimale humerusbrudd. Vi fant i dette materialet langt færre axillarisnerveskader
enn hva som har vært rapportert i litteraturen for ustabile brudd.
Konklusjon: Skade av rotatorcuffen ser ut ha betydning for funksjonsresultat etter et år.
Skjelettpatologien synes likevel viktigst.
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Abstrakt 35

Traume - tibia/humerus
Resultater ved funksjonell behandling av humerus skaftfrakturer. Betyr
lokalisasjonen på skaftet noe?
Fidje Ø
Mølster A
Matre K

Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen
Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Behandlingen av ukompliserte humerus skaftfrakturer er vanligvis funksjonell
og resultatene er ansett å være gode. Hvorvidt dette i samme grad gjelder alle skaftfrakturer,
uavhengig av lokalisasjon på skaftet, er imidlertid uavklart.
Formål: Vi ønsket å kartlegge våre behandlingsresultater med tanke på tilheling av funksjonelt
behandlede humerus skaftfrakturer, med hovedvekt på de proksimale fraktur

			
Materialer og metoder: Ved søk i datalister, pasientjournaler og røntgenarkiv fant vi for årene
			
2000-2005 179 pasienter registrert med brudd av humerusskaftet ved Ortopedisk avdeling,
		
Haukeland Universitetssykehus.
Av disse kunne 110 inkluderes i vår studie. AO klassifikasjon og
		
lokalisasjon på humerusskaftet (proksimale, midtre eller distale 1/3) ble brukt for å karakterisere

frakturene. 39 (35 %) lå i den proksimale og henholdsvis 44 (40 %) og 27 (25 %) i midtre og
distale 1/3. I henhold til AO-inndelingen var det 65 A-, 28 B- og 17 C-frakturer. Av alle bruddene ble
90 primært funksjonelt behandlet mens 20 av ulike grunner ble primær operert. Resultate
Resultater: For alle frakturene var det en nonunion rate på 14/110 (12,7 %). Dette var 9/65(14%)
A- ,1/28(4%) B- og 4/17(24%) C-frakturer. 4 av 90 funksjonelt behandlede frakturer ble raskt
konvertert til operativ behandling. Av de gjenstående 86 var det 13 (15%) som ikke tilhelet, mens
det i gruppen opererte var 1/24 ( 4 %). Fordelingen av nonunions relatert til lokalisasjonen på
skaftet, var henholdsvis 7/39 (18 %) i proksimale, 5/44 (11 %) i midtre og 2/27 (7%) i distale 1/3.
Av de 39 frakturene lokalisert i øvre 1/3 av skaftet ble 32 funksjonelt behandlet og 7 operert. Alle
de opererte tilhelet, mens 7 av de funksjonelt behandlede (22 %) ik
Diskusjon: Resultatene ved funksjonell behandling av humerus skaftfrakturer er ikke entydig
gode i vår studie. Det kan se ut til at frakturer i øvre 1/3 av skaftet har en høyere andel nonunion
enn frakturer i øvrige skaftavsnitt, og at A1- og C-frakturene er overrepresentert blant disse.
Studien vår er retrospektiv og med et begrenset antall pasienter, slik at resultatene må tolkes
med forsiktighet. Funnene er imidlertid på linje med det også andre har funnet.
Konklusjon: Førstevalg ved behandling av humerus skaftfrakturer bør fortsatt være en funksjonell
behandling. I vårt materiale er imidlertid andelen av manglende tilheling ved funksjonelt
behandlede frakturer i øvre 1/3 av skaftet høy. Ved utvalgte frakturer bør etter vår mening primær
operativ behandling vurderes.
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Abstrakt 36

Barn
RØNTGENMÅLINGER VED HOFTELEDDSDYSPLASI. VALIDERING AV ET DIGITALT
MÅLEPROGRAM.
Engesæter IØ
Lehmann TG
Lie SA
Rosendahl K
Engesæter LB

Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Great Ormond Street Hospital for Children, Diagnostic Radiology
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: De siste årenes digitalisering av røntgenbilder har ført til nye muligheter og er
bakgrunnen for at et digitalt røntgenmåleprogram for hofteleddsdysplasi hos voksne ble utviklet
(Iowa Hospitals and Clinics, USA). Med utgangspunkt i 45 radiologiske landemerker som brukeren
markerer, regner programmet ut radiologiske parametere som er aktuelle ved diagnostikk av
hofteleddsdysplasi.
Formål: Hensikten med studien er å validere dataprogrammet DDH_Adult ved hjelp av intra- og
interpersonelle målinger.

			
			

		

Materialer og metoder: Alle røntgenbildene var fra deltagere i Hofte 89-studien
Resultater: en oppfølgning av nyfødte som deltok i en hoftestudie i perioden 1988-1990
ved Haukeland Sykehus. 100 hofter hos 50 pasienter ble målt (AP bekken med tærne
pekende rett frem). Alle bildene ble målt to ganger av tre personer. Måling av hvert bilde tok
2-3 min. Ti av de radiologiske parametrene ble validert: Sharps, Wibergs og Ogatas vinkel,
artikulotrokantær avstand, acetabulær dybde, bredde og kvotient, caputdekning, femoral caputtil-caput ratio og maksimal tåredråpebredde. Inter- og intrapersonell varians ble vurdert ved en
pålitelighetskoeffisient (Cronbachs alpha).
Diskusjon: De mest pålitelige variablene er Sharps, Wibergs og Ogatas vinkel, acetabulær dybde,
bredde og kvotient, og bredde på tåredråpen. For alle disse variablene var Cronbachs alpha over
0,8. Studien viser at måling av artikulotrokantær avstand (ATD), caputdekning og femoral caputtil-caput ratio er mindre pålitelig.
Konklusjon: Målingene viser stor pålitelighet og den interne konsistensen i målingene er generelt
høy (gitt ved Cronbachs alpha).
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Abstrakt 37

Barn
MULIG GJENNOMGÅTT EPIFYSIOLYSIS CAPITIS FEMORIS HOS FRISKE 18-ÅRINGER
Lehmann TG
Engesæter IØ
Rosendahl K
Lie SA
Engesæter LB

Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Universitetet i Bergen, Institutt for kirurgiske fag, seksjon for radiologi
Unifob, Avdeling for helse
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Mange barn som har vært behandlet for epifysiolysis capitis femoris (Slipped Capital
Femoral Epiphysis (SCFE) har radiologiske funn som kan tyde paa gjennomgaått asymptomatisk
glidning på motsatt side. Vi ønsket først å undersøke prevalens av gjennomgått asymptomatisk
SCFE, dernest hvorvidt der var en sammenheng mellom radiologiske funn og bevegelsesutslag,
og mellom radiologiske funn og BMI

			
Formål: Aktuelle studie er del av en 18-års oppfølgning av nyfødte som deltok i en randomisert
			
studie i perioden 1988-1990 (n=11925) ved Haukeland Universitetssykehus.
		
		
Materialer og metoder: Alle barn født ila 1989 (n=5068) samt alle barn som hadde sonografisk

patologiske hofter er nå innkalt til en undersøkelse bestående av klinisk og radiologisk
hofteleddsundersøkelse, samt utfylling av spørreskjema. Den kliniske undersøkelsen består av
bevegelsesutslag, hypermobilitetstester, høyde og vekt. Røntgenundersøkelsene er utført med
lav-dose teknikk (DR), og det er tatt et stående AP-bilde (med tærene pekende rett frem) samt
et liggende Lauensteinbilde (45º abduksjon). Alle undersøkelsene er utført av samme radiograf.
For aktuelle studie målte vi caput-collum vinkelen på Lauensteinbildet i henhold til Southwicks
metode.
Resultater: Vi har hittil undersøkt 305 ungdommer fra 1989-årskullet (157 jenter, 148 gutter), og
antar at dette utvalget representerer et uselektert materiale. Gjennomsnittlig caput-collum vinkel
var 5,4 (SD 4,1 ). 20 av 305 ungdommer (6,6%) hadde uni (n=20) eller bilateral (n=7) patologisk
høy caput-collum vinkel, i.e. over 13,6 (10,1%gutter, 3,2% jenter). I alt 27 av 592 hofter hadde
patologisk høy vinkel (10 høyre hofter, 17 venstre)
Diskusjon: 20 (74%) av disse var hos gutter.
Konklusjon: Gruppen med patologisk høy caput-collum vinkel hadde 10 redusert innover rotasjon
(p=0,002) og 10 grader øket utover rotasjon (p=0,002) sammenlignet med gruppen som hadde
vinkler innenfor normalområdet. Gjennomsnittlig BMI for ungdommer med patologisk høy caputcollum vinkel var 24,6 kg/m2 (16,2-35,8), mens gjennomsnittet for de øvrige var 22,7 kg/m2
(16-37,9).
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Barn
TILHELER CRISTAE ILACAE APOFYSEN ETTER KIRURGISK SPLITTING? ETTERKONTROLL AV
BARN OPERERT FOR HOFTELEDDSDYSPLASI
Haukom A-M
Lehmann TG
Engesæter IØ
Engesæter LB
Fevang JM

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Haukeland Universitetssykehus/Univ. Bergen, Ortopedisk avd/Med. Fak.
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Ved operativ behandling av hofteleddsdysplasi hos barn, benyttes ofte en tilgang hvor
crista apofysen spaltes på langs. Ved avslutningen av inngrepet sutureres apofysen.
Formål: I denne studien har vi sett på om veksten av hoftekammen påvirkes av denne operative
tilgangen og om pasienten får subjektive plager etter dette.
Materialer og metoder: 25 barn med hofteleddsdysplasi ble operert med apofysesplitt i perioden
1994 til 2007 ved Haukeland Universitetssykehus. 23 av disse har vært til etterkontroll som del
av en større studie. Hos 11 av pasientene ble cristabredden målt klinisk på en standardisert måte.
I etterkontrollen inngikk også klinisk undersøkelse av hofteleddets bevegelighet ,utfylling av
spørreskjema inkludert EQ-5D og standardiserte røntgenbilder.

			
			

		

Resultater: Alder ved operasjon var 4,7år (0-15år)og tid fra operasjon til etterkontroll var 5,1 år
(0-13år), og alder ved etterkontrollen var 10,3år (2-20år). Ved etterkontrollen hadde ingen av
pasientene plager fra crista. Crista var 7,9mm (0–20 mm) bredere i medial – lateral retning på den
opererte siden i forhold til den uopererte siden. Hos mange kunne man tydelig palpere at den
mediale og laterale delen av apofysen hadde glidd ifra hverandre og på røntgen bildene var ala
ossis ilii mindre på den opererte enn på den uopererte siden.
Diskusjon: Pasientmaterialet vårt er relativt lite, og det er stor variasjon i både alder på barna ved
operasjon og tid mellom operasjon og etterkontroll.
Konklusjon: Barn som er operert med splitting av apofysen på hoftekammen har lite plager som
følge av dette, men hos de fleste er crista apofysen affisert med redusert vekst i høyde og øket i
bredde.
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Barn
Utviklingen av hofteleddene hos barn med cerebral parese
Terjesen T

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Barn med cerebral parese (CP) har økt risiko for hofteluksasjon. CPOP (CP
OppfølgingsProgram) er en systematisk oppfølging av motorikken hos barn med CP. Det omfatter
alle barn med CP født etter 1/1-02 i Helse Sør/Øst og er et tverrfaglig samarbeid som har til hensikt
å bedre diagnostikk og behandling.
Formål: Hva er den naturlige utviklingen av hoftene i de første leveår hos barn med CP og hvilke
faktorer påvirker utviklingen?
Materialer og metoder: Alle barn med CP født etter 1/1-02 i Helse Sør/Øst røntgenundersøkes

ved 2-årsalder. Det taes kun 1 røntgenbilde, bekken front sentrert på hofteleddene (barnet
			
liggende, parallelle ben). Barn med diplegi og kvadriplegi røntgenundersøkes 1 gang årlig frem
			
til 8 års alder. Barn med hemiplegi og god gangfunksjon røntgenundersøkes igjen ved 4 års alder,
		 var normal ved 2 års alder. Røntgenbildene vurderes og måles av samme
forutsatt at røntgen
		
person (TT). Dersom caputdekningen er under 2/3 (67 %) regnes hoften som subluksert. Da
vurderes barnet klinisk av ortoped og operative tiltak anbefales.

Resultater: Foreløpig (31/8-07) er røntgenbilder av 171 barn innsendt, vurdert og målt. Det var 75
jenter og 96 gutter med gjennomsnittsalder 31 (8 – 64) måneder. Gjennomsnittlig caputdekning
var 80 (0 – 100) %. Ved hemiplegi var dekningen 86 %, ved diplegi 76 % og ved kvadriplegi
70 %. Barn uten selvstendig gangfunksjon hadde redusert caputdekning i forhold til dem som
kunne gå. Kontrollrøntgen var tatt hos 31 barn, 15 (6 – 31) måneder etter primærbildet. Gj.snittlig
caputdekning ved siste røntgenbilde var 66 (0 – 100) %. Reduksjonen av caputdekning var 0,5 %
per år ved hemiplegi, 4,5 % ved diplegi og 14,4 (0 - 33) % ved kvadriplegi.
Diskusjon: Man skulle forvente at en systematisk oppfølging med regelmessige
røntgenundersøkelser og behandling ved forverring til subluksasjon vil bidra til at færre hofter
lukserer. Oppfølgingstiden er imidlertid for kort til å kunne evaluere dette med rimelig grad av
sikkerhet.
Konklusjon: Hofteleddsdysplasi er relativt vanlig ved CP, spesielt hos dem med størst grad
av funksjonshemning. Hofterøntgen bør derfor tas årlig i de første leveårene hos barn med
kvadriplegi og hos dem uten gangfunksjon.
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Barn
Resultater etter operative inngrep basert på ganganalyse hos barn med
cerebral parese
Terjesen T
Lofterød B

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Barneklinikken, BNS

Bakgrunn: De siste årene er det blitt vanlig å korrigere alle avvik i én seanse (multilevelkirurgi)
hos gående barn med cerebral parese (CP). En forutsetning for gode resultater er en best
mulig preoperativ vurdering. For å bedre den preoperative vurderingen bruker vi 3-dimensjonal
databasert ganganalyse.
Formål: Hensikten med undersøkelsen var å evaluere resultatene etter ortopediske inngrep når
ortopedene fulgte anbefalingene fra preoperativ ganganalyse.
Materialer og metoder: 55 gående barn med spastisk CP var blitt undersøkt klinisk av ortoped
på grunn av gangproblemer. Ortopedene hadde foreslått en kirurgisk behandlingsplan. Det ble
så gjort 3-dimensjonal ganganalyse, som ble vurdert av et tverrfaglig team (ortoped, pediater,
fysioterapeut og ortopediingeniør). Basert på ganganalysen ble behandling foreslått og de
enkelte kirurgiske inngrep ble spesifisert. Vi fulgte anbefalingen fra ganganalysen i over 90 %
av inngrepene. Barna ble undersøkt med ganganalyse igjen ett år postoperativt og hos de ikkeopererte ble det gjort ny ganganalyse cirka 2 år senere.

			
			

		

Resultater: 47 barn (alder 11 (5-19) år) ble operert. Avhengig av samsvaret mellom klinisk
undersøkelse, ganganalyse og kirurgi, ble 3 grupper analysert. I gruppe A (128 spesifikke
prosedyrer) var det enighet mellom klinisk undersøkelse, ganganalyse og kirurgi. I Gruppe B ble
54 prosedyrer utført etter anbefaling fra ganganalysene, selv om inngrepene ikke var foreslått
ved klinisk undersøkelse. I gruppe C var 55 inngrep foreslått, men ble ikke utført fordi de ikke
ble anbefalt etter ganganalyse. Resultatene var tilfredsstillende, med bedring av de kinematiske
parametrene hos opererte barn og uten forverrelse hos ikke-opererte.
Diskusjon: Ganganalyse har mulighet for å analysere avvik i gangmønsteret på en mer objektiv
og detaljert måte enn klinisk vurdering. Tidligere studier har vist at ortopeder varierer i hvor nøye
anbefalingene fra ganganalysen blir fulgt ved den etterfølgende kirurgi.
Konklusjon: Ganganalysen var nyttig for å bekrefte kliniske indikasjoner for kirurgi, for å stille
operasjonsindikasjoner som ikke var blitt foreslått etter klinisk undersøkelse, og for å avstå fra
kirurgi som var blitt foreslått etter klinisk vurdering. Vi anbefaler derfor ganganalyse hos alle
ambulante barn med CP.
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Barn
Utprøving av en ny vinkelstabil plate ved proksimal femurosteotomi hos barn
Høiness PR

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Tradisjonelt har man benyttet vinkelplater ved variserende/deroterende osteotomier
i proksimale femurende hos barn. Metoden er velprøvd og veldokumentert, men er også teknisk
krevende med en rekke mulige fallgruber, blant annet feilposisjonering og osteosyntesesvikt.
Man har derfor testet ut en ny type plate med vinkelstabile skruer og faste collum-skaft-vinkler
på henholdsvis 100, 110 og 120 .
Formål: Formålet med studien var å undersøke de operasjonstekniske forholdene ved bruk av
platen og om osteotomiene tilhelet til forventet tid uten komplikasjoner.

Materialer og metoder: Alle pasienter tiltrengende proximal femurosteotomi ble fortløpende
			
operert med en spesialtilpasset plate med vinkelstabile skruer som låser seg i platen. Perioperativ
			
informasjon, som operasjonstid, operasjonstekniske problemer, blødning og behov for
		
postoperativ blodtransfusjon
ble nedtegnet. 21 pasienter fikk utført proksimal femurosteotomi
		
(n=25) i perioden mars 2006 til juni 2007. Bakgrunnen for operasjonene var hofte-subluksasjon/
luksasjon ved cerebral parese (n=18), Guillain-Barrè (n=1), trisomi 9 (n=1), reoperasjon etter reluksasjon av hofteledd (n=1) og forøket femuranteversjon (n=4).

Resultater: Sytten pasienter fikk utført andre inngrep samtidig, hovedsakelig tenotomier og
bekkenosteotomier. Pasienter med kun femurosteotomier ble vurdert som en gruppe mht blødning
og operasjonstid. Derotasjon/varisering ble utført ved 21 osteotomier, kun derotasjon i 4 tilfeller.
Operasjonstid var i snitt 81 minutter med blødning på 100ml. Ett barn fikk autotransfusjon, ingen
fikk blodtransfusjon. Klinisk og radiologisk tilheling etter 6 uker (snitt 61 dager). To barn måtte
reopereres pga re-luksasjon av hofte uten at dette kan tilskrives valg av fiksasjonsmateriale.
Diskusjon: Implantatet var initialt noe teknisk krevende og operasjonstiden lang, men etter noe
erfaring var operasjonen forholdsvis raskt utført og med muligheter for justeringer underveis,
for eksempel å endre retning på skruene eller endre variseringsgrad ved å bytte plate. Ingen
fiksasjoner havarerte, og alle osteotomiene tilhelet innen forventet tid. Problemer som cut-out
eller fraktur i osteotomiområdet, som man kan se ved vinkelplater, ble ikke sett.
Konklusjon: En ny type plate med vinkelstabile skruer og faste vinkler til bruk for varisering og
derotasjon viste seg å være relativ enkel og trygg å bruke hos våre 25 første osteotomier.
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Barn
Langtidsresultater etter Grice artrodese ved valgussvikt hos barn med
myelomeningocele
Høiness PR
Kirkhus E

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Radiologisk avdeling

Bakgrunn: Muskel-ubalanse i foten på grunn av svekket muskulatur og mangel på sensitivitet
gjør at føttene til barn med myelomeningocele (MMC) ofte svikter i calcaneovalgus, evt med
tillegg av abduksjonsfot. Deformiteten lar seg effektivt korrigere med kirurgi, men det er flere
mulige angrepspunkter, eks. deroterende tibiaosteotomi, calcaneusforlengelsesosteotomi, eller
Grice ekstraartikulære artrodese.
Formål: Vi ønsket å undersøke langtids-resultatene etter Grice-artrodeser med fokus på
radiologiske og funksjonelle funn.
Materialer og metoder: 33 pasienter med lumbalt MMC operert med Grice artrodese av samme
operatør i perioden 1985 – 1999 ble identifisert retrospektivt. 8 pasienter nektet deltagelse,
og 2 pasienter var døde. 23 (12 jenter) pasienter møtte til radiologisk og klinisk undersøkelse.
Preoperative røntgenbilder hos 5 pasienter var ikke adekvate og derfor ikke brukt. På røntgen av
føtter/ankler stående front/side ble det målt talocalcaneal, talonavicular og tibiotalar vinkel preop,
postop og ved kontroll. Gangfunksjon, ortoser og skoproblemer ble vurdert. Pasientfornøydhet
ble vurdert vha Visual Analogue Scale (VAS).

			
			

		

Resultater: Follow-up tid var 12,8 år/median 13,4 år (range 7,7 – 20,1 år). Snittalder 6,6 (SD±1,8) år
ved operasjon og 20,1 (SD±3,8) år ved kontroll. Pasientene oppga fornøydhet (VAS) preoperativt til
3,5 (SD±1,7), postoperativt 7,5 (SD±1,4) og ved follow-up 7,2 (SD±1,5) av 10 mulige. Valgusrecidiv
med svikt i Chopart’s ledd ble funnet hos 2 pasienter (tre føtter). Frontal talo-calcaneal vinkel
bedret seg i snitt 9,5 grader (SD±12,2), og frontal talo-MT1 vinkel bedret seg 16,3 (SD±17,6)
grader i snitt. Nitten pasienter oppga at de var fornøyde med operasjonen og at de ville anbefalt
operasjonen til andre.
Diskusjon: Retrospektive studier av barn er vanskelig fordi barna er i vekst – med endrede
funksjonsbetingelser – og barna husker ikke selv forholdene rundt behandlingen. Foreldrene ga
derfor opplysninger om perioperative forhold, og en del spørsmål ble besvart i felleskap mellom
pasient og foreldre. I mange tilfeller ble det også utført en rekke andre inngrep i samme fot/
underekstremitet, og dette gjorde det også vanskelig å isolere funksjon og nytte knyttet til Griceartrodesen.
Konklusjon: Et flertall av barna opplevde bedring i funksjon og mente derfor at de hadde nytte av
inngrepet. Behovet for spesialsko og skinner endret seg imidlertid lite. Alle artrodesene tilhelet
med ett unntak, og ingen oppgav å ha smerter i føttene. Pasientenes fornøydhet var ikke i samsvar
føttenes utseende.
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Barn
Oppstart av Ponseti behandling av klumpfot i Etiopia.
Klungsøyr P
Woubalem Z

Ålesund Sjukehus, Ortopedisk avdeling
Black Lion Hospital. Univ. of Addis Abeba, Ortopedic department

Bakgrunn: Etiopia har over 70 mill. innb. med en høg fødsels ratio og derav mer enn 2000 nye
klumpføtter årlig. Ved noen få sykehus har det i flere år blitt utført mange klumpfot operasjoner.
Langtidsresultatene av operasjoner er ikke gode.
Formål: Se om Ponseti behandlingen, her initiert gjennom kollegahjelp, lar seg gjennomføre i
Etiopia.
Materialer og metoder: I juni 2005 startet vi Ponseti behandling ved Black Lion University

Hospital, Addis Abeba. Dennis Brown liknende skinner (Steenbeeck brace) ble produsert billig
			
lokalt. I løpet av de første 6 mnd. ble behandlingen startet hos 300 pasienter. Akilles tenotomier
			
ble gjort poliklinisk i lokal. Der var 4 hovedgrupper: Under 2 år, over 2 år, pasienter som tidligere
		 og tilslutt de som hadde klumpfot kombinert med andre medfødte lidelser.
hadde blitt operert
		
Alle skulle bli Pirani scoret ved vært besøk. For å få behandlingen startet flere steder i landet ble
det holdt 2 nasjonale kurs med internasjonale foredragsholdere.

Resultater: De foreløpige resultater viser ca 90% godt resultat. Jo eldre barnet blir jo større antall
gipsinger trengs. Også hos pasienter eldre enn 2 år fikk vi korreksjon. Det samme hos de som var
operert tidligere. Initialt hadde vi ca 50 % Akilles tenotomier, siste året økt til 80 % . Tenotomier
er også gjort hos eldre enn to år uten komplikasjoner. Registreringen er mangelfull. Gjentatte
ganger ble gipsingen ikke gjort riktig fordi behandleren ikke helt hadde forstått prinsippene,
dette førte til unødig mange gipsinger og til at flere føtter ble klassifisert som atypisk. De lokalt
produserte billige ortosene fungerer godt.
Diskusjon: Mange setter grense ved 2 års alderen. A. Lourenzo har vist at Ponseti metoden kan
brukes hos eldre barn, det gjør vi også. Tenotomi prosenten var først for lav. Posteriomedial
utløsning var den vanligste ortopediske operasjonen før oppstart, den er nå fraværende.
Samarbeidet med nasjonale ortopediske kirurger har vært meget godt. Det kreves langsiktig arbeid
og en helhetlig forståelse av de lokale forhold. Den har lavere status enn vanlige operasjoner.
Konklusjon: Resultatene er oppmuntrende. Det ortopediske miljøet i Etiopia vil gjerne ha
samarbeid. De har store pasientmaterialer. For å få Ponseti behandlingen til å fungere er ikke et
kurs nok, det trengs langvarig oppfølging, motiverte behandlere og god logistikk.
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Barn
AKSEKORREKSJON I UNDEREKSTREMITET MED HEMIEPIFYSIODESE
Horn J
Opheim I
Steen H
Kristiansen LP
Terjesen T

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk Avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Hemiepifysiodese er en etablert metode for korreksjon av leddnære deformiteter.
Formål: Formålet med denne retrospektive undersøkelsen var å evaluere resultatene ved denne
behandling.
Materialer og metoder: Fra 1995 til 2006 har vi ved Seksjon for Barneortopedi og Deformitetskirurgi,
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, utført 36 hemiepifysiodeser rundt kneet og ankelen hos 23
barn (10 bilateralt, 3 pasienter med kne og ankel). Alderen ved operasjon var 12 (5-16) år, 14 var
gutter og 9 jenter. Aksefeilene var sekundære til forskjellige medfødte og ervervete tilstander.
Deformitetene var: valgus kne 15 (10-20 ) (n=24), varus kne 14 (2-36 ) (n=6), valgus ankle 18 (14-20
) (n=5) og varus ankel 25 (n=1). Som operasjonsmetode ble det brukt kramper (20) for temporær
hemiepifysiodese, og perkutan teknikk (12) og benblokk (4) som permanent prosedyre.

			
			

		

Resultater: I 19/36 (53%) av tilfellene fikk man et ”excellent or good” resultat og i 17/36 (47%)
”fair or poor” resultat. Ved korreksjon rundt kneet fant man ved bruk av kramper 13/17 (76%)
”excellent or good” og 4/17 (24%) ”fair or poor” resultat, mens ved perkutan teknikk fant man
5/11 (45%) ”excellent or good” og 6/11 (55%) ”fair or poor”. 4 pasienter fikk komplikasjoner
i form av krampeløsning, 2 pasienter hadde signifikant redusert knebevegelighet i forbindelse
med krampene. 4 pasienter ble senere operert med korrigerende osteotomi og hos 3 pasienter
måtte det utføres en komplett epifysiodese p.g.a overkorreksjon.
Diskusjon: Alle brukte metoder fungerte, men det var dårligere resultater ved: 1) for lite
gjenværende vekstpotensial, 2) manglende oppfølging og 3) ankel feilstilling. Selv om bruk av
kramper er assosiert med et relativt høyt antall komplikasjoner ser metoden ut til å være bedre
enn perkutan teknikk.
Konklusjon: God preoperativ planlegging med røntgen lange aksebilder og bestemmelse av
skjelettalder samt tett poliklinisk oppfølging til avsluttet skjelettvekst med 2-3 mnd intervaller
under korreksjon og 6-12 mnd etter krampefjerning er nødvendig for å oppnå et bra resultat.
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Barn
Medfødte kneluksasjoner
Engen JE
Halvorsen V
Wensaas A
Wiig O

Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universietssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universtietssykehus, Ortopedisk Senter,

Bakgrunn: Medfødte kneluksasjoner en sjelden tilstand og forekommer ved 1: 50 000 – 100
000 fødsler. De kan være kombinert med andre leddluksasjoner og kan være ledd i et syndrom.
Etiologien er ukjent.
Formål: Vi presenterer 4 pasienter behandlet ved Ortopedisk Senter, Ullevål Universitets Sykehus
i tidsperioden 2003-7.

			
Materialer og metoder: Vi har behandlet 1 unilateral hyperekstensjon 2 unilaterale
			
subluksasjoner og 1 bilateral totalluksasjon. Den unilaterale hyperekstensjonen lot seg reponere
		 Subluksasjonene ble behandlet med tøyninger og gips fra like etter fødsel.
og ble gipsbehandlet.
		
Pasienten med bilateral totalluksasjon ble inintialt behandlet konservativt, men luksasjonen var
irreponibel. Det ble gjort åpen reposisjon med forlengelse av quadricepssenen.

Resultater: Observasjonstiden er 2-54 måneder. Barnet med åpen reposisjon har kortest
observasjonstid. Man oppnådde ca 40 graders fleksjon i knærne etter at strekkeapparatet var
forlenget kirurgisk. Knærne er tøyd og seriegipset videre. Barna med konservativ behandling
oppnådde over 90 graders fleksjon innen et par uker og ved oppfølgingen av disse var
knebevegeligheten tilfredsstillende og knærne stabile.
Diskusjon: Medfødte kneluksasjoner kan i de fleste tilfeller behandles konservativt.
Behandlingsstrategien er eventuelt strekkbehandling med påfølgende tøyninger og
seriegipsinger. Åpen reposisjon med quadricepsforlengelse er indisert hvis luksasjonen er
irreponibel. Oppfølgningsstudier har vist at de funksjonelle resultater er tilfredsstillende både
ved konservativ og kirurgisk behandling.
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Abstrakt 46

Barn
Dysplasia epiphysealis hemimelica (DEH) - en sjelden \”barnetumor\”
Halvorsen V
Eriksson J

Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Ullevål universitetssykehus, Barneradiologisk avdeling

Bakgrunn: DEH, eller Trevor Fairbanks disease, er en sjelden osteokondral overvekst som rammer
epifysene i underekstremitetene. Forekomsten er 1: 1 000 000 og etiologien er ukjent. Tumor kan
oppstå i alle aldere.
Formål: I lys av en kasuistikk presenteres differensialdiagnostiske og behandlingsmessige
overveielser.
Materialer og metoder: I 2004 fikk vi henvist en 8-årig pike med benet tumor i ankelområdet.
Som spedbarn hadde hun hatt en skade i området. Hun var initialt asymptomatisk men hadde en
synlig tumor. I løpet av et år fikk hun smerter og funksjonsnedsettelse og det ble gjort debulking
av tumor på mediale malleol og talus.
Resultater: Postoperativt ble hun bedre, men etter et år fikk hun igjen smerter og spissfot. Det er
stillet indikasjon for ny kirurgi.

			
			

		

Diskusjon: Piken ble henvist med mistanke om cartilaginær exostose eller sarkom. Diagnosen
DEH ble stillet på grunnlag av røntgen, CT og MR. DEH har ikke metafysær involvering og omfatter
som regel bare den ene halvdelen av epifysen. Tumor utvikler ikke malinitet. Kirurgien sikter mot
smertelindring, forbedring og bevaring av leddfunksjon og leddkongruens. Aksemodifiserende
kirurgi kan være indisert.
Konklusjon: Dysplasia epiphysealis hemimelica er en meget sjelden leddnær tumor hos barn
og unge. Den er progredierende men har ikke malignitetsutvikling. Kirurgien skal ikke være for
aggressiv.
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Abstrakt 47

Barn
Stafylokokk-toksisk sjokk syndrom. En kasuistikk
Holen KJ
Rø G
Øye C

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

Bakgrunn: En 14 mndr. gammel gutt pådro seg 2. grads forbrenning på venstre fot og legg.
Pasienten utviklet utviklet såkalt Stafylokokk-toksisk sjokk syndrom. Sykdomsforløpet og
tilstanden beskrives.
Formål: Formålet er å gjøre oppmerksom på muligheten for å utvikle slikt toksisk sjokk syndrom
selv etter relativt mindre skader.

Materialer og metoder: Pasienten satte sin venstre fot og legg i svært varmt vann, til tross for
			
rask nedkjøling, utviklet det seg 2. grads forbrenning, tilsammen anslått til 8-9%. Etter ankomst
			
sykehuset fikk pasienten vanlig sår- og væskebehandling. To dager etter skaden ble pasienten
dårlig med feber,		
kvalme, oppkast og diare. Det tilkom også et skarlatinøst utslett over store deler
		
av kroppen. Det ble kontaktet barnelege, og pasienten ble overført til Barne Intensiv under et
bilde av sepsis, med hypotensjon, respirasjonssvikt og moderat DIC. Det ble tatt bakteriolgiske
prøver og blodkulturer ved skiftning samme dag, og startet sepsisbehandling.

Resultater: På grunn av svær hypotensjon og en ustabil sirkulasjon, ble pasienten lagt på
respirator, pasienten krevde store doser pressor. Prøvene viste oppvekst av Staphylococcus
aureus, det ble også påvist exfolitivt toxin (A/B) ved PCR. Kretsløpssjokket dominerte, og dette
sammen med feber og det karakteristiske skarlatinøse utslett, gav diagnosen Stafylokokk-toksisk
sjokk syndrom. Etter en uke ble pasienten ekstubert.
Diskusjon: Utvikling av Stafylokokk-toksisk sjokk syndrom er en meget sjelden tilstand. Det er
sjelden hos barn, og sjelden etter en relativt mindre skade som 8-9% 2. grads forbrenning.
Konklusjon: Dette sjeldne syndromet kan være en differensial-diagnose når pasienter utvikler
alvorlig sepsis selv etter mindre skader
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Abstrakt 48

Eksperimentelt Diverse
Skyter vi småspurver med kanoner? Lystgass – et lettere anestesialternativ ved
mindre kirurgi på ortopediske barn.
Fosse L

St Olav Hospital, Barneortopedisk seksjon

Bakgrunn: Mange kirurgiske prosedyreinngrep (enklere frakturreponering, pinnefjerning, og
lignende) er smertefulle. Smerten er ofte relatert til inngrepets varighet og kan variere i intensitet.
I dag anvendes full narkose for smertereduksjon ved de fleste av disse operasjoner på barn.
Prosedyrerelatert smerte hos våken pasient kan lindres med lystgass kombinert med lettere
smertestillende medisin.
Formål: Poliklinisk lystgassanestesi kan minske behovet for full narkose og risiko for bivirkninger.
Det kan korte ned vente- og behandlingstid for elektiv kirurgi.
Materialer og metoder: Lystgassanestesi ved prosedyrerelaterte inngrep krever et lokale med
tilgang på anestesiapparat for lystgass og oksygen samt avsug som innfrir arbeidsmiljømessige
krav. Rommet og installasjonene bør være uten støy. Pasienten skal ellers være frisk og
norsktalende. To spesielt dedikerte sykepleiere administrerer ventelister, informerer og innkaller
pasient og foreldre til behandling. Ved inngrepet skal en sykepleier gi lystgassanestesi titrert
etter pasientens mentale og fysiske velbefinnende. Den andre sykepleier assisterer ortopeden.
Planlagt behandlingstid bør ikke overstige 20-30 minutter.

			
			

		

Resultater: Lystgass-prosjektet startet på St Olav Hospital, Barneortopedisk seksjon, august
2007. De første erfaringene vil bli referert.
Diskusjon: Mange planlagte inngrep på barn utføres i full narkose selv om prosedyren er
enkel og kortvarig. Vi mener at man kan anvende lystgass som anestesi ved de fleste av disse
behandlingene. I dag reduseres tilgangen på operasjonstid ved norske sykehus. Poliklinisk
lystgassanestesi kan frigjøre operasjonskapasitet og minske vente- og behandlingstid. Dette
kan gi en vinn-vinn situasjon for pasient, pårørende, personale og sykehus i en helseøkonomisk
presset periode.
Konklusjon: Tidlige erfaringer med lystgass-anestesi ved mindre og lettere prosedyreinngrep hos
nøye utvalgte pasienter gir effektiv smertelindring. Det kan utføres poliklinisk.
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Abstrakt 49

Kneprotese
FUNKSJONELLE RESULTATER ETTER OXFORD MEDIAL UNIPROTESE I KNE. EN PROSPEKTIV
MULTISENTERSTUDIE MED REPETERENDE MÅLINGER FRAM TIL 2 ÅR ETTER OPERASJON.
Nerhus TK
Skråmm I
Jervidalo T
Heir S
Ekeland A

Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Akershus Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Asker og Bærum Helseforetak, Ortopedisk avdeling
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Langtidsstudier av Oxford unikondylær kneprotese med 15 års oppfølging har
vist en protese-overlevelse på opptil 93 %. Det finske proteseregisteret har vist en 10 års
proteseoverlevelse på 81%. Få studier sier noe om kort-tids funksjonelle resultater ved
unikondylær kneprotese.

			
Formål: Målet med denne studien er å belyse hvor bra pasientene blir, og hvor raskt de blir bra de
			
første 2 årene etter uniproteseoperasjon.
		
		
Materialer og metoder: Multisenterstudie ved Martina Hansens Hospital, Akershus

Universitetssykehus og Asker og Bærum helseforetak. Fra nov. 03 til nov 06 ble 99 pasienter
operert med Oxford medial unikondylær kneprotese inkludert i studien. De blir kontrollert av
fysioterapeut preoperativt og 6 uker og 3 måneder, 6 måneder, 1 år og 2 år etter operasjon. Ved
alle kontroller blir KOOS (Kne injury and Osteoarthritis Outcome Score) fylt ut av pasientene, og
bevegelighet (ROM) undersøkt av fysioterapeut. 2 års resultater for et utvalg på 45 pasienter
operert fra nov. 03 til juni 06 presenteres.
Resultater: 42 av 45 pasienter møtte til tilstrekkelig antall kontroller (27 kvinner og 15 menn i
alderen 51-78 år, gjennomsnitt: 65,4 år). Gjennomsnittlig KOOS delscore ”Smerte” steg fra 49
preop. til 70 v/6 uker, deretter gradvis bedring til 83 v/ 6 måneders kontroll etter operasjon.
Gjennomsnittlig KOOS delscore ”Dagligdagse aktiviteter” (ADL) steg fra 56 preop. til 75 v/ 6
uker, deretter gradvis bedring til 86 v/ 6 måneders kontroll. Det var ingen signifikant endring i
KOOS \”Smerte\” og \”ADL\” mellom 6 måneder og 2 år. Gjennomsnittlig passiv ROM var 120
preoperativt og 94 ved utskrivelse, med gradvis bedring fram til 2 års kontroll (129 ).
Konklusjon: Foreløpig konklusjon: Pasienter som er operert med Oxford medial uniprotese kan
regne med å være bedre 6 uker postoperativt enn de var preoperativt med hensyn til smerter og
funksjon. Bedringen fortsetter fram til 6 måneder etter operasjon. Bevegeligheten blir gradvis
bedre fram til 2 år etter operasjonen.
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Abstrakt 50

Kneprotese
FUNKSJONELLE RESULTATER ETTER TOTALPROTESE I KNE: LCS ROTERENDE PLATTFORM. EN
PROSPEKTIV STUDIE MED REPETERENDE MÅLINGER FRAM TIL 4 ÅR ETTER OPERASJON.
Nerhus TK
Heir S
Thornes E
Ekeland A

Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Martina Hansens Hospital, Fysioterapiavdelingen
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Langtidsstudier av LCS roterende plattform med opptil 20 års oppfølging har vist en
protese- overlevelse på 96-100%. Få studier sier noe om kort-tids funksjonelle resultater ved total
kneprotese.
Formål: Målet med studien er å belyse hvor bra pasientene blir, og hvor raskt de blir bra de første
4 årene etter kneproteseoperasjon.
Materialer og metoder: I perioden februar 03 til september 03 ble 74 pasienter operert med
LCS roterende plattform ved Martina Hansens Hospital. 51 pasienter ble fortløpende prospektivt
inkludert i studien. De ble kontrollert av fysioterapeut preoperativt og 6 uker og 3 måneder,
6 måneder, 1 år , 2 år og 4 år etter operasjonen. Ved alle kontroller ble KOOS (Kne injury and
Osteoarthritis Outcome Score) fylt ut av pasientene, og bevegelighet (ROM) undersøkt av
fysioterapeut.

			
			

		

Resultater: 41 pasienter møtte til alle kontroller (28 kvinner og 13 menn i alderen 40-85 år,
gjennomsnitt: 68,7 år). Gjennomsnittlig KOOS delscore ”Smerte” steg fra 44 preop. til 65 v/6 uker,
deretter gradvis bedring til 88 v/ 2 års kontroll etter operasjon. Gjennomsnittlig KOOS delscore
”Dagligdagse aktiviteter” (ADL) steg fra 49 preop. til 73 v/6 uker, deretter gradvis bedring til 91
v/ 2 års kontroll. Gjennomsnittlig passiv bevegelighet (ROM) var 115 preoperativt og 78 ved
utskrivelse, og gradvis bedring helt fram til 2 års kontroll (117 ). Ved 4 års kontrollen var KOOS
\”Smerte \” 84, KOOS ADL 82 og passiv ROM 114 .
Konklusjon: Pasienter som er operert med LCS total kneprotese med roterende plattforn kan
regne med å være bedre 6 uker postoperativt enn de var preoperativt med hensyn til smerter
og funksjon. Bedringen fortsetter helt fram til 2 år etter operasjon. Bevegeligheten (ROM) blir
gradvis bedre helt fram til 2 år etter operasjon.
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Abstrakt 51

Kneprotese
Tidlige komplikasjoner etter kneproteseoperasjoner ved Lovisenberg
Diakonale Sykehus
Petursson G
Høvik Ø
Uppheim G
Bjerre S
Lindalen E
Amlie E

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
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Vi har registrert komplikasjoner etter kneproteseoperasjoner hos pasienter operert på
ortopedisk avdeling Lovisenberg Diakonale Sykehus. Vi startet i 2002 forsøk med å registrere 3
måneders kontroll av protesepasienter i egen database. Nærmere opplysninger om registreringen
presenteres i eget foredrag av E.J.B. Amlie.
			

			
Formål: Formålet har vært å skaffe seg oversikt over forekomst av ulike komplikasjoner som en
		
del av kvalitetssikringen
ved sykehuset.
		
Materialer og metoder: Access-applikasjon ble satt opp til å hente data fra pasientsystemet for
alle kneproteser basert på registrerte prosedyrekoder. Alle pasienter fikk ved utskrivning avtale
om kontroll 3 måneder etter operasjon. Pasienter som ikke møtte til kontroll ble purret opp, og
enkelte fikk oversendt skjema for egenutfylling. Komplikasjoner i form av dyp infeksjon, DVT,
lungeemboli, nerveskader og behov for mobilisering ble markert av lege. Registrering ble utført
av sekretær som også hadde ansvar for å følge opp ikke kontrollerte pasienter.
Resultater: I perioden mars 2002 til august 2007 er det kontrolert 1307 kneproteser (total-,
unikondilær- eller patellofemoral proteser). Innenfor kontrollperioden er 94,0 % av kneprotesene
uten komplikasjoner (primære proteser 94,5 % og revisjonsproteser 86,1 %). Komplikasjonene
har vært: dyp infeksjon primære kneproteser 0,2 %, revisjoner 1,4 %. Tilsvarende tall for
nerveskader er 0,7 % og 1,4 %, mobilisering 3,8 % og 4,2 %, lungeemboli 0,6 % og 0,0 %, DVT
0,5 % og 0,0 %.
Diskusjon: Registrering av komplikasjoner etter elektiv kirurgi er en viktig del av kvalitetssikringen
på sykehuset. Det er med dette mulig å sammenligne komplikasjonsfrekvensen ved vårt sykehus
med andre sykehus. Vi kan følge med i om hyppigheten forandrer seg over tid eller ved innføring
av nye rutiner og andre endringer av driften.
Konklusjon: Registreringen viser at vår komplikasjonshyppighet synes å være på et akseptabelt
nivå sammenlignet med tidligere publiserte resultat. Faren for tidlige komplikasjoner etter
kneproteseoperasjoner er liten.
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Abstrakt 52

Kneprotese
Kvalitet av ulike kneproteser vurdert ut fra grad av smerte og funksjon
Lygre SHL
Espehaug B
Havelin LI
Vollset SE
Furnes O

Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedinske fag
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus

Bakgrunn: Kvalitetsmål som kun er basert på revisjonsrisiko kan gi et falskt bilde, fordi kneproteser
som ikke er reoperert, likevel kan være smertefulle og ha dårlig funksjon.
Formål: Vi ønsker å undersøke om grad av funksjon og smerte er forskjellig for ulike protesetyper
og protesemerker.
Materialer og metoder: Informasjon er samlet inn fra et spørreskjema blant 1562 pasienter med
intakt primærprotese (svarprosent 74,5%). Skjemaet er satt sammen av måleinstrumentene
EQ-5D, VAS, Charnley klassifiseringsgrupper og KOOS. Gruppeforskjeller for totalprotese med
patellakomponent (n=475), totalprotese uten patellakomponent (n=732) og unikondylære
proteser (n=355) er analysert med multippel lineær regresjonsanalyse med de ulike KOOSscorene (verdier 0 til 100) som utfall. I analysene er resultatene justert for kjønn, alder ved
utfylling av spørreskjema og Charnley klassifiseringsgrupper.

			
			

		

Resultater: KOOS-profilen for gruppene viste ingen statistisk signifikante ulikheter for smerte
og livskvalitet. Det var statistisk signifikant bedre resultat for unikondylære proteser enn for
totalproteser med patella for symptomer (estimert forskjell lik -3,1 enheter, p=0.023), funksjon
i hverdagen (forskjell lik -5,4, p=0.002) og sport/rekreasjon (forskjell lik -6,2, p=0.003). For
funksjon i hverdagen var det også forskjell på totalproteser med og uten patella (forskjell lik 2,9,
p=0.037) der protese uten patella gav best resultat.
Diskusjon: Materialet bør bli studert mer i detalj der en ser på delspørsmål i utregningen av KOOS
scorene. Videre vil det være av interesse å vurdere KOOS-score for de ulike protesemerkene som
er med i undersøkelsen. I de tilfellene der det vises statistisk signifikans kan det diskuteres i
hvilken grad utslagene har klinisk relevans
Konklusjon: Unikondylære proteser gav bedre resultater enn totalproteser med patellakomponent
for symptomer, funksjon i hverdagen og sport/rekreasjon. Totalprotese uten patellakomponent
gav også bedre resultat enn totalprotese med patellakomponent for funksjon i hverdagen.
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Abstrakt 53

Kneprotese
Spin out i kneproteser med roterende plattform – Incidens og konsekvenser
Heir S
Nerhus TK
Lund G
Ekeland A

Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Martina Hansens Hospital, Fysioterapi avd
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: En risiko ved kneproteser med roterende plattform er dislokasjon av plastkomponenten,
såkalt ”spin out”. På MHH har vi benyttet LCS totalprotese for knær med roterende plattform
siden 1996. Våre incidens tall for spin out har vært ukjent. Behandlingen har ikke vært ensartet.
Pasienter med spin out har ikke vært fulgt systematisk – og konsekvensene av spin out har forblitt
ukjent.

Formål: Å avdekke incidensen av spin out blant egne pasienter operert med LCS RP og evaluere
			
konsekvensene av spin out på kort og lang sikt (funksjonelle resultater).
			
		
Materialer og metoder:
Retrospektiv studie. Pasienter med spin out ble identifisert vha:
		
1. Operasjonsprotokoller, 2. Søk i pas.adm.systemet på diagnosekode T84.0 og på diverse

behandlingskoder og 3. Rapport fra det norske proteseregisteret. Informasjon om pasientene,
type behandling og forløpet ble hentet fra journalene. Pasientene ble innkalt til etterkontroll
med rtg., måling av ROM, evaluering av funksjon iht Knee Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)
og aktivitetsnivå iht UCLA score. Som kontroll er brukt historiske data fra en cohort studie med
pasienter opr med LCS RP i 2003; 2-års resultater (n = 41).
Resultater: Fra 1996–juni 2007 er det ved MHH registrert 16 spinout i 1450 knær opr med LCS RP
totalprotese (1.1 %), 11 kvinner og 5 menn, alder ved opr mean 73.3 år (60-83). Spinout inntraff
median 16 dager etter primæropr. Elleve av de 16 knærne ble primært reponert lukket og pålagt
gips/ortose. Åtte av disse 11 måtte senere opereres, 3 klarte seg videre uten ny spinout. Fem
knær ble primært operert, 2 av disse måtte ha mer enn ett inngrep. Tolv av 16 pasienter møtte til
us median 36 mndr etter spinout (6-72). Pasientene hadde signifikant dårligere ROM og lavere
delscore av KOOS for ADL og QoL enn kntr.gruppen.
Diskusjon: Incidensen av spin out ved MHH er 1.1 %. I litteraturen rapporteres 0,5 – 3,2 % spin
out i kneproteser med roterende plattform. Videre rapporteres spin out å oppstå tidlig i forløpet,
og å, som regel, kreve kirurgisk intervensjon. Dette samsvarer med våre funn. Vår studie er
retrospektiv, tallene små og kontrollgruppen ikke matchet, men ut i fra de data vi har, synes spin
out å ha konsekvenser for det funksjonelle resultatet også på lang sikt.
Konklusjon: Kosekvensene av spin out er store både på kort (reoperasjoner) og lang sikt
(nedsatt funksjon). God kirurgisk teknikk må tilstrebes for om mulig å unngå spin out i
kneproteser med roterende plattform.
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Abstrakt 54

Kneprotese
Kostnadseffektivitet for computernavigasjon ved kneprotesekirurgi i Norge.
Gøthesen Ø
Slover JD
Havelin L
Malchau H
Furnes O

Haugesund sjukehus, Ortopedisk seksjon
Massachusetts General Hospital, Dep of orthopaedic surgery
Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Massachusetts General Hospital, Dep of orthopaedic surgery
Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Computer navigasjon ved kneprotesekirurgi er utviklet for å forsøke å bedre
komponentplasseringen. Bedre plassering av komponentene kan muligens bidra til bedre
funksjon, mindre smerter og økt implantatoverlevelse. Noen studier antyder færre komplikasjoner
sammenlignet med konvensjonell teknikk.
Formål: Anskaffelse av dette utstyret er kostbart, og fra et helseøkonomisk perspektiv er det
interessant å vite hvor mye økt livskvalitet man får for hver helsekrone.
Materialer og metoder: En Markov beslutningsanalyse sammenligner kostnadseffektivitet
ved konvensjonell vs computernavigert kneprotesekirurgi i en norsk populasjon. Vi har brukt
en statistisk og hypotetisk modell, for å analysere dette. Implantatoverlevelse og perioperativ
mortalitet ble hentet fra leddregisteret, pasientoverlevelsesdata fra statistisk sentralbyrå sine
livstidstabeller. Verdier på livskvalitet før og etter kneprotesekirurgi, fra tidligere studier på dette
området, er satt inn i modellen. Kostnadene ved innkjøp ble hentet inn fra en av de mest brukte
leverandører av navigasjonsutstyr.

			
			

		

Resultater: For pasienter under 70år, oppnås kostnadseffektivitet ved store sykehus (250
kneproteser pr år), dersom revisjonsraten reduseres med over 1,5%. Fra leddregisteret vet vi at 10
års implantatoverlevelse i denne aldersgruppen er 89,75%. Dersom denne da stiger til 89,90%,
kan vi forvente kostnadseffektivitet. Små sykehus (25 kneproteser pr år), må ha 13% reduksjon
i revisjonsraten og en økning i 10 års overlevelse til 91,08%, for å kunne drive kostnadseffektivt.
For pasienter over 70 år vet vi at 10 års overlevelsen på kneproteser er 95,1%. Det store sykehuset
(250 prot.) må øke overlevelsen til 95,25%, det lille (25 prot.) til 96,4%.
Diskusjon: Kostnadseffektiviteten er basert på begrepet QALY (Quality-adjusted life-year). QALY
med verdi 1 angir ett år med perfekt helse, verdien 0 angir død. Noen lidelser gir negative verdier,
altså verre enn død. Internasjonalt regner man kostnadseffektivitet i vestlig helseøkonomi dersom
kostnaden ved 1 QALY ikke overstiger 30 000 pund. Terskel for helsekostnader, og graderingen av
livskvalitet er både kontroversielle og vanskelige emner som tvinger seg fram i helsevesenet.
Konklusjon: Man vet ikke hvilken effekt computernavigasjon har på implantatoverlevelsen per
i dag, men denne analysen viser hva computernavigasjonssystemene bør gi av gevinst (økt
implantatoverlevelse) for å være kostnadseffektive. Framtidige studier vil gi svar på dette.
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Abstrakt 55

Kneprotese
Erfaringer med registrering og oppfølging av hofte og kneproteser som en del
av sykehusets kvalitetskontroll.
Amlie E
Høvik Ø

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

Bakgrunn: Lovisenberg Diakonale sykehus startet i 2002 forsøk med å registrere 3 måneders
kontroll av protesepasienter i egen database. Det ble opprettet et lokalt kvalitetsregister hvor
nøkkelopplysninger automatisk ble hentet fra pasientsystemet og tilleggsopplysninger ble
registrert ved kontroll
Formål: Belyse fallgruver i registreringen og gi en kort demonstrasjon av hvilke muligheter som
ligger i moderne analyseverktøy.

			
Materialer og metoder: Access-applikasjon ble satt opp til å hente data fra pasientsystemet for
			
alle hofte og kneproteser basert på registrerte prosedyrekoder. Pasienter som ikke møtte til 3
mndr kontroll ble		purret opp, og enkelte fikk oversendt skjema for egenutfylling. Komplikasjoner
		
ble markert av lege. Registrering ble utført av sekretær som også hadde ansvar for å følge opp ikke

kontrollerte pasienter. For lettere tilgang til analyse av data ble applikasjonen i 2006 skiftet ut med
Qlikview som er et kraftig analyseverktøy og samtidig har tilstrekkelige registreringsfunksjoner.
Resultater: I perioden mars 2002 til august 2007 er det kontrollert 2104 hofteproteser og 1307
kneproteser. Av pasienter operert i perioden mars 2002 tom august 2006 ble 81 % av pasientene
kontrollert innenfor tidsintervallet 75 – 115 dager. Tilsvarende tall for pasienter operert i
perioden sept 2006 tom mars 2007 er 93 %. Journalopplysninger utenfor dette tidsintervallet
ble benyttet som kontrollopplysninger hos 669 operasjoner. Det er ikke signifikant forskjell
i komplikasjonsrate hos pasienter med kontrolltidspunkt i og utenfor angitt tidsintervall.
Manglende kontrollopplysninger hos 66 pasienter operert før 2007 (2,1 %).
Diskusjon: Registrering i perioden 2002 -2005 skjedde uten kvalitetskontroll og fortløpende
analyse. Registreringsprogrammet hadde også svakheter som ikke skilte klart mellom
kontrolltidspunkt og punchedato. Registreringssystemet fram til 2006 skilte heller ikke klart
mellom flere operasjoner i perioden og kontrolldato kunne derfor bli knyttet til feil operasjon.
Relativt lave komplikasjonsrater innenfor 3 måneder er lite påvirket av denne registreringsfeilen.
Konklusjon: Pålitelig registrering av komplikasjoner forutsetter at kontrolltidspunktet er relativt
homogent. Dette kan bare skje gjennom kontinuerlig overvåking av data. Fornuftig systemoppsett
og moderne analyseverktøy gjør det mulig for den interesserte lege å overvåke kvaliteten og
analysere egne resultater.
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Abstrakt 56

Kneprotese
Joint-care konseptet i hofte- og knekirurgi
Høie A
Svenningsen S

Sørlandet Sykehus- Arendal, Ortopedisk avdeling
Sørlandet Sykehus- Arendal, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Joint - care konseptet i protesekirurgi har fått stor anvendelse i Europa, spesielt i
Nederland og Danmark. Det er et godt eksempel på et standardisert pasientforløp. En gruppe
pasienter (3-4) gjennomgår den samme operasjonen, en uke hofteprotesepasienter, en annen
uke kneprotesepasienter. Ortopedisk avdeling i Arendal startet i september 06 et tverrfaglig
prosjekt for å innføre Joint-care.
Formål: Like god eller bedre behandling av protesepasienter med kortere liggetid, og mulighet
for aktivitetsøkning uten vesentlig økning av ressurser.
Materialer og metoder: Preoperativt er det felles informasjonsmøte for gruppen en uke før
operasjonen, og postoperativt trener og oppholder de seg på et spesialinnredet rom på dagtid.
Det er et nært samarbeid med pasienthotellet. Pasientene innlegges der søndag, opereres
mandag og kommer postoperativt til sykeposten. Onsdag overflyttes pasienten fra sykeposten
til pasienthotellet og skrives ut fredag. De følger et detaljert skjema for peroperativ anestesi
og postoperativ analgesi. Et nøyaktig treningsprogram følges for hver postoperative dag.
Utvelgelsesprosessen er viktig. De må bortsett fra artrosen være stort sett friske og motiverte
for programmet

			
			

		

Resultater: Den første gruppen ble operert 5/2-07. Til nå har vi operert 38 pasienter etter dette
regimet. Pasientene er fulgt prospektiv og vi har fortløpende registrert effekt av det smertestillende
regimet, pasienttilfredshet, eventuelle komplikasjoner og reinnleggelser. To pasienter måtte tas
ut av programmet. Ellers har pasientene stort sett tolerert den tidlige mobiliseringen og det
intensive treningsprogrammet godt, og kommet seg raskt postoperativt.
Konklusjon: Våre erfaringer til nå er positive. Postoperativ trening i gruppe med samme operasjon
gir en synergieffekt ved at pasientene støtter og oppmuntrer hverandre. Den aktive holdningen
til opptrening og tidlig overflytting til pasienthotellet har også hatt en smitteeffekt til de andre
ortopediske pasientene.

• Høstmøteboken 2007

119

Abstrakt 57

Hånd
Anterolateral lårlapp – erfaringer med en ”ny” fri lapp
Myrseth LE
Røkkum M
Haugstvedt JR
Jetlund O

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, ØNH-avd.

Bakgrunn: Perforatorlapper er hud/fascie/muskel-lapper forsynt av karstilk som perforerer
muskel/fascie. De finnes flere steder på kroppen. Anterolateral lårlapp ble første gang beskrevet
i 1984 og har blitt en av de mest benyttede av disse lappene. Den har flere fordeler: man kan få
store lapper, man kan ta den med eller uten muskel og med varierende mengde subcutant vev.
Formål: Vi har brukt lappen et års tid og presenterer teknikken og vår erfaring med de første åtte

pasientene.
			
			
Materialer og metoder: Materialet består av 8 pasienter. Gjennomsnittsalder var 48 (36-68) år.
		 ortopediske problemstillinger (seq. brannskade, amputasjonsskade hånd,
4 pasienter hadde
		
sarkom planta, åpen crusfraktur med bløtdelsdefekt), 4 hadde ØNH-cancere. Halvparten av
pasientene ble operert akutt, halvparten med en forsinket (1 uke- 33 år) prosdedyre. Halvparten
av pasientene var røykere. Gjennomsnittlig operasjonstid (for hele prosedyren) var 6t 45min (5t
– 8t 22m). Vi hadde tre komplikasjoner, to hematom som ble evakuert tidlig, en pasient fikk
infeksjon.
Resultater: Alle lappene klarte seg og innhelet fint.
Diskusjon: Metoden er anvendelig for et flertall problemstillinger, den kan brukes på små og
store defekter og har vist seg pålitelig.
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Abstrakt 58

Hånd
Rekonstruksjon av humerus-defekter med vaskularisert fibulagraft
Røkkum M
Haugstvedt J-R
Hetland KR
Skjeldal S
Follerås G

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Onkologisk ortopedi
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Onkologisk ortopedi

Bakgrunn: Rekonstruksjon av store defekter i humerus er vanskelig, og allograft gir ikke alltid
noen varig løsning.
Formål: Formålet med undersøkelsen var å studere langtidsresultatene etter rekonstruksjon av
humerusdefekter med fritt vaskularisert fibulagraft.
Materialer og metoder: 2 jenter og 2 gutter, 8 - 25 år gamle, fikk utført humerus-reseksjon og
rekonstruksjon med 13 – 22 cm langt fritt vaskularisert fibulagraft. Hos en pasient ble deler
av et tidligere innsatt allograft benyttet til rekonstruksjonen. 2 pasienter fikk samtidig gjort
skulderartrodese. Det ble fikseert med plater og skruer. Diagnosene var osteosarcom (2), Ewing
sarcom og kjempecelletumor. Oppfølgingstiden var 2 – 19 år.

			
			

		

Resultater: Hos samtlige pasienter kom det til god innheling og tydelig hypertrofi av graftet, som
fungerte utmerket gjennom hele observasjonsperioden. En pasient utviklet imidlertid sekundær
akutt myelogen leukemi og døde 2 år etter operasjonen.
Diskusjon: Innheling og hypertrofi av fibula kan ta lang tid, og i mellomtiden er det fare for
osteosyntersvikt eller fractur.
Konklusjon: Vaskularisert fibulagraft kan gi meget gode resultater ved rekonstruksjon av humerus
etter reseksjon og defekt
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Abstrakt 59

Hånd
Erfaringer med bruk av Laser Doppler flowmetry til overvåking av frie
fibulagraft
Grimsgaard C
Røkkum M
Reigstad O
Hetland KH

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Sirkulasjon i fire vevstransplantater som ikke ligger i overflaten (buried flaps) kan
ikke overvåkes med klinisk undersøkelse. Avanserte teknikker som implanterbare ultralydDopplerprober, mikrodialyseteknikk og Laser Doppler flowmetry har vært anvendt. Benvev
har vært spesielt vanskelig å overvåke. Mange anvender indikatorlapp, men dette kompliserer
inngrepet og øker operasjonstiden.

			
Formål: Det er tidligere rapportert at registrering med Laser Doppler flowmetry svikter etter 2
			
døgn sannsynligvis grunnet trombedannelse omkring probespissen.
		
		
Materialer og metoder: Fra mai 2006 har vi overvåket 5 fire fibulagraft postoperativt med

endoskopisk Laser Doppler registrering. Fibula har vært brukt til rekonstruksjon av kjeve i 3
tilfeller og til defekter i femur og tibia i 2 tilfeller. Fleksible endoskopiske Laser Doppler prober
har vært plassert intramedullært via borehull i fibula i alle tilfeller. Prober med ulike diameter har
vært anvendt, 2,1mm og 0,9 mm. Registrering av signal i fibula uten blodtilførsel har vært gjort i
alle tilfeller for fastsettelse av støynivå. Transplantatene har vært fulgt i 5-6 døgn.
Resultater: I alle tilfeller har det vist seg mulig å registrere sirkulasjon ved signaler betydelig
over støynivå i hele overvåkingsperioden. Det har ikke vært fallende signalnivå utover i perioden.
Signalnivå har vært lavt umiddelbart etter igangsettelse av blodsirkulasjon, for deretter å øke
første postoperative døgn. Hos to pasienter har signalnivå i perioder vært nær støygrensen, men
signalet har bedret seg etter endring av probeplassering ved lett drag i probeledningen. I begge
tilfeller var det anvendt prober med diameter 2,1mm.
Diskusjon: Vi har positive erfaringer med overvåking av frie fibulagraft med bruk av Laser Doppler
flowmetry teknikk. Prober med liten diameter er enklere å plassere intramedullært da de tar
mindre plass og er mer fleksible. Disse probene har gitt mer stabile registreringer.
Konklusjon: Laser Doppler teknikk muliggjør overvåking av sirkulasjon i frie fibulagraft uten bruk
av indikatorlapp.
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Abstrakt 60

Hånd
Hypothenar syndrom behandlet med reseksjon av okkludert arteria ulnaris og
rekonstruksjon med interponert venegraft. En kasuistikk.
Haugstvedt J-R

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Smerter i hypothenarområdet med tendens til overfølsomhet for kulde og nedsatt
følelse i ulnarisinnerverte fingrer, samt noe nedsatt kraft i fingrene kan være forårsaket av skade
av arteria ulnaris. Skaden kan være forårsaket av repetitive traumer mot hypothenarområdet som
igjen kan føre til okklusjon av arteria ulnaris, trombedannelse eller aneurisme av karet.
Formål: Vi ønsket å behandle en slik pasient med reseksjon av det skadede karsegment med
samtidig rekonstruksjon av arterien for å forbedre blodforsyningen til hånden.
Materialer og metoder: En 45 års gammel høyrehendt mann, som for øvrig er frisk og som jobber
som maskinkjører og lastebilkjører, fortalte om smerter og kuldeintoleranse i fingrene på venstre
hånd de siste to årene. Han bekrefter at han ofte har brukt venstre hånds hypothenar som en
”hammer” når han skulle reparere ulike saker. Undersøkelser viste en tumor i hypothenar, Allens
test vist ingen fyllning via arteria ulnaris og CT angio viste ”trombosering av aneurysme i arteria
ulnaris rett før arkadene med tilsynelatende okklusjon av karet”. Pasienten ble operert med
reseksjon av det okkluderte karet og arterien ble rekonstruert med interponert venegraft.

			
			

		

Resultater: Ved kontroll to måneder etter operasjonen ble det gjort en ny CT angio som viste
”Status etter operativt behandlet aneurysme på arteria ulnaris. Arterien er åpen med litt vekslende
diameter”. Klinisk har pasienten blitt kvitt sine smerter, han har provosert begge hender ved å
holde dem nedkjølte og opplever nå ingen forskjell på høyre og venstre hånd med hensyn til
kuldeintoleranse.
Diskusjon: Pasienter med Raynaud fenomen kan ha ulike årsaker til sine plager. Man kan forsøke
ulike former for behandling som tilpassing av de ytre forhold (kulde, arbeidsforhold), evt anbefale
pasienten å slutte å røke, forsøke medisinsk behandling eller overveie sympatektomi. Hos
pasienter med et klassisk hypothenar syndrom kan man fjerne den skadede del av ulnarisarterien
og rekonstruere karet.
Konklusjon: Hypothenar syndrom er sannsynligvis en oversett tilstand. Dersom pasienter har
symptomer og funn forenelig med okklusjon av arteria ulnaris kan man forvente en forbedring
av tilstanden ved å recessere den skadede delen av karet og gjøre en rekonstruksjon med et
interponert venegraft.
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Abstrakt 61

Hånd
Erfaringer med tre funksjonsevalueringsmetoder etter bøyeseneskader i hånd
Eilertsen L
Kvernmo HD
Rosales CP
Snekkestad E

Ullevål Sykehus, Ortopedisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter

Bakgrunn: I forbindelse med gjennomgang av bøyeseneskader operert ved Håndkirurgisk
seksjon, Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus har vi gjort funksjonsevalueringer av
det samme materialet med tre ulike scoringssystemer. To av metodene er valgt på bakgrunn av
utbredt anvendelse i litteraturen på området, mens den tredje er valgt da den er nylig utviklet og
bringer nye elementer inn i evalueringen.

Formål: Gjøre oss kjent med de ulike scoringssystemene for å se hva som kan være nyttig i vår
			
videre oppfølging av pasienter med bøyeseneskader.
			
		
Materialer og metoder:
Pasientmaterialet (gjennomgås i eget innlegg) omfatter 24 bøyeseneskader
		
fordelt på alle fingre og bøyesenesoner. Resultatene er vurdert etter tre ulike metoder: Strickland

og Glogovac (1980), Buck-Gramcko (1976) og Tang (2007). Det er målt aktive leddutslag (AROM) i
PIP, DIP og MCP-ledd i skadd og kontralateral finger. I tillegg er det målt pinsettgrep for skadd og
kontralateral finger. Hurtighet, bevegelsesbue og koordinasjon er vurdert mens pasienten hurtig
vekselvis flekterer og ekstenderer fingre II til V (normal/avvikende).
Resultater: Strickland og Glogovac: (Basert på AROM i PIP og DIP, kun finger II-V) ’excellent’ (12),
’good’ (7), ’fair’ (1), ’poor’ (1) Buck-Gramcko: (Basert på AROM i PIP, DIP og MCP, totalfleksjon
og total ekstensjonsdeficit, egen formel for FPL-skader) ’sehr gut’ (21), ’gut’ (1), ’befriedigend’
(1), schlecht (1) Tang: (Basert på AROM i PIP og DIP, pinsettgrep, hurtighet, bue, koordinasjon.
Leddutslag og kraftmål relative til kontralateral side og kraft justert for hånddominans, kun finger
II-V) ’excellent+/-’ (11), ’good+/-’ (9), fair (0), poor (1), failure (0)
Diskusjon: Strickland og Glogovac: Mest brukt, differensierte godt i materialet, ikke anvendbar for
FPL-skader. Buck-Gramcko: Differensierer dårlig i materialet. Eneste av de tre som er anvendbar
for FPL-skader. Tang: Nylig publisert, foreløpig ikke egnet for sammenligning. Innebærer bruk av
skjønn, tilsynelatende ikke validert for interobserverreliabilitet. Det oppfattes likevel som en klar
styrke at testen retter oppmerksomhet mot andre aspekter ved funksjonen enn ren mobilitet.
Konklusjon: Strickland og Glogovacs samt Tangs metoder har begge verdi i evalueringen av skader
i finger II til V. Buck-Gramckos metode er den eneste av disse tre som egner seg for evaluering
etter FPL-skader. Buck Gramckos metode differensierte dårlig i det foreliggende materialet for
øvrige fingre.
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Abstrakt 62

Hånd
Ett års oppfølging av bøyeseneskader ved Ullevål Universitetssykehus
Eilertsen L
Kvernmo H
Rosales CP
Snekkestad E

Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter

Bakgrunn: Det ble i halvåret fra mars til august 2006 operert 30 bøyeseneskader på 26 pasienter
ved Håndkirurgisk seksjon, Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus. Ved kontroll ett år
etter skaden har vi sett på pasientenes egne opplevelser av behandlingsopplegg og –resultat,
samt gjort en objektiv kvalitetskontroll av resultatet som kan sammenlignes med tilsvarende data
fra andre sentre.
Formål: Kartlegging av skadepanorama for de bøyeseneskadene vi mottar. Evaluering av objektivt
målt og pasientopplevd resultat ett år etter operasjon.
Materialer og metoder: To pasienter falt ut tidlig i etterbehandlingen og er ekskludert. Av øvrige
24 pasienter er 21 (24 skader) til nå undersøkt. Skadene er fordelt på alle fingre og soner av
bøyesenen. Det var 16 kombinerte skader hvorav 15 med nerve-/karskade, 2 frakturer, 1 luksasjon.
Skadene var operert med pulloutsutur (4), Kessler og rundsutur (12) , Tsuhge med rundsutur (6),
eller annen teknikk grunnet skadetype (2). Median oppfølgingstid: 13 (10-17) mnd Kontroll ved
1 år: Leddutslag, fleksjonsavvik, sensibilitet (Touch-Test) og kraft pinsettgrep (Jamar) i skadet/
kontralateral finger. Intervju med tanke på pasientopplevelse av resultat.

			
			

		

Resultater: Ingen rupturer, reoperasjoner eller infeksjoner. Normal bruk av finger hos 18 /24
undersøkte. De øvrige seks hadde alle nerveskade. Sensibilitet etter suturert nerveskade (n=15):
Normal 6, Lett nedsatt 6, Nedsatt beskyttelsessens. 3, Ingen beskyttelsessens. 0. Kuldeintoleranse
4, hyper-/dysestesi 3. Silikonbehandlet (n=16) , ved 1 år fire med reststivhet i arr. Resultat i fingre
II til V (n=21) vurdert med Strickland og Glogovac: ’excellent’ (12), ’good’ (7), ’fair’ (1) og ’poor’ (1).
Tre tommelskader ble vurdert etter Buck-Gramcko til ’excellent’/’sehr gut’ (1), ’good’/’gut’ (1) og
’poor’/’schlecht’ (1).
Diskusjon: To av tomlene og en lillefinger endte opp med kontrakturer som slår negativt
ut i evalueringen. Den ene av tomlene hadde vært utsatt for en større knusningsskade der
bøyeseneskaden bare var en del av problemstillingen. Lillefingeren med kontraktur i PIP-leddet
fungerer greit for pasienten som kun har smerter ved trening. Det noteres at to av fingrene som
fikk kontraktur (hvorav nevnte lillefinger) hadde skader i sone III og V og kontraktur burde dermed
være unngåelig.
Konklusjon: Resultatene er overveiende gode uten forekomst av rupturer og med god subjektiv
og objektiv funksjon hos de fleste pasientene. Resultatene ser akseptable ut sammenlignet med
andre tilsvarende undersøkelser. Noen kontrakturer kunne mulig vært unngått.
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Abstrakt 63

Hånd
Reoperasjon på mislykkede scafoidpseudartroser, oppfølging 11 år etter 2
gangs operasjon.
Reigstad O
Thorkildsen R
Grimsgaard C
Reigstad A
Røkkum M

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Scafoidfrakturer forekommer hyppig. Bruddet gir ofte lite symptomer og tolkes som
forstuvning. Radiologisk kan det være vanskelig å diagnostisere initialt, og dette bidrar til en
høy pseudartrose frekvens. Ubehandlet gir pseudartrose degenerative forandringer i håndleddet.
Utgraving av pseudartrosespalte, beintransplantasjon, osteosyntese og gipsimmobilisering er
standard terapi
			

			
Formål: En del pasienter tilheler ikke etter førstegangsbehandling. Vi har gjennomført en langtids
		 evaluering av 2 gangs opererte scafoidpseudart
klinisk og radiologisk
		
Materialer og metoder: Vi identifiserte 16 (15 menn) pasienter operert 2 ganger for
scafoidpseudartrose i perioden 90-98, alder 31,4 (22,1-50,4) år. Metode ved førstegangs
operasjon AO skrue (8), Matti-Russe (5), pinner (2) og Herbert skrue (1). Pasientene hadde gått
78 (10-160) mnd etter skaden, 39 mnd siden første operasjon. Vi brukte pinner (7), AO skrue (4),
miniplate (4) og Acutrak (1), alle beintransplantert fra crista. Det var ingen per- eller postoperative
komplikasjoner. Pinner (7 pas) og 6 plate/skruer ble senere fjernet, 5 fikk utført radial styloidectomi
peroperativt eller i løpet av de første 2 årene, 1 fikk utført håndleddsdenervering.
Resultater: Pasientene er undersøkt 11,2 (7,8-16,1) år etter vårt inngrep. 2 pasienter er endelig
operert (1 håndleddsprotese, 1 proks rekkereseksjon), 1 pasient reoperert for 3 gang, vellykket.
Av 14 er 13 CT vurdert tilhelt.1 pasient antatt tilhelt, men CT viste åpen pseudartrosespalte.
Preoperativt var ½ uten artrose, ½ lett artrose (SNAC 1), ved kontroll hadde alle degenerative
forandringer (9 SNAC 1, 5 SNAC 2 og 3). Range of motion (ROM) i affiserte håndledd var god, men
redusert i forhold til frisk side. Kraften var redusert i forhold til frisk, både for grep og key pinch.
Pasientene er rimelig fornøyd med inngrepet, VAS/quickDASH vurdert
Diskusjon: Tilhelingsfrekvens er tilfredstillende. Resultater uten operasjon foreligger ikke, men
utvikling av artrose bremses i følge litteratur ved tilheling. Både kraft og bevegelighet er redusert
på affisert side, men pasientene er ganske fornøyd. Det naturlige forløpet ved symptomatiske
ubehandlede scafoidpseudartroser er ikke kjent og manglende komplette preoperative
opplysninger om smerter, bevegelighet og kraftbruk er en svakhet ved undersøkelsen.
Konklusjon: Tilfredstillende tilhelingfrekvens på vanskelige 2 gangs scafoidpsuedartroser, i
løpet av 11 års observasjonstid får pasientene noe økt artrose, men gruppen er totalt sett relativt
fornøyd med inngrepet.
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Abstrakt 64

Hånd
SCAPHOID PSEUDARTROSER OPERERT VED MARTINA HANSENS HOSPITAL 1994-2004 MED
RUSSE METODE
Fuhrmann K
Hagen Ø

Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Ved vår avdeling har vi valgt å benytte Russe metode som den primære behandling av
scaphoideum pseudartroser. Som et ledd i vår interne kvalitetskontroll har vi nå etterkontrollert
de pasientene som er operert med denne metoden i perioden 1994-2004.
Formål: Vurdere resultatene av vår behandling av scaphoideum pseudartrose.
Materialer og metoder: Alle pasienter som var førstegangs operert for scaphoideum pseudartrose
i det gitte tidsrom ble innkalt til etterkontroll. Det ble tatt røntgenbilde av scaphoid og bildene
ble vurdert av uavhengig radiolog. Pasientene ble bedt om å fylle ut et Kvikk-DASH skjema,
selvevalueringsskjema som omfatter spørsmål om smerte og funksjon. På bakgrunn av utfylt
skjema regnes ut en poengsum fra 0 (best) til 100. I tillegg fikk pasientene spørsmål om smertene
i hånden var blitt A: helt borte, B: mindre, C: uendret eller D: verre. Pasientene ble også spurt om
de ville latt seg operere gitt at de visste resultatet av operasjonen på forhånd.

			
			

		

Resultater: 14 pasienter, 13 menn, 1 kvinne. Median alder 29 år (23-51). Oppfølgingskontroll etter
median 68 mnd (20-123). Tid før operasjon median 19 mnd (8-60). Fire hadde fått primærbehandling
med gips. Åtte av frakturene var gjennom midtre del av scaphoid, de resterende i proksimale
1/3. Median gipstid 16 uker (10-28). Ti pasienter (71%) hadde røntgenologisk tilheling ved
oppfølgingskontroll. Elleve rapporterte at smertene var blitt mindre eller helt borte, 3 uendret.
11 ville latt seg operere på ny, 1 visste ikke og 2 ville ikke hvis de visste resultatet på forhånd.
Gjennomsnittlig Kvikk-DASH score hos dem som tilhelet var 4,3 mot 25 i gr
Diskusjon: Vi har et lite antall pasienter med i studien og må derfor være forsiktige i tolkningen
av resultatene. Inngrepene er utført av ulike operatører og operasjonene blir dermed mindre
standardisert. Operasjonsmetoden er enkel og krever ingen form for intern fiksasjon.
Konklusjon: Ti av 14 pasienter (71%) har oppnådd røntgenologisk tilheling av sin scaphoideum
pseudartrose. Pasientene er godt fornøyd med resultatet og har lite plager etter operasjonen.
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Hånd
VANLIGVIS TILHELING AV SCAPHOID PSEUDARTROSER ETTER KIRSCHNERPINNE FIKSASJON
OG TRANSPLANTASJON AV BEN FLISER*
Finsen V
Hofstad M
Haugan H

St.Olavs Hospital/Medisinske fakultet, NTNU, Ortopedisk avdeling
Det medisinske fakultet, NTNU
Det medisinske fakultet, NTNU

Bakgrunn: Det anbefales ofte å operere scaphoid pseudartroser med kilegraft og skruefiksasjon.
Dette er vanskelige operasjoner. Vi har benyttet en enklere metode først beskrevet av Stark et
al.** der fibrøst og sklerotisk ben fjernes hvoretter fragmentene reponeres og transfikseres med
to kirschner pinner og defekten fylles med benfliser.
Formål: Vi ønsket å vurdere tilhalingsraten etter dette inngrepet og langtidsresultatene.

			
Materialer og metoder: Vi etterundersøkte 39 pasienter med scaphoid pseudartrose operert på
			
denne måten 10 (3,5-12) år etter operasjon. Postoperativt var pasientene gipset i 15(11-30) uker.
		
		
Resultater: 4 pseudartroser tilhelet ikke. Én av disse var etter en transskaphoid perilunær

luksasjon. Hos en annen mistet pinnene taket etter et traume mens pasienten var gipset. Det var
ingen andre komplikasjoner. Alle 14 pseudartroser i proksimale 1/3 tilhelet. Det var intet tap av
grepstyrke men lett tap av styrke i nøkkelgrep og bevegelighet i håndleddet. De fleste hadde ingen
smerter i håndleddet og ingen hadde brukt smertestillende i uken før etterundersøkelsen. DASH
skåre var 2 (0-33). Noen få pasienter hadde antydet artroseutvikling i håndleddet. 3 pasienter
ville ikke ha latt seg operere om de hadde visst utfallet på forhånd.
Diskusjon: Kirschnerpinne fiksasjon og benflistransplantasjon er en enkel prosedyre med få
komplikasjoner og gir gode langtidsresulater. Resultatene er utmerkede også ved proksimale
frakturer.
Referanser:
*Finsen V, Hofstad M, Haugan H. Most scaphoid fractures heal with bone chip grafting and
Kirschner-wire fixation. Thirty-nine patients reviewed 10 years after operation. Injury 2006
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Hånd - radius
100 distale radiusfrakturer operert med volar LCP ved SiV Tønsberg – en
prospektiv undersøkelse – bevegelsesutslag, kraft og smerteregistreringer.
Barstad C
Krøglid T
Dietze A

SiV - Tønsberg, Ortopedisk avdeling
SiV - Tønsberg, Ortopedisk avdeling
SiV - Tønsberg, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Distale radiusfrakturer utgjør nærmere 20 % av alle frakturer, ca 15000 per år i Norge.
Lavenergitraume er klart hyppigst mht. skademekanisme. Ca 80 % av pasientene er kvinner, med
en dramatisk økning etter menopause. Behandlingsopsjoner er konservativ gipsbehandling,
pinning, ekstern fiksasjon eller ORIF/plateosteosyntese. De siste årene sett en betydelig økning
av ORIF i vår avdeling.
Formål: Vi ønsket å se på resultater etter ORIF med volar LCP av distale radiusfrakturer ved SiV
Tønsberg.
Materialer og metoder: Prospektiv undersøkelse av pasienter operert for distal radiusfraktur
i perioden 01.02.06 – 01.03.07. Materialet består av 100 pasienter/100 frakturer, 77 kvinner
og 23 menn, gj.sn.alder 61 år. Oppfølgingstid er 1 år fra op.dato. Frakturtypene er etter AOklassifikasjonen fordelt slik: A2: 35%, A3: 26,2%,B2: 2,4%, B3: 4,8%, C1: 11,9%, C2: 14,3%, C3:
4,8%. Dominant side 47,1%. Det er registrert skademekanisme, tid før operasjon, tilgang, type
implantat, liggetid og komplikasjoner. Postop har pasientene blitt innkalt til kontroll med rtg hos
ortoped og samkjørt time hos håndfysioterapeut. Målinger av bevegelsesutslag og gripekraft.

			
			

		

Resultater: Pr 01.09.07 har 54 pas vært til 6 mnd kontroll, 30 pas til 1 års kontroll.Etter 6 uker er
bevegelsesutslagene i ulike plan 66%-92% av tilsvarende bevegelsesutslag på frisk side. Tidligst
kommer god pronasjon og ulnardeviasjon, mens volar- og dorsalfleksjon er dårligst etter 6 uker.
Etter 48 uker er bevegelsesutslagene nesten normalisert, 90-98% av frisk side.Kraft målte vi
først etter 12 uker, og den var da 71% av frisk side, og etter 48 uker lik frisk side(102%). Etter 6
uker var det 94,4% som anga ingen eller noe smerter ved aktivitet, og 87,9% brukte ikke lenger
smertestillende medikamenter
Diskusjon: Vi finner god normalisering av bevegelsesutslag og at pasientene har lite smerter.
Beskrivelse av funksjon mtp daglige aktiviteter er også viktig, og vi vil også presentere resultater
av selvopplevd funksjonsevne iform av DASH-score.
Konklusjon: Økt bruk av ORIF innebærer også økt ressursbruk sammenliknet med tidligere.
Vårt materialet viser at radiologiske og funksjonelle resultater er gode etter plateosteosyntese
med vinkelstabil plate. Men resultatene bør sammenholdes med erfaringer med andre
behandlingsalternativer for tilsvarende frakturer.
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Hånd - radius
VINKELSTABIL OSTEOSYNTESE (LCP) VED DISTALE RADIUSFRAKTURER -EN RETROSPEKTIV
ANALYSE AV BEHANDLINGSDATA FRA 2001 TIL 2005
Kristoffersen MH Sentralsykehuset i Vestfold, Tønsberg, Ortopedisk avdeling
Dietze A
Sentralsykehuset i Vestfold, Tønsberg, Ortopedisk Avdeling

Bakgrunn: ORIF er en av behandlingsformene ved dislokerte distale radiusfrakturer. En
videreutvikling av konvensjonelle plater er pi-platen, og i 2001 kom Locking Compression Plate
(LCP) som et vinkelstabilt system. En videreutvikling av LCP på radius er 2,4 DRP (distal radius
plate). Utstrakt bruk av disse (2,4 DRP) platene betyr et vesentlig ressursforbruk i forhold til
personal- og implantatkostnader.
Formål: Analysen er en del av en større studie for å gi et sammenlikningsgrunnlag for en prospektiv

pasientoppfølgning av distale radiusfrakturer frakturer 2006-2007
			
			
Materialer og metoder: Undersøkelsen er basert på en retrospektiv gjennomgang av journaler
og røntgenbilder		 av 127 pasienter operert for distal radiusfraktur i perioden 01.01.01		
31.12.05. Frakturene er inndelt etter AO’s klassifikasjon. Det er registrert skademekanisme,

antall reposisjonsforsøk, tid før operasjon, tilgang, type implantat, liggetid, energi i skaden,
tilleggsdiagnoser, rehabiliteringstid og komplikasjoner. Radial inklinasjon, Radius lengde, Ulna
variasjon og Radial tilt ble målt pre og postoperativt
Resultater: 65 % var kvinner, 35 % menn. Gjennomsnittsalder for kvinnene var 57 år, 47 år for
mennene. Det var 18 A-frakturer, 20 B-frakturer, 89 C-frakturer.18 pasienter ble operert med
konvensjonell plate teknikk. 48 med pi-platen og 53 med LCP plate. 8 pasienter ble operert med
kombinasjonsteknikker. Det ble registrert 4 åpne frakturer.76 % hadde fysioterapi etter gips/
stingfjerning. Vi registrerte 19 komplikasjoner. 2 overfladiske infeksjoner. 2 med osteosyntesesvikt.
4 fikk refleksdystrofi. 3 med seneruptur (EPL). 1 rapporterte kløe. 4 fikk nummenhet i fingre. 2
hadde plager av skruer. 1 ble operert for De Quervain.
Diskusjon: Vi så betydelig høyere komplikasjonsfrekvens i det retrospektive materialet
sammenliknet med det prospektive. Dette kan ha sammenheng med at det var flere c-frakturer
i den retrospektive gruppen. Sammenliknet med annen litteratur om ORIF på distale radius
frakturer er komplikasjonsfrekvensen lik som ved andre studier.
Konklusjon: Med alle former for plateosteosyntese ble anatomien bedret. Det var vanskelig å få
informasjon om funksjon i ettertid. Målet med denne undersøkelsen er å sammenlikne resultatene
med den prospektive delen av studien, for å se om 2,4 DRP er et bedre fiksasjonsverktøy enn
andre former for plateosteosyntese.
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Hånd - radius
Sammenlikning av to ulike eksternfiksasjoner ved distale radius frakturer. En
randomisert prsopektiv multisenter studie
Krukhaug Y
Ugland S
Hove L.M

Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Sørlanddet sykehus, Kristiansand, Ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk/ Traume

Bakgrunn: Det finnes flere ulike eksternfiksjons aparater på markedet som bygger på ulike
konsepter.
Formål: Påvise eller avkrefte fordeler med non-bridging teknikk i forhold til Dynawrist( dynamisk
overbroende eksternfiksasjon)
Materialer og metoder: 75 pasienter med ustabile AO-A fracturer ble randomisert til enten
Hofmann II compact(Non-bridging) eller Dynawrist. 30 pas operert i Kr.sand og 45 i Bergen.
71 møtte til follow-up etter 6,12,26 og 52 uker. Anatomiske (rtg), funksjonelle og subjektive
parametre ble målt.

			
			

		

Resultater: Det var signifikant større volar tilt i non-bridging gruppen like post operativt og like
etter fjerning av eksternfiksatørene . Ved alle andre tidspunkt og anatomiske variabler var der
ingen signifikant forskjell. Etter seks uker var det signifikant bedre volar fleksjon i Dynawrist
gruppen. Ved alle andre tidspunkt og bevegelsesutslag var der ikke signifikante forskjeller. Ingen
sign. forskjell i subjektiv tilfredshet.Ingen sign. forskjell i komplikasjons frekvens eller type.
Diskusjon: Dynawrist er et godt alternativ til non-bridging teknikk.
Konklusjon: Den er teknisk enklere i bruk og har videre indikasjonsområde.
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Hånd - radius
100 distale radiusfrakturer operert med volar LCP ved SiV Tønsberg – en
prospektiv undersøkelse
Krøglid T
Barstad C
Dietze A

SiV Tønsberg, Ortopedisk avdeling
SiV Tønsberg, Ortopedisk avdeling
SiV Tønsberg, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Distale radiusfrakturer utgjør nærmere 20 % av alle frakturer, ca 15000 per år i Norge.
Lavenergitraume er klart hyppigst mht. skademekanisme. Ca 80 % av pasientene er kvinner, med
en dramatisk økning etter menopause. Behandlingsopsjoner er konservativ gipsbehandling,
pinning, ekstern fiksasjon eller ORIF/plateosteosyntese.
Formål: Vi ønsket å se på resultater etter ORIF med volar LCP av distale radiusfrakturer ved SiV

Tønsberg.
			
			
Materialer og metoder: Det foregår en prospektiv undersøkelse av pasienter operert for distal
		
radiusfraktur i perioden
01.02.06– 01.03.07. Materialet består av 100 pasienter/100 frakturer,
		
77 kvinner og 23 menn, gj.sn.alder ved skadetidspunkt 61 år. Oppfølgingstid er 1 år fra op.dato.

Frakturene er inndelt etter AO’s klassifikasjon. Det er registrert skademekanisme, antall
reposisjonsforsøk, tid før operasjon, tilgang, type implantat, liggetid, tilleggsdiagnoser, rehabtid
og komplikasjoner. Postop har pasientene blitt innkalt til kontroll med rtg hos ortoped og samkjørt
time hos håndfysioterapeut. Det er utført målinger av bevegelsesutslag og gripekraft.
Resultater: Pr 01.09.07 har 54 pas vært til 6 mnd kontroll, 30 pas til 1 års kontroll. Under
hospitaliseringen finner man gj.sn. liggetid totalt 3 (1-11)dager, hvorav 2 (1-10) dager postop.
Radiologisk vinkelmåling preop. versus 6 uker postop: Radial inklinasjon: 18,1 versus 23,1 Radius
lengde: 9,8 versus 12,7 Ulnar varians: 4,1 versus 0,8 Radius tilt: -25,3 versus 3,2. Av komplikasjoner
er det registrert 0 dype infeksjoner og 1 tilfelle av non-union/pseudartrose. Osteosyntesesvikt
og/eller feilplassert osteosyntesemateriale med evt reoperasjon hos 2,0 %. Nevrovaskulære
hendelser hos 4,0 % i oppfølgingsperioden. Total komplikasjonsrate 6,0.
Diskusjon: Med nyere implantater har vi de siste årene hatt en klar økning av ORIF hos pasienter
med distal radiusfraktur ved vårt sykehus. Dette resulterer i en betydelig økt ressursbruk. Det
foreligger foreløpig ingen videre konsensus omkring behandlingsanbefalinger hos denne
gruppen. Anatomisk reposisjon av frakturen i vårt materiale er meget nøyaktig.
Konklusjon: Av de foreløpige materialene har pasientene kort liggetid, lav komplikasjonsrate og
høy pasienttilfredshet. Operasjonsmetoden mestres av de fleste operatørene i avd vår. Materialet
ser ut til å gi grunnlag for å opprettholde indikasjonsstilling og operasjonsmetode for denne
frakturgruppen ved SiV Tønsberg i fremtiden.
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Hånd - radius
Radiologisk sammenligning av volar vinkelstabil plateosteosynthese med
perkutan pinning av distal radiusfraktur
Rigo IZ

Lillehammer Sykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Instabil distal radiusfraktur er den hyppigste bruddskaden i Norge. Funksjonelle
resultater etter denne skaden viste seg å ha sammenheng med skjelettkonfigurasjon etter
bruddtilhelning. Lukket reposisjon og pinning er standardmetoden for behandling ved de fleste
sykehus, men redislokasjon etter slik operasjon er veldig hyppig. Derfor blir åpen reposisjon og
plateosteosynthese stadig mer populært.
Formål: Formålet vårt var å sammenligne volar vinkelstabil plateosteosyntese med perkutan
pinning og se hvordan disse metodene klarer å retinere bruddstillingen.
Materialer og metoder: Mellom desember 2004 og mai 2006 behandlet vi 68 pasienter med volar
vinkelstabil plate (22 Kønigsee, 5 Synthes Compact Hand og 41 Aculoc), mens 72 pasienter var
operert med lukket reposisjon og perkutan pinning. AO klassifikasjon av frakturene var A2:3,
A3:24, C1-C2: 14 og C3:27 i plate gruppa og A2:25, A3:27, C1-C2:13 og C3:7 i pinne gruppa. Vi
undersøkte de primære, postoperative og 6 ukers røntgenbildene retrospektivt. Vi målte volar
helningsvinkel, radial inklinasjonsvinkel, ulnar variant og i tillegg dislokasjon i leddflaten i de
intraartikulære bruddene. Dataene ble undersøkt med paired t-test.

			
			

		

Resultater: I plate gruppa var gjennomsnittlig volar helning 9,7 grader, radial inklinasjon 23,2
grader, ulnar variant -0,5 mm og leddflate dislokasjon 0,5 mm. Parameterne i samme rekkefølge i
pinne gruppa: 3,4 grader, 21,9 grader, 0 mm og 0,3 mm. Etter 6 uker var de 9,6 grader, 23,3 grader,
-0,2 mm og 0,6 mm i plate gruppa og 0,9 grader, 19,6 grader, +1,5 mm og 0,5 mm i pinne gruppa.
Disse parameterne i plate gruppa viste ikke signifikante forandringer, mens i pinne gruppa var
det en signifikant forandring (p mindre enn 0,001) både i volar helning, radial inklinasjon og ulnar
variant
Diskusjon: Ved nøyaktig operasjonsteknikk kan man oppnå anatomisk stilling med disse
preformerte vinkelstabile platene og unngå sen redislokasjon. Lukket reposisjon og perkutan
pinning fører til akseptabel postoperativ stilling, men metoden er ikke egnet til å retinere instabile
brudd. Selvfølgelig må man ta bløtdelsskadene og mulige komplikasjoner også i betraktning ved
valg av operasjonsmetode.
Konklusjon: Volar vinkelstabil plateosteosyntese fører til bedre radiologiske resultater i
behandling av instabil distal radiusfraktur sammenlignet med lukket reponering op perkutan
pinning.
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Hånd - radius
OS SENTRALE CARPI: EN SJELDEN KONGENITAL VARIANT I HÅNDROTEN
Holthusen J

Sykehuset Østfold Fredrikstad, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Os sentrale carpi er en relativ sjelden aksessorisk knokkel. Den vanlige beliggenheten
er mellom os scaphoid, os capitatum og os trapezoid. Embryologisk beskrives os sentrale
carpi som et separat ossifikasjonssenter som vanligvis fusjonerer med os scaphoid i åttende
gestasjonsuke.
Formål: Knokkelen finnes ellers vanligvis i primater med unntak av mennesker og noen afrikanske
aper.
Materialer og metoder: Røntgenologisk presenterer den seg på følgende måte: 1:Som en

velavgrenset egen knokkel 2:Som et innkomplett separat benfragment fra scaphoid 3:Som et
			
radiologisk tomrom mellom scaphoid, capitatum og trapezoid
			
		 beskrevet unilateral og bilateral forekomst og den eksisterer som en isolert
Resultater: Det er
		
anomali eller i forbindelse med andre syndromer(Holt-Oram, Larsen`s, Taybi og hånd-foot-uterus
syndrom).

Diskusjon: Kjennskapen til denne kongenitale varianten er viktig bland annet for å utelukke
differensialdiagnostiske tilstander som fraktur i scaphoid eller bipartit scaphoid. Det er også
beskrevet osteonekrose av os sentrale carpi med sekundær degenerativ artrose.
Konklusjon: Her beskrives det en ung pasient med bilaterale håndleddssmerter og radiologisk
funn av bilaterale os sentrale carpi. Utredningen og behandlingen presenteres og det vises i
tillegg til litteraturen etter søk i Pub Med.
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Underekstremiteter
HVILKEN STILLING ER OPTIMAL VED ARTRODESE I STORTÅENS GRUNNLEDD?
Finsen V
Aas M
Johnsen TM

St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU, Ortopedisk avdeling
Det medisinske fakultet, NTNU
Det medisinske fakultet, NTNU

Bakgrunn: Det rapporteres ofte gode resultater etter artrodese i stortåens grunnledd. Det
presiseres at artrodese stillingen er viktig. Det er ingen enighet om hvilken stilling som er
optimal.
Formål: Å avgjøre den optimale stillingen ved artrodese i stortåens grunnledd.
Materialer og metoder: Vi etterundersøkte 35 pasienter med 39 stortåartrodeser 8 (2-15) år
etter operasjon. I tillegg til en klinisk vurdering ble det foretatt klinisk og radiologisk måling av
stillingen i artrodesen og vurdering av trykkfordelingen i fotsålen med trykksensorer.
Resultater: 28 av 39 føtter ble vurdert til en AOFAS skåre på 75 eller bedre (90 er best mulig).
Nesten alle pasienter ble smertefrie. Tilheling ble observert i 31 av 39 artrodeser, men skår for
tilfredshet var ikke signifikant lavere hos dem uten benet tilheling. Det var bare svak korrelasjon
mellom stillingen i artrodesen og pasient tilfredshet. Det var god korrelasjon (r=0.8, p=0.001)
mellom stortåens ekstensjonsvinkel på belastet fot og avstanden mellom stortåen og en trefjel
som ble presset mot fotsålen. Det var signifikant økt lokalt trykk under stortåens pulpa i opererte
føtter.

			
			

		

Diskusjon: Vi antar at også andre har problemer med å bedømme ekstensonen peroperativt og
at flere av deres pasienter også har endt opp med en artrodesestillinger som ikke var tilsiktet.
Det kan synes som om stillingen ikke er så kritisk som det ofte anføres. Vår praksis nå er å sette
tåen i passelig valgus, slik at den ligger ved siden av annen tå, og å presse en trefjel mot fotsålen.
Ekstensjonen bedømmes ved at det blir plass til en fingertupp mellom tåen og trefjelen.
Konklusjon: Det er bare svak korrelasjon mellom artrodese stilling og klinisk resultat. Ekstensjonen
bedømmes best peroperativt ved at det presses en trefjel mot fotsålen og en ekstenderer i tåen til
det er plass til en fingertupp mellom tåen og trefjelen.
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Underekstremiteter
SCARF-OSTEOTOMI FOR BEHANDLING AV HALLUX VALGUS PASIENTER-EN PROSPEKTIV
STUDIE
Hahn A

Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: For operativ behandling av hallux valgus brukes det oftest en subkapital
forskyvningsosteotomi som Mitchellosteotomi. Disse metodene er beheftet med noen ulemper.
Særlig at det I. strålet ofte forkortes hvor det i følge av dette gjerne oppstår sekundær metatarsalgi.
Ved Scarfosteotomi sikres osteotomien med to små skruer og pasienten etterbehandles
funksjonelt uten gips.
Formål: Formål med studien er å se nærmere på komplikasjoner, incidens av sekundære
metatarsalgier etc. ved pasienter som er behandlet med Scarfosteotomi.

			
Materialer og metoder: 44 pasienter ble operert med Scarfosteotomi i tidsrommet april 2005 til
			
juni 2007( ved Aker-og Martina Hansens Hospital). Median oppfølningstid er 9 måneder (3-14).
Median alder er 		
53 år (19-80). Hos alle pasienter ble det preoperativt og postoperativt utfyllt
		
AOFAS–score og et forfotprotokoll. Det ble tatt røntgen av begge føtter stående og oblique.
Intermetatarsal (IM)-Hallux valgus(HV)-og DMAA-vinkel ble både pre-og postoperativt bestemt.
De subjektive smertene ble pre-og postoperativt evaluert med visuell analogscala (VASA 0-100
poeng).

Resultater: VASA-score for smerter gikk signifikant ned fra preop 62 poeng (30-90)til 6
poeng (0-30) post-op. AOFAS score forbedred seg fra preop 75(52-90) til 94 postop (73-100).
Transfermetatarsalgier ble ikke registrert. IM-vinkel, HV-vinkel og DMAA-vinkel ble alle signifikant
redusert. Vi har sett en overfladisk sårinfeksjon. 3 pasienter var underkorrigert og en pasient var
lett overkorrigert. 41 pasienter var fornøyde eller godt fornøyde og 3 pasienter var tilfredse.
Diskusjon: Denne undersøkelsen viser gode resultater og godt fornøyde pasienter. Selv den
pasienten som ble noe overkorrigert hadde ingen plager ved etterkontroll. 2 av de pasientene
som var underkorrigert hadde en juvenil hallux valgus og en hadde pådratt seg en fraktur etter
en fallulykke. Vi har ikke sett alvorlige komplikasjoner, men for å evaluere operasjonsteknikken
bedre må det antagelig inkluderes enda flere pasienter.
Konklusjon: Vi mener at Scarfosteotomi er et veldig godt behandlingstilbud for pasienter med
hallux valgus hvor vi ikke lenger ser de ubehagelige komplikasjoner med kort I. metatars og
sekundær metatarsalgi.
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Underekstremiteter
Cheilektomi for hallux rigidus
Hegna S
Hvaal K

Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Ortpedisk Senter

Bakgrunn: Artose i stortåens grunnledd kan behandles med reseksjon av den øvre delen av
leddet. Vår metode gestår i en relativt vid reseksjon, ofte en tredel av den destruerte leddflaten.
Ved uttalt hinder i dorsalfleksjonsevnen kan operasjonen kompletteres med dorsal lukket
kileosteotomi på grunnfalangen, Mobergs osteotomi, eller Akin ostetomi for samtidig korreksjon
av aksefeil på falangsiden.
Formål: Formålen med studien var å etterundersøke pasientene operert med denne metoden.
Materialer og metoder: I tidsrommet 2002 - 2007 ble 37 pasienter operert med denne metoden.
29 pasienter, med 30 opererte føtter var tilgjengelige for oppfølging. Det var 21 kvinner og 8
menn med gj,.snitt alder 56 år. 10 føtter ble operert med tillegg av osteotomi på grunnfalangen.
Pasientene ble fulgt undersøkt etter 3 måneder og med telefonintervju. Tid fra operasjonen til
telefonintervju var 24 (2-62) mndr.

			
			

		

Resultater: Tre føtter ble behandlet med antibiotika, alle tilhelet. Preoperativ dorsalfleksjonsevne
var 21 grader, etter 3 måneder 30 grader. Ved telefonintervju hadde 8 ingen smerter, 15 hadde
sjelden smerter, 6 angav å ha smerter ofte, mens en hadde smeter alltid. Gjennomsnittlig
smerteintensitet ble angitt til 3,7 på en skala fra 0-10 der 10 var verste smerten. 11 føtter kunne
ikke bruke pene sko, 4 brukte ortopedisk hjelpemiddel, 15 brukte vanlige sko. 10 pasienter anga
begrensning i gangevne, 19 følte ingen slik. 8 haltet noe, 19 ikke. 27 var bedre enn før operasjonen,
1 verre og 1 uforandret. Ingen plager hadde residivert.
Diskusjon: Materialet synes å gi en begrenset bedring i dorsalfleksjonsevne, men klar bedring i
smerter og funksjon. Observasjonstiden er relativt kort.
Konklusjon: Metoden synes å være en godt alternativ til avstivning der den plantare delen av
leddet er bevart.

• Høstmøteboken 2007

137

Abstrakt 75

Underekstremiteter
KORREKSJON AV VALGUS KNÆR MED OPENING WEDGE OSTEOTOMI
Ekeland A
Heir S
Dimmen S
Nerhus K

Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Operasjonsteknikken ved opening wedge osteotomier er blitt forenklet ved hjelp av
Puddu-platen som har et innsøkk som bestemmer bredden på osteotomispalten.
Formål: Denne studien presenterer resultater ved bruk av Puddu-plate på distale variserende
femurosteotomier.

Materialer og metoder: 21 distale femurosteotomier er blitt uført med opening wedge teknikk
			
pga. lateral artrose med valgusfeilstilling i kneet i perioden 2000-2006. Artrosen var vanligvis
			
forårsaket av en tidligere lateral menisk ekstirpasjon eller fraktur av laterale tibiakondyl. En av
		 i tillegg en uoperert kronisk ACL-ruptur. Gjennomsnittsalderen var 50 år (37
pasientene hadde
		
-62 år), og 9 kvinner og 12 menn ble operert. Pasientene hadde en preoperativ valgusvinkel i
kneet på 12(8-20)gr. Osteotomien ble fiksert med en Puddu-plate og osteotomispalten ble fylt
med autogent ben fra hoftekammen. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 36(6-61) mnd.

Resultater: Osteotomiåpningen mot platen ble bestemt av innsøkket på Puddu-platen.
Gjennomsnittlig innsøkk på platen var 8,8 mm (7,5-12,5 mm), mens den oppnådde korreksjonen
målt på pre- og postoperative røntgenbilder var 8,8(6-16)gr. Osteotomispalten tilhelet etter 12
uker (11-26 uker). I det postoperative forløpet var det en forsinket tilheling hos en revmatiker,
en fleksjonsdeficit, samt en osteotomi som tilhelet i 15gr antekurvasjon. To pasienter har fått
kneprotese i det senere forløpet. Det var ingen infeksjoner eller osteosyntesesvikt. Knee Injury
and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) økte signifikant i observasjonsperioden.
Diskusjon: Operasjonsteknikken med opening wedge teknikk er enklere enn andre metoder og
den oppnådde korreksjonen samsvarer bra med det som var planlagt.
Konklusjon: Resultatene etter variserende opening wedge osteotomi med Puddu-plate distalt på
femur har så langt gitt gode resultater.
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Underekstremiteter
KORREKSJON AV VARUS KNÆR MED OPENING WEDGE OSTEOTOMI
Ekeland A
Heir S
Dimmen S
Nerhus K

Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Operasjonsteknikken ved opening wedge osteotomier er blitt forenklet ved hjelp av
Puddu-platen som har et innsøkk som bestemmer bredden på osteotomispalten.
Formål: Denne studien presenterer resultater ved bruk av Puddu-plate på proksimale valgiserende
tibiaosteotomier.
Materialer og metoder: 50 proksimale tibiaosteotomier er blitt uført med opening wedge teknikk
pga. medial artrose med valgusfeilstilling i kneet i perioden 2000-2006. Artrosen var vanligvis
forårsaket av en tidligere medial menisk ekstirpasjon eller fraktur av mediale tibiakondyl. 10 av
pasientene hadde i tillegg en uoperert kronisk ACL-ruptur. Gjennomsnittsalderen var 47(31-66)
år, og 20 kvinner og 30 menn ble operert. Pasientene hadde en preoperativ varusvinkel i kneet på
1gr (7gr varus–3gr valgus). Osteotomien ble fiksert med en Puddu-plate og osteotomispalten ble
fylt med autogent ben fra hoftekammen. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 29(7-61)mnd.

			
			

		

Resultater: Osteotomiåpningen mot platen ble bestemt av innsøkket på Puddu-platen.
Gjennomsnittlig innsøkk på platen var 8,5 mm (5-12,5 mm), mens den oppnådde korreksjonen
målt på pre- og postoperative røntgenbilder var 8,0(5-12)gr. Osteotomispalten tilhelet etter
12 uker (7-18 uker). I det postoperative forløpet var det 3 sårinfeksjoner, 1 venetrombose og 1
osteosyntesesvikt hos en overvektig person. To pasienter har fått kneprotese i det senere forløpet.
Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) økte signifikant i observasjonsperioden.
Diskusjon: Resultatene etter valgiserende opening wedge osteotomi med Puddu-plate proksimalt
på tibia har så langt gitt gode resultater.
Konklusjon: Operasjonsteknikken med opening wedge osteotomi er enklere enn andre metoder
og den oppnådde korreksjonen samsvarer bra med det som var planlagt.
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Underekstremiteter
Behandling av akillessenerupturer ved Sykehuset Buskerud
Finden T
Herje J

Sykehuset Buskerud, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Buskerud, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Behandling av akutte rupturer er gjenstand for diskusjon.
Formål: Vi ønsket å vurdere resultatene ved vår avdeling.
Materialer og metoder: Retrospektiv analyse av 153 pasienter med akillesseneskade.
Resultater: Vårt materiale viser tilfredstillende resultater for operativ behandling.

Diskusjon: Behandling av akutte rupturer er fortsatt diskutabel.
			
			
Konklusjon: Våre funn indikerer fortsatt operativ fremfor konservativ behandling, som standard
førstevalg ved vår		avdeling
		

140

• Høstmøteboken 2007

Abstrakt 78

Artroskopi - Skulder
Sammenligning av ikke-operativ og operativ behandling etter ACL ruptur.
Prospektiv studie med funksjonelle tester og ett års oppfølging
Moksnes H
Risberg MA

Ullevål Universitetssykehus og NIMI Ullevål, NAR Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus/NIMI Ullevål, NAR Ortopedisk Senter

Bakgrunn: Aktive personer anbefales oftest operativ behandling etter ruptur av fremre korsbånd
(ACL). Ingen publiserte studier med validerte funksjonelle utfallsmål har sammenlignet resultatet
etter moderne ACL rekonstruksjon med ikke-operativ behandling. Nyere studier har vist at det
sannsynligvis ikke er økt risiko for artrose etter ikke-operativ behandling, men høyt aktivitetsnivå
kan være en risiko.
Formål: Å sammenligne det funksjonelle resultatet ved baseline og ettårs oppfølging mellom
pasienter som gjennomgikk ACL rekonstruksjon eller ikke-operativ behandling.
Materialer og metoder: Ett hundre og tjue-fem individer ble inkludert. Inklusjonskriteriene var MR
verifisert ACL ruptur, sideforskjell i laksitet på over 3 mm målt med artrometer og alder 15-60 år.
Baseline og ettårs oppfølging inkluderte fire ettbens hoppetester, IKDC2000, KOS-ADLS, måling
av kne laksitet (KT1000), egenvurdering av knefunksjon (VAS), registrering av sviktepisoder
og aktivitetsnivå. Baseline undersøkelsen ble utført innen seks måneder etter skade. Ettårs
oppfølging for ikke-opererte pasienter ble utført ett år etter baseline, mens rekonstruerte
pasienter ble undersøkt ett år etter ACL rekonstruksjonen.

			
			

		

Resultater: Ikke-opererte pasienter presterte signifikant høyere enn ACL rekonstruerte på alle
fire ettbens hoppetester og KOS-ADLS. Seksti-ni prosent av de ikke-opererte og 70% av de ACL
rekonstruerte pasientene hadde returnert til sitt tidligere aktivitetsnivå. Ikke-opererte pasienter
som hadde returnert til tidligere aktivitetsnivå presterte signifikant høyere for IKDC2000 og KOSADLS, samt hadde færre sviktepisoder enn pasienter som ikke hadde returnert. ACL rekonstruerte
pasienter som hadde returnert til sitt tidligere aktivitetsnivå presterte signifikant høyere for
IKDC2000 enn ACL rekonstruerte pasienter som ikke hadde returnert.
Diskusjon: Den høye forekomsten av ACL skader i den aktive befolkning, og risikoen for artrose
på lang sikt er en framtidig utfordring for individet og helsetjenesten. Vi anbefaler at pasienter
informeres om muligheten for ikke-operativ behandling etter ACL skade og at funksjonelle tester
bør benyttes som suksesskriterie etter skade fremfor retur til tidligere aktivitetsnivå.
Konklusjon: Ikke-opererte pasienter presterte signifikant høyere på flere utfallsmål enn ACL
rekonstruerte ved ettårs oppfølging. En majoritet av ikke-opererte og ACL rekonstruerte pasienter
presterte godt på funksjonelle tester og hadde returnert til sitt tidligere aktivitetsnivå vet ettårs
oppfølging.
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Artroskopi - Skulder
ACL-REKONSTRUKSJON MED HAMSTRINGGRAFT VS. PATELLARSENEGRAFT. EN PROSPEKTIV
RANDOMISERT MULTISENTER STUDIE
Drogset JO
Grøntvedt T
Strand T
Uppheim G
Ødegård B
Bøe A

St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
Rosenborgklinikken
Diakonissehjemmet Hospital, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Hospital, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Hospital, Ortopedisk
Kysthospitalet in Hagavik, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Ruptur av fremre korsbånd (ACL) i kne har opp gjennom årene vært behandlet med
mange forskjellige operasjonsmetoder. Tidligere var rekonstruksjon med patellarsenegraft
gullstandarden. En nå stadig mer anvendt operasjonsmetode er å rekonstruere ACL med
hamstringgraft.
			

			
Formål: Denne studien er en prospektiv randomisert multisenter studie (Level 1) hvor man
		 to operasjonsmetodene.
sammenligner disse
		
Materialer og metoder: I perioden 2001 – 2004 ble 115 pasienter med isolerte ACL rupturer ved fire
sykehus prospektivt randomisert til endoskopisk rekonstruksjon med patellarsenegraft fiksert
med metall interferensskruer (58 pasienter) eller dobbelt semitendinosus-gracilis (hamstring)
graft (57 pasienter) fiksert med Bone Mulch Screw og Washerloc. Gjennomsnittlig tid fra skade
til operasjon var 29 måneder (0-240). Gjennomsnittlig alder på operasjonstidspunktet var 29 år
(18-50). Det var 73 menn og 42 kvinner.Pasientene ble etter to år undersøkt av blindet uavhengig
observatør.
Resultater: Det var totalt ti reoperasjoner i hamstring gruppen og syv i patellarsene gruppen (NS).
Av disse var det etter 2 år en ACL revisjon i hver gruppe. Det var ingen forskjell mellom gruppene
bedømt med Lysholmscore og Tegnerscore etter ett og to år. Gjennomsnittlig forskjell i KT1000
var etter ett år 1,3 i patellarsene gruppen og 2,4 i hamstringgruppen (p=0,02) og henholdsvis
1,5 og 1,8 etter to år (NS). Det var ingen forskjell på triple jump test, stairs hopple test, knee
walking test eller smerteangivelser på VAS skala. 12 pasienter i patellarsene gruppen og fire i
hamstringgruppen var palpasjonsøm ved nedre patella pol (p=0,04).
Diskusjon: Resultatene samsvarer godt med tidligere publiserte resultater fra lignende studier
Konklusjon: Begge operasjonsmetoder har gode resultater. Det er en tendens til mer stabile knær
i patellarsene gruppen og det er flere pasienter som har fremre knesmerter i denne gruppen.
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Artroskopi - Skulder
Fulltykkelse bruskskade gir ikke dårligere knefunksjon preoperativt før ACLrekonstruksjon
Hjermundrud V
Kvist TC
Risberg MA
Engebretsen L
Årøen A

Akershus universitetssykehus, Fysioterapiavdelingen
Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet
Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering,
Orto avd/Senter for idrettsskadeforskning, Ullevål Universitetssykehus
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling/Senter idretts.forskn.

Bakgrunn: Ved fremre korsbåndskader forekommer ofte leddbrusklesjoner samtidig (15- 20 %).
Det er uvisst om en slik leddbrusklesjon er symptomgivende. Indikasjonen for kirurgisk behandling
av bruskskaden er usikker. Optimalt rehabiliteringsopplegg for denne typen kombinerte skader
er heller ikke kjent.
Formål: Hensikten er å undersøke knefunksjonen hos pasienter med kombinerte ACL- og
bruskskader før ACL-rekonstruksjon sammenlignet med kontrollgruppe uten bruskskade.
Materialer og metoder: Data fra Norsk korsbåndregister (3704 primære fremre korsbåndoperasjoner
pr mars 2007), ble brukt. Tjuetre pasienter tilfredsstilte følgende inklusjonskriterier: Fulltykkelse
brusklesjon, alder under 40 år ved operasjonstidspunkt, mindre enn ett år fra skadetidspunkt til
rekonstruksjon, samt ingen menisklesjoner eller andre skader i kneet. For hver av de 23 pasientene
i forsøksgruppen er det inkludert en kontrollgruppe matchet i henhold til alder, kjønn, grafttype
og tidsrom mellom skade og inngrep. Preoperative data på brusklesjon og funksjon evaluert med
KOOS score ble hentet ut fra Registeret.

			
			

		

Resultater: Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i preoperativ knefunksjon (målt ved KOOSscoren) mellom gruppene.
Diskusjon: Basert på funksjonsstatus før ACL-rekonstruksjon, ser det ikke ut til å være holdepunkt
for at bruskskaden er symptomgivende. Langtidsresultatene ved kombinerte ACL- og bruskskader
er ukjente. Disse resultatene må foreligge før en kan bestemme om leddbruskskadene skal
behandles, og eventuelt når optimalt tidspunktet for kirurgisk behandling er.
Konklusjon: En fulltykkelse bruskskade gir ikke dårligere knefunksjon preoperativt (KOOS) hos
pasienter med ACL rekonstruksjon
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Artroskopi - Skulder
ARTROSEFOREKOMST MER ENN 10 ÅR ETTER FREMRE KORSBÅNDSSKADE - EN SYSTEMATISK
OVERSIKT
Øiestad BE
Engebretsen L
Storheim K
Risberg MA

UUS, Ortopedisk Senter/NAR
UUS, Ortopedisk Senter/NAR
UUS, Ortopedisk Senter/NAR
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter/NAR

Bakgrunn: Rapportert forekomst av artrose i tibiofemoralleddet mer enn 10 år etter fremre
korsbåndsskade varierer mellom 11-100 %.
Formål: Evaluere insidens, risikofaktorer og radiologisk klassifikasjon i alle studier med over 10
års oppfølging av pasienter med fremre korsbåndsskade (ACL).

			
Materialer og metoder: Systematiske søk ble utført i PubMed, EMBASE, Amed, CINAHL og
			
SPORTDiscus. Inklusjonskriteriene var pasienter med ACL skade (kirurgisk eller ikke kirurgisk
behandlet), med		isolert eller kombinert skade (mediale sideligament og/eller meniskskade),
		
med oppfølgingsperiode på minst 10 år, og som inkluderte røntgen for verifisering av artrose
i resultatene. Metodisk kvalitet på studiene ble vurdert med en modifisert sjekkliste for
kohortstudier utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og klassifisert i høy-,
medium- og lavkvalitetsstudier. Resultater fra studier klassifisert som lav kvalitet ble ikke
inkludert.
Resultater: Tre prospektive studier og 21 retrospektive studier ble inkludert. Ingen av studiene ble
vurdert som metodisk høykvalitetsstudier. Rapportert forekomst av artrose i tibiofemoralleddet
varierte mellom 11-77 %. Rapportert artroseforekomst hos pasienter med isolert ACL skade var
15-30 % versus 45-77 % for pasienter med menisk tilleggsskade. Det ble ikke funnet forskjell i
artroseforekomst for pasienter som var behandlet kirurgisk versus de som ikke var behandlet
kirurgisk. Rapporterte risikofaktorer for artrose var meniskskade, overvekt, høy alder ved
skadetidspunkt, høyt aktivitetsnivå, mer enn seks måneder mellom skade og operasjon.
Diskusjon: Manglende konsensus og store variasjoner i rapportert artroseforekomst etter
ACL skade i de inkluderte studiene skyldes mest sannsynlig retrospektive studier med lav
oppfølgingsprosent på røntgenvurdering og heterogene utvalg av pasienter i studiene.
Konklusjon: Det er likevel indikasjon for å si at over 10 % av pasienter med ACL skade utvikler
artrose i tibiofemoralleddet mer enn 10 år etter skade, og med tilleggsskade menisk øker
artroseforekomsten til over 40 %.
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Artroskopi - Skulder
The Posterior Oblique Ligament as a Distinct Structure of the Medial Knee
Engebretsen L
Wijdicks C
Griffith C
Armitage B
LaPrade R
Johansen S

Ulleval universitetsykehus, Ortopedisk Senter
University of Minnesota, Dep of Orthopaedic surgery
University of Minnesota, Dep of Orthopaedic surgery
University of Minnesota, Dep of Orthopaedic surgery
University of Minnesota, Dep of Orthopaedic surgery
Ullevål universitetsykehus, Ortopedisk senter

Bakgrunn: The medial ligament complex of the knee consists of one large ligament in addition
to a series of capsular thickenings [1]. The posterior oblique ligament (POL) has been described
as a reinforcement of the posteromedial capsule. However, it is unclear if the POL is a distinct
structure or if it is a portion of the superficial medial collateral ligament (sMCL).
Formål: The goal of this study was to analyze the effect of sectioning the medial ligaments in fresh
frozen knees on the POL
Materialer og metoder: Eight non-paired, fresh frozen, adult knees with no prior evidence of
injury were utilized for this project. The specimen was mounted into a customized apparatus
which firmly secured the femur at a horizontal angle, while allowing uninhibited movement of
the tibia and fibula at fixable flexion angles. After knee alignment, buckle transducers were
securely fastened to the POL ligament. Each knee was tested at 0º, 20º, 30º, 60º, and 90º of knee
flexion. Sequential sectioning of the medial knee structures were performed following intact
knee testing.

			
			

		

Resultater: Testing revealed that the POL was indeed a distinct structure after the medial knee
structures were sectioned. This was predominantly seen when subjected to internal rotation, in
which at all flexion angles the POL endured the same load regardless of the medial knee structures
with more of an direct effect below 30 degrees of knee flexion (Fig. 1). When subjected to valgus
movement the POL had less of a load response when compared to internal rotation. However,
after sectioning of the medial knee structures the load response increased in the POL. This again
was most apparent when the knee was flexed below 30 degrees
Diskusjon: There has been increased interest on the surgical treatment of both acute and
chronic MCL injuries. Under some circumstances it has been recommended to perform a
reconstruction of these structures. However, it is difficult to recommend a specific medial knee
reconstruction technique when the biomechanical function of the native tissues is uknown. This
study adds to the knowledge that the POL is a distinctive structure and takes a variable degree
of load.
Konklusjon: Our results support the previous literature, and add to this with new quantitative
evidence about the distinctive importance of the POL.
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Artroskopi - Skulder
Meniskreparasjon med resorberbare piler
Kibsgård TJ
Aunan E

Sykehuset Innlandet HF Lillehammer, Ortopedisk Avdeling
Sykehuset Innlandet HF Lillehammer, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Albrecht-Olsen et al. viste i 1999 i en prospektiv randomisert studie at meniskreparasjon
med resorberbare piler medførte høyere tilhelingsfrekvens og kortere operasjonstid enn
tradisjonell teknikk med horisontale suturer. Ved vår avdeling har vi fra 1999 brukt meniskpiler
som standardmetode for reparasjon av egnede meniskrupturer. Flere ukontrollerte studier har vist
overraskende dårlige resultater ved bruk av meniskpiler med klinisk svikt fr 5% til 44% (Lozano).
Formål: Før eventuell konvertering til ny standardmetode for meniskreparasjon ønsket vi derfor
å etterundersøke våre pasienter.

			
Materialer og metoder: 50 pasienter ble frem til 2006 operert med meniskreparasjon,
			
hvorav 43 med meniskpiler. Median alder 26 år (14- 62). Pasientene er etterundersøkt med
		 og alle fikk i mai 2007 tilsendt et scoringsverktøy (KOOS) og et selvlaget
journalgjennomgang
		
spørreskjema.
Resultater: Inntil nå har 31 (74%) pasienter svart. Median observasjonstid 42 måneder (11-97). Det
var 13 ulike operatører med median 2 (1-11) operasjoner per operatør i perioden. 8 pasienter (26%)
er reoperert med meniskreseksjon. Gjennomsnittlig KOOS score (95% konf ): Smerte 87 (81-93).
Andre symptomer: 86 (81-91). ADL: 94 (89-98). Sport og rekreasjon: 73 (64-83). Livskvalitet: 76
(68-83) (0 er dårligst, 100 er best). Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene reruptur/
ikke reruptur, samtidig eller utsatt ACL rekonstruksjon.
Diskusjon: Våre resultater er sammenliknbare med andre ukontrollerte studier, men vi har lavere
tilhelingsfrekvens enn den som rapporteres i de to foreliggende komparative studiene (AlbrechtOlsen og Spindler et.al). Dette kan kanskje forklares av ulike inklusjonskriterier.
Konklusjon: Vi kan ikke ut i fra egne data eller eksisterende litteratur finne grunnlag for å endre
vår standardmetode for meniskreparasjon.
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AUTOLOG CHONDROCYTIMPLANTASJON: ULTRASTRUKTURELL EVALUERING ETTER 2 ÅR OG
LANGTIDSOPPFØLGING INKLUDERT MÅLING AV ISOKINETISK MUSKELSTYRKE
Løken S
Ludvigsen TC
Engebretsen L
Høysveen T
Reinholt FP

Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Insitutt for Patologi

Bakgrunn: Autolog chondrocytimplantasjon (ACI) har vært i bruk i mer enn 10 år. Ved denne
såkalte første generasjon ACI implanteres autologe bruskceller under en periostlapp som syes
over defekten. Det er publisert få langtidsstudier. Vi kjenner ikke til at elektronmikroskopi og
muskelstyrketester har vært brukt i evaluering av resultater etter ACI.
Formål: Vurdere morfologisk resultat etter ACI ved bruk av elektronmikroskopi. Evaluere
langtidsresultater etter ACI ved måling av isokinetisk muskelstyrke.
Materialer og metoder: 21 pasienter ble behandlet med ACI i kne. Det var 12 menn og 9 kvinner
med gjennomsnittsalder 28 år (16-44år). Gjennomsnittlig størrelse på lesjonen var 5.2cm2 (1.810.5 cm2). 13 var defekter etter osteochondritis dissecans, mens 9 var traumatiske lesjoner.
Kontrollartroskopi med biopsi ble gjort etter 2 år. Biopsiene ble undersøkt med lysmikroskopi
(LM) og elektronmikroskopi (EM) inkludert immunogold teknikk. 10 punkts funksjonsscore
(modifisert etter Cincinnati knee rating system) ble fylt ut av pasienten preoperativt og etter 1 og
8 år. Isokinetisk muskelstyrke ble målt etter 1, 2 og 7,4 år.

			
			

		

Resultater: LM og EM viste begge hovedsakelig fiberbrusk i biopsiene med en høy andel collagen
type 1 bekreftet med immunogold teknikk. Muskelstyrken var signifikant lavere i det opererte
benet sammenlignet med motsatt ben på alle tidspunkter (22 % lavere etter 1 år, 16 % etter 2 år
og 15 % etter 7,4 år). Gjennomsnittlig smertescore ble forbedret fra 4,3 til 6,3 etter ett år (p=0,03)
og til 6,6 (p=0,01) etter 8 år. Generell funksjonscore ble forbedret fra 4.1 preoperativt til 6,1 etter
ett år (p=0,004) og til 6,5 etter 8 år (p=0,008). 4 pasienter har senere blitt reoperert med andre
metoder (1 protese, 1 mosaikkplastikk, 2 mikrofraktur).
Diskusjon: Denne studien viser med større sikkerhet at såkalt første generasjon ACI gir fiberbrusk.
Tidligere studier der biopsier kun er undersøkt med LM har vist varierende andeler av hyalin og
hyalinlignende brusk. Fremtidige studier vil kunne vise om 2. generasjon ACI der cellene dyrkes
i et matrix som så implanteres vil gi bedre bruskkvalitet. Redusert muskelstyrke i det opererte
benet kan skyldes den primære skaden, operasjonen eller begge deler.
Konklusjon: Morfologiske analyser bekrefter at første generasjon ACI hovedsakelig fører til
dannelse av fiberbrusk. Pasientene forblir markert svakere i det opererte benet. Til tross for dette
ser det ut til at forbedringen i funksjonell score holder seg over tid.
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RISIKOFAKTORER FOR ANKEL-, KNE-, HAMSTRING- OG LYSKESKADER BLANT MANNLIGE
FOTBALLSPILLERE
Engebretsen AH
Myklebust G
Holme I
Engebretsen L
Bahr R

Senter for idrettsskadeforskning, Norges Idrettshøgskole
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole
Senter for idrettsskadeforskning, Norges Idrettshøgskole
Senter for idrettsskadeforskning, Norges Idrettshøgskole
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole

Bakgrunn: Skader i ankel, kne, hamstring og lyske er blant de vanligste fotballskadene.
Formål: Hensikten med denne studien var å undersøke faktorer som kan disponere for de vanligste
skadene i fotball, ankel-, kne-, hamstring- og lyskeskader.

			
Materialer og metoder: I alt 31 lag (n=508 spillere) fra norsk 1., 2.og 3. divisjon i fotball for menn
			
deltok i studien. Alle spillerne ble i forsesongen 2004 testet ved Norges idrettshøgskole for
		 for ankel-, kne-, hamstring- og lyskeskader, gjennom et spørreskjema og
mulige risikofaktorer
		
kliniske tester. Til de statistiske analysene ble generaliserte estimerte likninger i STATA (versjon

8, Texas, USA) brukt til univariate analyser av de kontinuerlig avhengige risikofaktorene. Det ble
korrigert for eksponering, og risikofaktorer som hadde en P-verdi under 0.15 ble så undersøkt
nærmere i en multivariat modell.
Resultater: I løpet av 2004-sesongen ble 56 akutte ankelskader (46 affiserte spillere), 61 akutte
kneskader (57 spillere), 76 akutte og kroniske hamstringskader (65 spillere) og 61 akutte og
kroniske lyskeskader (56 spillere) registrert. Multivariate analyser viste at tidligere ankelskade
var en signifikant risikofaktor (P=0.006) for nye akutte ankelskader. For kne var klinisk
undersøkelse beste prediktor for økt skaderisiko (P=0.056). Antall tidligere akutte skader var
viktigste risikofaktor for ny skade av hamstring (P=0.005), mens økende alder P=0.028) og flere
tidligere akutte skader P=0.079) er viktigste risikofaktor for nye lyskeskader.
Konklusjon: Kunnskap om risikofaktorer for de viktigste skadene i fotball er viktig for å kunne
målrette forebyggende treningsprogram til spillere med økt risiko.
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Bruk av et standardisert operasjonsskjema ved operasjoner for
skulderinstabilitet. En pilot undersøkelse.
Liavaag S
Scrøder CP
Fjalestad T
Høie A

Sørlandet Sykehus HF Arendal, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Aker Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Sørlandet Sykehus Arendal, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Instabilitet på grunn av residiverende skulderluksasjoner og subluksasjoner opereres
oftest artroskopisk. Vi har manglet en enhetlig registrering, slik at det er vanskelig å gjøre
sammenliknende studier vedrørende indikasjon for operasjon og resultater etter operasjon.
Som et pilotprosjekt har vi utarbeidet et standardisert operasjonsskjema og fått inn data fra 12
sykehus.
Formål: Undersøke om et enkelt standardisert skjema fylt ut ved operasjon for skulderinstabilitet
registrerer data som er nyttige, gode og pålitelige.
Materialer og metoder: Undersøkelsen er tenkt gjennomført som en prospektiv kohortundersøkelse.
Et standardisert operasjonsskjema med svaralternativer benyttes. Skjemaet er på en side og
raskt å fylle ut. Pasientene fyller ut et preoperativt scoreskjema (WOSI) for skulderfunksjon. Det
er presisert at registreringen er et pilotprosjekt. Vi har fått data fra 12 ulike sykehus fra februar 06
til mai 07. Det er registrert 107 pasienter.

			
			

		

Resultater: 67 pasienter ble operert for residiverende skulderluksasjon og 18 for residiverende
subluksasjon. Gjennomsnittlig alder ved operasjon var 31 år (95 % KI 29-33). Yngste pasient var 16
år og eldste 75 år, 23 % ble operert dagkirurgisk og 77 % ved innleggelse.. Åpent inngrep ble gjort
hos 10 (9,5 %), endoscopisk hos 93 (88.6 %) og kombinert hos 2 (1,9 %). Ved fiksering brukte 45.8
% metallanker, 51.4 % bioresorberbart anker og kombinasjon i 2.8 %. Klassisk Bankart skade ble
funnet hos 78 pasienter, omvendt Bankart hos 13 og fraktur på glenoidkanten hos 12 (11,5 %).
Bendefekten på glenoid ble behandlet hos 9 pasienter.
Konklusjon: Vår undersøkelse tyder på at skulderinstabilitet vanligvis opereres artroskopisk i
Norge. For fiksasjon brukes metallanker og bioabsorberbart anker like mye. Sammenlignet med
operasjonsdiagnoser på sykehusene i samme periode, viser pilotprosjektet en underregistrering.
Skjemaet er tenkt for skulderluksasjoner.
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RESULTATER ETTER ARTROSKOPISK AKROMIONRESEKSJON VED DAGKIRURGISK ENHET,
MARTINA HANSENS HOSPITAL
Fuhrmann K
Heir S
Nerhus K
Mikalsen JR
Kise N
Hagen Ø

Martina Hansens Hospital (MHH), Ortopedisk avdeling
MHH, Ortopedisk avdeling
MHH, Ortopedisk avdeling
AHUS, Ortopedisk avdeling
MHH, Ortopedisk avdeling
MHH, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Artroskopisk akromionreseksjon blir hyppig brukt som kirurgisk behandling hos
pasienter med skuldersmerter. Der akromionreseksjon er planlagt som eneste prosedyre,
settes pasientene hos oss opp til dagkirurgi. Årlig behandles 100-150 pasienter på denne
måten. I litteraturen er resultatene etter denne behandlingen rapportert som gode. Effekten av
			
behandlingen er ikke tidligere undersøkt hos oss.

			
		 resultatene hos sykehusets egne pasienter som er operert med artroskopisk
Formål: Bli kjent med
		
akromionreseksjon i en gitt periode.
Materialer og metoder: Prospektiv/retrospektiv studie. I 2003 og 2004 fikk alle dagkirurgiske
skulderpasienter utdelt skjema for DASH-score (validert for dysfunksjon i overekstremitet) til
utfylling preoperativt. Scoren gir poengsum fra 0 (best) til 100. I studien har vi inkluderte alle
første gangs skopiske akromionreseksjoner uten åpne tilleggsinngrep og uten rheumatisk
tilleggssykdom. Vi inkluderte 155 pasienter. Minimum 6 mndr postoperativt fikk de tilsendt
nytt DASH skjema for utfylling. Åtte pasienter ble ekskludert, 21 LTFU. Vi fikk 126 svar (81 %), 76
kvinner, 50 menn, median alder 52 år (19-74). Oppfølgingstiden var 19 mnd (7-50).
Resultater: Gjennomsnittlig DASH score preoperativt for hele gruppen var 46,5 (7,5-86,6). Ved
follow up var gjennomsnittlig DASH score 22,6 (0-85,2). Gjennomsnittlig endring i DASH score fra
preoperativt til postoperativt var 23,9 (-15,5-77,9) (p mindre enn 0,001). Nittito pasienter hadde
reduksjon i DASH-score (bedring) på mer enn 10 poeng (mean 32,9 (10-77,9)), 3 pasienter hadde
økning på mer enn 10 poeng (forverring), og 31 pasienter lå innenfor en endring av DASH-score
på +/- 10 poeng. Vi fant ingen signifikante forskjeller mellom kjønn eller ulike aldersgrupper.
Pasienter med registrert intraartikulær tilleggspatologi (n=36) hadde samme
Diskusjon: Studien bygger på selvrapportering og vi har ingen kontrollgruppe eller kriterier for
diagnose eller indikasjonsstilling. Enkelte av pasientene har noe kort oppfølgingstid (7 mnd).
Mange forskjellige kirurger har foretatt operasjonene. Resultatene gir oss imidlertid et bilde på
hvilken nytte pasientene har av artroskopisk akromionreseksjon ved vårt sykehus.
Konklusjon: Det var en signifikant bedring av skuldersmerter og funksjon etter inngrepet hos
73 %, med en gjennomsnittlig reduksjon i DASH score fra 47,1 til 14,2. Vi fant forverring hos
2,4% mens 24,6 % av pasieientene ikke hadde en klinisk endring av betydning. Vi fant ingen
signifikante forskjeller i forhold til alder, kjønn
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PROSPEKTIV RESULTATEVALUERING AV ARTROSKOPISKE ROTATORCUFFSUTURER
Aunan E
Sulheim S

SIHF Lillehammer, Avdeling for Ortopedi og Kirurgi
SIHF Lillehammer, Avdeling for Ortopedi og Kirurgi

Bakgrunn: Artroskopisk teknikk ble innført som standardmetode for rotatorcuffreparasjon ved
vår avdeling i 2004. Som et ledd i avdelingens kvalitetsarbeid blir alle pasienter som gjennomgår
artroskopiske skulderoperasjoner undersøkt klinisk og scoret med Constant score (CS)
préoperativt og ca. ett år etter operasjonen.
Formål: Hensikten med dette arbeidet var å kartlegge resultatene etter artroskopiske
rotatorcuffsuturer.
Materialer og metoder: Vi har frem til nå utført 51 artroskopiske cuffsuturer, hvorav 30 pasienter
har vært til ett-års kontroll. Gj.sn. alder var 59 år (36-79). Alle hadde Supraspinatusruptur og
6 pasienter hadde i tillegg Infraspinatusruptur. 23 rupturer var gjennomgående og 7 var ikke
gjennomgående. 11 rupturer var traumatiske, 12 var ”akutt på degenerative” og 7 var degenerative.
Gj.sn. antall måneder fra ruptur til operasjon var 9 måneder (2-60). Rupturenes areal var i gj.sn.
3,9 kv.cm. (0-15). Mobiliseringsteknikk: Adherenseløsning på 8 skuldre, ”intervall slide”-teknikk
på en skulder og ingen mobilisering i 21 skuldre.

			
			

		

Resultater: 27 cuffer ble fullstendig lukket og det ble brukt ”margin convergence ”-teknikk på 3
cuffer. Constant score: (0 er dårligst, 100 er best): For hele gruppen var gj.sn. préoperativ CS 43
poeng og postoperativ score 73 poeng. ”Akutte på degenerative” rupturer hadde større gevinst
(36 poeng) enn rene degenerative rupturer (20 poeng). Rupturer med areal over 4 kv.cm. hadde
mer økning i CS (46poeng) enn mindre rupturer (33 poeng). Gjennomgående rupturer steg fra 39
til 73 poeng og partielle rupturer steg fra 53 til 74. Komplikasjoner: Ingen. Klinisk réruptur: En
pasient. Tillfredshet: Gjennomsnittlig VAS: 8,5 (0-10).
Diskusjon: Vårt materiale er foreløpig lite og egner seg ikke for bastante konklusjoner.
Konklusjon: Vi har utført artroskopisk cuffsutur på relativt gamle pasienter, med til dels
store, degenerative og gamle rupturer. Vi har så langt ingen komplikasjoner. Våre resultater er
sammenliknbare med de som rapporteres fra større sentra og pasientene er i stor grad svært
fornøyd med inngrepet.
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Artroskopisk behandling av bakre skulderinstabilitet.
Kiste Bryne B
Schrøder C
Gjengedal E
Uppheim G

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

Bakgrunn: Posttraumatisk bakre instabilitet er sjelden sammenlignet med fremre, men allikevel
ikke en helt uvanlige forklaring på skulderinstabilitet, spesielt hos sportslig aktive. Insidensen
er fra 2-12 % av all skulder instabilitet. Diagnostisering og klassifisering kan være vanskelig.
Resultatene etter åpen teknikk har vært dårligere enn ved fremre instabilitet.
Formål: Vi har sett på pasientfornøydhet, smerte og funksjon målt ved WOSI-score hos pasienter

operert for bakre instabilitet.
			
			
Materialer og metoder: Fra 2002 til 2006 ble 28 skuldre med bakre instabilitet operert
		 hadde initialt et traume, i tillegg hadde 5 multidireksjonal hyperlaksitet, 2
artroskopisk. Alle
		
hadde en voluntær komponent og 5 pasienter en kombinert instabilitet. Behandlingen var

artroskopisk labrumfiksasjon evt. med bakre kapselskift. Kapselplikasjon ble utført hos 11
pasienter. Resorberbart suturanker ble brukt hos 25 pasienter og 3 fikk resorberbare plugger.
Pasientene ble etterundersøkt av uavhengig undersøker med utfylling av Rowe-score. Pasientene
fylte selv ut WOSI-score og subjektiv pasientfornøydhet score. Oppfølgingstid 18 mnd.(7-59).
Resultater: Median Rowe-score 90.7(60-100). Median WOSI-score 473 (0-1510).Subjektivt oppgav
23 pasienter at skulderen var stabil. Av 26 pasienter var 12 meget fornøyd med skulderen, 11
klassifiserte den som god og fire var noenlunde fornøyd. En av 26 var ikke tilbake i jobb, 4 hadde
skiftet jobb. I gruppen under 20 år hadde 9 av 10 Rowe-score på 100. En pasient utviklet en
forbigående kapsulitt postoperativt.
Diskusjon: I litteraturen har resultatene etter artroskopisk bakre stabilisering vært bedre enn
etter åpen kirurgi. Vi ønsket å se om våre resultater samsvarte med dette.
Konklusjon: Resultatene etter artroskopisk behandling av bakre instabilitet er akseptable. Hos
unge pasienter med traumatisk bakre labrumavløsning er resultatene meget gode. Vi ser at
pasientfornøydhet og WOSI-score korrelerer godt.
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FOREKOMST AV SKULDERLUKSASJONER I NORGE FORELØPIGE RESULTATER
Liavaag S
Enger M
Soldal L
Svenningsen S
Brox JI

Sørlandet Sykehus HF Arendal, Ortopedisk avdeling
Ullevål USH, Ort.senter,Skadeavd.,legevakten
Bergen kommunale legevakt,
Sølandet Sykehus HF Arendal, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avd

Bakgrunn: Skulderluksasjon er den hyppigst forekommende leddluksasjon av store ledd
hos mennesker. Hovelius har gjort flere store studier vedrørende forekomst og behandling av
skulderluksasjoner i Sverige. Det er ikke gjort liknende større studier i Norge.
Formål: Undersøke incidens og prevalens av skulderluksasjoner i Norge.Følge inkluderte
pasienter over tid med en prospektiv cohortstudie.
Materialer og metoder: Alle sykehus og større legevaktssentraler er invitert med på undersøkelsen
og 29 sykehus har levert data. Pasientene blir registrert på et standardisert skjema. Det registreres
om luksasjonen er påvist ved røntgenundersøkelse før reponering eller om den er reponert
før innkomst til sykehus/ institusjon. Tid fra skade til reposisjon blir registrert. Pasientene får
senere tilsendt to sykdomsspesifikke livskvalitets spørreskjema. Forekomst av reluksasjon samt
vurdering av skulderfunksjon blir da registrert. Pasientene vil bli fulgt som en kohort i flere år.

			
			

		

Resultater: Fra 13.02.06 til 25.08.07 ble det registrert 534 pasienter. Det var 316 (60.8 %) første
gangs luksasjoner og 204(39.3 %)flergangs luksasjoner. Kun 57 pasienter(10.7 %) var reponert
før innkomst til sykehus eller legevakt, det tilsvarer omtrent antallet luksasjoner som ikke var
verifisert med røntgen før reponering (61= 11,4 %). Diagnosen var verifisert med røntgen hos
472(88,6 %) av pasientene. Tid fra skade til reposisjon var i gjennomsnitt 3.2 timer (5 % trimmed
mean time). I gruppen 3 til 5 luksasjoner var 12 av 58 pasienter (20,7 %) planlagt operert. Av 48
pasienter med mer enn 5 luksasjoner var 14(29,2 %) planlagt operert.
Diskusjon: Det er sannsynligvis underraportering ved enkelte sykehus men ved flere større
sykehus er det en meget nøyaktig registrering.Ved å bruke data fra disse sykehusene har vi
estimert incidensen av skulderluksasjoner til ca 40/100000, dvs ca 1850 luksasjoner i året hvorav
ca 60 % er første gangs luksasjoner.
Konklusjon: Vi har fått en bra start på en større prospektiv cohortstudie. Forholdet antall
luksasjoner og planlagt operasjon vil bli undersøkt nærmere.

• Høstmøteboken 2007

153

Abstrakt 91

Artroskopi - Skulder
UNDERSØKELSE MED CT, MR OG MR ARTROGRAFI ETTER FØRSTE GANGS TRAUMATISK
SKULDERLUKSASJON.
Liavaag S
Stiris M
Lindland E
Svenningsen S
Brox JI

Sørlandet Sykehus HF Arendal, Ortopedisk avdeling
Aker sykehus, Rtg.avd
Sørlandet Sykehus HF Arendal, Rtg.avd
Sørlandet Sykehus HF Arendal, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Vi gjør en randomisert prospektiv studie av pasienter med første gangs traumatisk
skulderluksasjon. De randomiseres til immobilisering med armen i enten innadrotert(inn) eller
utadrotert(ut) stilling i tre uker. Noen av pasientene blir også med i en studie hvor vi undersøker
skulderen med CT(computer tomografi), MR(magnet resonans tomografi) eller MR arhrografi.
Foreløpige resultater presenteres
			

			
Formål: Undersøke om det er ulikheter i funnene ved CT og MR us. mellom gruppene og se om
disse ulikhetene 		
kan har betydning for risiko for reluksasjon.
		
Materialer og metoder: Det er en prospektiv randomisert undersøkelse. Fra Legevakten i Oslo
rekrutteres pasienter til undersøkelse med CT, MR og MR artrografi. Alle undersøkelser gjøres
ved rtg.avdelingen på Aker sykehus. Bildene tolkes av en røntgenlege som ikke vet hvilken
behandlingsgruppe pasientene er i. Senere blir målinger på de samme bildene utført av en annen
lege ved røntgenavdelingen på Sørlandet sykehus i Arendal. Ved første gangs undersøkelse innen
10 dager gjøres CT og MR. Blod i leddet gir da en”auto-artrografi” effekt. Etter avsluttet behandling
med immobilisering gjøres det MR undersøkelse med kontrastmiddel intraartikulært.
Resultater: Det er inkludert 45 pasienter. Fire pasienter uteble til MR arhrografi. Første
undersøkelse ble utført i gjennomsnitt etter 7 dager (95 % KI 6-8) og MR arhrografi innen 40
dager etter skaden. Andelen med Bankartlesjon var ved MR 35/45 (78 %)og kapselskade ble
påvist hos 39(87 %). HAGL (Humeral avulsion of the glenohumeral ligament) ble funnet hos 15 av
45 dvs.(33 %). IGH (Inferior glenohumeral ligament) ruptur var det hos 20(44 %) av pasientene.
Ved MR arhrografi var antall Bankart skader sunket fra 35 til 21. Imidlertid var det labrumskade i
form av ALPSA hos 7 pasienter. Ved MR arhrografi fant vi HAGL lesjon hos 4 av 41(10%)
Diskusjon: Det er enda ikke gjort sammenlikning av resultaene mellom gruppene immobilisert
i inn og utrotasjon.Vi må observere pasintene minimum 2 år for å kunne se om funnene har
betydning for reluksasjons raten.
Konklusjon: Det var en stor andel av pasientene som hadde kapselskade i form av HAGL/IGH
lesjon på MR. De fleste kapselskadene tilhelte innen 4 til 6 uker. Vi har ikke funnet dette beskrevet
tidligere. Materialet er ikke stort og vi er forsiktige med å trekke noen slutninger. Resultatene er
overraskende og interessante
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RELUKSASJON HOS UNGE ETTER FØRSTE FREMRE SKULDERLUKSASJON. 10 ÅRS RESULTATER
FRA OSLO.
Sanchez FH
Lundgreen K
Mauroy F
Ludvigsen TC

Sykehuset Østfold, Fredrikstad/Sarpsborg, Ortopedisk avdeling
UUS, Ortopedisk avdeling
UUS, Ortopedisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: I litteraturen er det sprikende tall vedrørende reluksasjons raten etter første fremre
skulderluksasjon hos unge. Rowe viste 92% reluksasjoner hos pasienter yngre en 20 år.
McLaughlin et al 95% . Hovelius har verdens største skulderdatabase på 257 pasienter og har
fulgt dem i 25år. Hans tall viser 70% reluksasjoner under 20 års alder og av pasienter yngre en
40år er det 48% reluksjoner.
Materialer og metoder: Vi har gjort 10 års oppfølging av alle pasienter 40 år og yngre som hadde
sin første fremre skulderluksasjon i perioden 1995-1996 og var behandlet initialt ved Oslo legevakt.
Alle hadde røntgen bilder tatt før og etter reponering. Etter reponering ble alle behandlet i
fatle i 4 uker. Aktiviteten ved første luksasjonen ble registrert samt eventuelle nevrologiske
komplikasjoner og frakturer.10 års oppfølging var i form av telefonisk spørreskjema som ble
fylt ut vedrørende: reluksasjon, operativ behandling og instabilitets problemer som smerter og
subluksasjoner. Alle ikke opererte symptomatiske pasienter ble innkalt til MR og klinisk

			
			

		

Resultater: Gjennomsnittsalder 27år (13-40) hvor av 12 (26%) var 20 år eller yngre. 3 pasienter
hadde tuberculum majus fraktur. 1 benet Bankart fraktur. 2 proksimal humerus fraktur. 1
pasient hadde forbigående brachial plexus skade. I perioden var det 52 første gangs fremre
skulderluksasjoner hos pasienter 40år eller yngre (50 pasienter). Oppfølgings tid 129 månder
(10.8 år). 49 skuldre hos 47 pasienter (94%) var tilgjengelige for oppfølging 1 var død og 2
utilgjengelige. Stabilitet: 25 av 49 skuldre (51%) hadde ingen reluksasjoner men av disse hadde
4 (16%) noen ubehag/stivhet.24 av 49 skuldre (49%) hadde reluksasjoner.
Diskusjon: cont..10 operert (alle ex/good). 6 av 24 som hadde reluksert hadde symptomer ved
oppfølging. 8 av 24 skuldre med en eller flere reluksasjoner hadde ingen plager. De som var
20 år eller yngre hadde 69% reluksasjons rate (9 av13) og av disse hadde 6 (44%) blitt operert.
Vårt resultat er i overenstemmelse med studien til Hovelius.De under 20 år har ca. 70% sjanse
for redislokasjon etter første fremre skulderluksasjon og av disse trenger ca. halvparten (44%)
stabiliserende op.
Konklusjon: Vårt resultat er i overenstemmelse med studien til Hovelius. For hele gruppen (40 år
og yngre) vil ca. halvparten (49%) redislosere og ca. halvparten av disse igjen trenger operasjon.
Vår studie støtter ikke anbefallinger om primær operasjon til de med 1. fremre skulderluksasjon
men noen få under 20 kan overveies.
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Leddprotese - hofte
Keramikk-keramikk artikulasjoner. Resultater fra Leddproteseregisteret.
Dybvik E
Hallan G
Furnes O
Havelin LI

Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn: Keramikk-keramikk artikulasjoner (K/K) i hofteproteser har vært brukt i mange år,
spesielt i Frankrike. De senere år er det kommet nye og antatt bedre produkter på markedet, og
disse er blitt tatt i bruk på enkelte norske sykehus.
Formål: Å beskrive resultatene av keramikk-keramikk artikulasjon i hofteproteser, ved hjelp av
data fra Nasjonalt Register for Leddproteser.

			
Materialer og metoder: Alle totale hofteproteser med keramikk-keramikk artikulasjon (n=1967,
			
median follow-up 3,0 år) ble inkludert i studien. Disse har vi sammenlignet med sementerte
		i pasienter yngre enn 80 år fra samme tidsperiode. Vi har også sett nærmere
Charnley proteser
		
på de to vanligste kopp-/stamme-kombinasjoner, nemlig Igloo/Filler (n=1107) og Trilogy/SCP
(n=346) med keramikk-keramikk artikulasjon. Proteseoverlevelse ble estimert med Kaplan-Meier
og Cox regresjon med justering for alder og kjønn.

Resultater: Det var statistisk signifikant høyere risiko for revisjon av K/K sammenlignet med
Charnley (p=0,005, RR=1,6, 95% KI 1,2 - 2,3). 5 års survival for K/K var 95,3% og for Charnley
var overlevelsen 97,8%. Sammenligning K/K og Charney ble også gjort i en gruppe begrenset
til pasienter yngre enn 60 år, og vi fant tilsvarende resultater. Det ble ikke påvist noen statistisk
signifikant forskjell i revisjonsrisiko mellom K/K artikulasjonene Igloo/Filler, Trilogy/SCP og en
gruppe bestående av alle andre proteser med K/K artikulasjon. De hyppigste revisjonsårsakene
av K/K-protesene var luksasjon (n=13) og infeksjon (n=14).
Diskusjon: Oppfølgingen er kort og de revisjonsårsaker som dominerer i K/K-gruppene er
infeksjon og luksasjon. Det trengs lengre observasjonstid for å kunne svare på om disse
protesene får mindre risk for revisjon pga løsning, slitasje og osteolyse enn proteser med andre
artikulasjoner.
Konklusjon: Med 0-7 års oppfølging av proteser med K/K artikulasjoner var resultatene ikke
bedre enn en tradisjonell sementert protese med metall mot polyetylen artikulasjon.
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Leddprotese - hofte
Økt koppslitasje ved bruk av koboltkrom hode sammenlignet med keramisk
hode etter 10 år.
Dahl J
Nivbrant B
Søderlund P
Nordsletten L
Røhrl SM

Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
University of western Australia, Perth,
Norrlands universitetssykehus, Umeå,
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter

Bakgrunn: Økt slitasje er assosiert med aseptisk løsning og sene luksasjoner. Det utvikles nye
materialer på koppsiden for å redusere slitasjen og man har benyttet keramiske hoder i stedet
for hoder av CoCr / stål i håp om at disse skal gi mindre slitasje. Keramikkhoder har frakturrisiko,
begrenset størrelsesutvalg og høyere pris. I Norge har det derfor tradisjonelt vært brukt mest
metallhoder.
Formål: Vi undersøker prospektivt forskjellen i slitasje mellom protesehoder av CoCr og keramikk
mot polyetylen.

			
			

		

Materialer og metoder: 87 pasienter ble konsekutivt operert med en ”all poly cup” av
konvensjonell plast (Lubinus®). 40 pasienter fikk et CoCr hode med en SHP® stamme og 47 et
keramisk (Aluminiumoksid) hode med en Lubinus SPII® stamme. Hodestørrelsen var 28 mm
og femurkomponenten var sementert i alle pasientene. Slitasjen er målt med radiostereometri
(RSA) etter 2 måneder, 1, 2, 5 og 10 år. Ved den siste kontrollen kunne 50 pasienter (20 CoCr / 30
keramikk) kontrolleres med RSA.
Resultater: Gjennomsnittlig slitasje i CoCr gruppen var 0,96 mm etter 10 år. I gruppen med
keramiske hoder var slitasjen 0.43 mm etter 10 år. Slitasjen er lineær i begge grupper
Diskusjon: Vårt materiale viser økt slitasje ved bruk av koboltkrom hode sammenlignet
med keramisk hode. Her er det brukt konvensjonell plast i koppene og er derfor ikke sikkert
overførbare til kopper med kryssbundet polyetylen. På tross av at det i denne studien ikke inntraff
noen komplikasjoner må keramikkens overlegne slitasjeegenskaper veies mot ulempene med
frakturrisiko og høyere kostnad. Et alternaltiv for å redusere slitasjen er å bruke 22 mm hode.
Konklusjon: Vi har vist at artikulasjonen med keramikk slites mindre enn med koboltkrom mot
konvensjonell polyethylen. Dette er spesielt av betydning for yngre pasienter med store krav til
aktivitet og derved slitasje.
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Leddprotese - hofte
Metall-metall-artikulasjoner. Resultater fra Nasjonalt Register for
Leddproteser
Havelin LI
Dybvik E
Hallan G
Furnes O

Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn: Lenger sør i Europa har metall-metall (M/M) artikulasjoner vært brukt i store antall i
mange år, men det foreligger ikke god dokumentasjon på gode langtidsresultater fra studier der
en har sammenlignet med proteser med metall-polyetylen (M/PE) artikulasjon.
Formål: Da proteser med M/M artikulasjoner nå er tatt i bruk også på noen norske sykehus, ville

vi nalysere de data vi har på disse protesene i Leddproteseregisteret.
			
			
Materialer og metoder: M/M proteser med Morscher (n= 199, median follow-up 4,6 år) og Weber
		
(n=168, median follow-up
5,2 år) kopper ble inkludert i studien, og sammenlignet med proteser
		
med M/PE artikulasjon (Morscher: n=407, Weber: n=486) og Charnleyproteser (n=6106) som ble

operert i samme tidsperiode i pasienter i samme aldersgruppe (yngre enn 75 år). Protesesurvival
ble estimert med Kaplan-Meier og Cox regresjon med justering for alder og kjønn. Det var
også registrert resurfacing proteser med M/M artikulasjon, men da antallet var lite (n=91) og
observasjonstiden svært kort, ble det ikke gjort separate survivalanalyser på denne gruppen.
Resultater: Det var en tendens til dårligere resultat for M/M protesene sammenlignet med
Charnley med en relativ revisjonsrisk (RR) på 1,7 (95 % konfidens interval (KI): 1,0-3,0 , p=0,05).
Samlet hadde Morscher og Weber protesene med M/M artikulasjon dårligere resultat enn
Morscher- og Weberproteser med M/PE artikulasjon med RR på 2,4 (95 % KI 1,2-5,0 , p=0,016)
og 5-år-survival på henholdsvis 95,3% og 98,2%. For Morscher var det ikke signifikant forskjell
mellom de to artikulasjonstypene, mens det for Weberkoppen var signifikant bedre resultater med
M/PE-artikulasjon. Årsaken var litt flere revisjoner pga løs kopp og infeksjon i M/M-gruppen.
Diskusjon: Det trengs større antall proteser og lengre observasjonstid for å kunne svare på om
proteser med M/M artikulasjon får bedre langtidsresultater enn proteser med andre artikulasjoner.
Dette gjelder spesielt for ”resurfacing” protesene der antallet er lite og observasjonstiden
foreløpig for kort til å gjøre meningsfulle statistiske analyser.
Konklusjon: Ved analyse av materialet i Leddproteseregisteret ser det ikke ut til at
kortidsresultatene av Morscher- og Weberproteser med M/M artikulasjon er bedre enn for
proteser med M/PE artikulasjon.
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Leddprotese - hofte
Sammenligning av en nyutviklet THA hodedesign med standard hodedesign.
Preliminære resultater.
Wik TS
Klaksvik J
Aamodt A

St Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling/NKSOI
St Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling/ NKSOI
St Olavs Hospital, Ortopeisk avdeling/NKSOI

Bakgrunn: Måling av deformasjon og mikrobevegelser bør være en del av prekliniske tester
av nyutviklede proteser. Innsetting av hofteprotese endrer kraftoverføring og deformasjon i
proksimale femur, og kan gi ugunstig beinremodellering og senere kompromittert støtte til
protesestammen. Primær stabilitet i overgang mellom femurkomponent og bein er nødvendig for
å oppnå beininnvekst og sekundær stabilitet.
Formål: Vi vil se på deformasjonsmønster og primær stabilitet for et nyutviklet hodedesign og
sammenligne med standard hodedesign, begge på usementert femurkomponent.
Materialer og metoder: Et nytt hodedesign (DePuy ASRTM XL Anatomic Head System) gir mulighet
til å både justere nakkelengden samt forskyve rotasjonssenteret opp til 8mm i alle retninger.
Et 47mm hode ble montert på en rettstammet usementert femurkomponent (Summit, DePuy)
med rotasjonssenteret forskjøvet 8mm i to ulike retninger. Sammenligningen ble foretatt mot
standard 32mm hode. Foreløpig har vi testet oppsettet i 5 kadaverbein ved å simulere trappegang
i hoftesimulator. Deformasjonsmønsteret ble målt ved strekklapper. Elastiske mikrobevegelser
(micromotion) ble målt i proksimalt og distalt nivå av coatingområdet.

			
			

		

Resultater: To kadaverbein fikk trochanterfractur etter deformasjonstesten. Vi fant ingen
signifikante forskjeller i deformasjonsmønster mellom standard hoder og hoder med eksentrisk
rotasjonssenter (n=5). Proksimalt på coatingområdet var gjennomsnittlig micromotion (n=3)
under 20 for alle testoppsettene. Distalt på coatingområdet lå verdiene på lateralsiden rundt 30
opp mot 35, mens de øvrige verdiene lå under 30. På grunn av lavt antall testobjekter er det gjort
kun deskriptiv statistikk. Styrkeberegning (power=80%) angir n=8 for å påvise forkjeller mellom
standard hode og den mest ekstreme posisjonen til det nye hodet.
Diskusjon: Vi kan på nåværende tidspunkt ikke påvise forskjell i deformasjonsmønster mellom
hoder med eksentrisk rotasjonssenter sammenlignet med standard hoder. Micromotion
målingene var gode for de tre beina som ble testet. Pilliar et al har vist at micromotion under 28
er kompatibelt med beininnvekst, mens verdier over 150 ikke er det. For de bena som er testet i
denne studien viser hoder med eksentrisk rotasjonssenter god primær stabilitet, tilsvarende som
standard hoder.
Konklusjon: Foreløpig kan vi ikke se at eksentrisk rotasjonssenter ser ut til å påvirke
deformasjonsmønter og mikrobevegelser sammenlignet med standard hode. Styrkeberegning
viser at studien må kontinueres for å få nok statistisk styrke.
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Leddprotese - hofte
Usementerte acetabularkopper: resultater fra Nasjonalt Register for
Leddproteser 1987-2006
Hallan G
Dybvik E
Furnes O
Havelin LI

Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn: Usementerte totale hofteproteser har fått økende popularitet på verdensbasis. Klinisk
dokumentasjon av langtidsresultater er imidlertid sparsom. I tidligere studier fra registeret har
resultatene for usementerte hofteproteser generelt vært dårligere enn for sementerte proteser.
Dette har hovedsakelig vært grunnet i dårlige resultater med de usementerte koppene.

Formål: Å analysere resultatene av de mest brukte usementerte koppene i Norge.
			
			
Materialer og metoder: 8 371 primære usementerte kopper i 7 324 pasienter fra perioden 1987		 i en prospektiv, populasjonsbasert observasjonsstudie. Alle pasientene var
2006 ble inkludert
		
operert med en modulær kopp bestående av et metallskall og en tradisjonell polyetylen-foring
(UHMWPE). Protesehoder laget av stål, kobolt krom og Alumina ble inkludert. Bare kopper brukt
på flere enn 400 hofter og med minst 8 års oppfølging ble inkludert. 7 forskjellige proteser ble
da evaluert med Kaplan-Meiers metode, og med Cox regresjons-analyser med justering for alder,
kjønn og diagnose.
Resultater: De fleste koppene hadde gode resultater opp til 7 års oppfølging. Når endepunkt
var kopp-revisjon pga aseptisk løsning, var overlevelsen ved 10 år 96-100% for 6 av koppene.
Atoll-koppen hadde dårligere resultater (87%). Med alle kopp-revisjoner uansett årsak som
endepunkt var 10-års overlevelse 81-92% for de 7 koppene. Nyere kopper hadde noe bedre
resultater enn eldre koppper. Aseptisk løsning, plastslitasje, osteolyse og luksasjon var de
hyppigste revisjonsårsakene. I subgrupper hadde proteser med Alumina hoder bedre resultater
enn proteser med hoder av stål eller kobolt-krom.
Diskusjon: Fiksasjon var god for de fleste koppene. Osteolyse- og slitasjeproblemene inntrer
fra 7-8 år postoperativt. Pga kort oppfølgingstid må derfor de noe bedre resultatene med nyere
kopper tolkes med forsiktighet.
Konklusjon: Ingen kopper som hadde vært fulgt i 10 år eller lengre hadde tilfredsstillende
resultater. Dette skyldtes hovedsakelig revisjoner pga slitasje, osteolyse, løsning og luksasjon.
Modulære usementerte kopper med standard UHMWPE kan utfra disse resultatene ikke anbefales
for rutinemessig bruk i primær protesekirurgi.
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INGEN FORSKJELL I PLASTSLITASJE MELLOM SEMENTERTE OG USEMENTERTE
ACETABULARKOPPER.
Bjerkholt H
Ebert J
Høvik Ø
Reikerås O

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Rtg. avdelingen
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Det har grunnleggende vært antatt at plastslitasje i usementerte acetabularkopper er
større enn i sementerte, men det er ikke gjort sammenlignende studier hvor protesekomponentene
er helt like bortsett fra om acetabularkoppen er sementert eller ikke. Vi har gjort en slik
undersøkelse med hypotese om at det ikke er forskjell i plastslitasje mellom sementerte og
usementerte kopper.
Formål: Undersøke om det er forskjell i plastslitasje mellom sementerte og usementerte
acetabularkopper
Materialer og metoder: Materialet består av to grupper. Hos de eldste støpte vi begge
komponentene (BiFit/Modular Hip Smith&Nephew). Hos de yngre støpte vi den samme stammen,
men satte inn en usementert acetabularkomponent (Reflexion Smith&Nephew). Gruppen med
sementerte komponenter består av 64 hofter

			
			

		

Resultater: gjennomsnittsalder ved operasjon er 73 år og gjennomsnittlig observasjonstid er 10
år. Gruppen med usementert acetabulardel består av 30 hofter
Diskusjon: gjennomsnittsalder ved operasjon er 64 år og observasjonstiden er 9 år. Plastslitasjen
ble målt direkte på digitale rtg.bilder, som ble kalibrert ved å benytte hodet på protesen som en
kjent avstand.
Konklusjon: Hos de som fikk sementert acetabularkomponent var årlig plastslitasje i gjennomsnitt
0.11mm med standard deviasjon på 0.075. Hos de som fikk usementert kopp var slitasjen 0.13mm
+ 0.058. Forskjellen er ikke signifikant (p=0,524), og 0-hypotesen hadde en styrke på 95%. Da
vi ikke fant forskjell, ble data for de to gruppene slått sammen, og vi fant vi en sikker korrelasjon
mellom alder og plastslitasje.
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Leddprotese - hofte
EN PROSPEKTIV, RANDOMISERT RSA-STUDIE AV TO SEMENTERTE HOFTEPROTESER MED 5
ULIKE ARTIKULASJONER: Migrasjon av kopp og stamme
Hallan G				
Kadar T				
Haugan K og Aamodt A		
Badawy M, Bierling R, Indrekvam K,
Birketvedt R				
Stokke T				
Skredderstuen A,
Havelin LI, Furnes O			

Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk Klinikk
Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk Klinikk
St. Olavs hospital, Ortopedisk avdeling
Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk Klinikk
Haukeland Universitetssykehus, Radiologisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk

Bakgrunn: Tidlig migrasjon av hofteproteser korrelerer for mange protesetyper med proteseløsning

på sikt. Måling av migrasjon og slitasje gjøres mest presist med radiostereometrisk analyse (RSA).
			
De senere år er nye materialer og artikulasjoner kommet på markedet, og flere av disse er tatt i
			
bruk i Norge uten at det foreligger god dokumentasjon på kliniske resultater.
		
		
Formål: Å måle migrasjon av to forskjellige protesetyper med 5 forskjellige artikulasjoner.
Materialer og metoder: 150 pasienter ble fra nov. 2004 til juni 2007 inkludert i en prospektiv
randomisert studie. Pasientene ble randomisert til fem grupper med forskjellige sementerte
hofteproteser: Charnley / Ogee Spectron, CoCr caput / Reflection UHMWPE Spectron, Oxinium
caput / Reflection UHMWPE Spectron, CoCr caput / Reflection XLPE Spectron, Oxinium caput /
Reflection XLPE Komponentene, periprostetisk bein og femursement ble merket med tantalkuler.
Pasientene ble så fulgt med repeterte RSA-målinger. 53 Spectron-stammer, 20 Charnley-stammer
og 14-19 kopper i de ulike gruppene hadde analyserbare RSA-bilder etter minst 1 års oppfølging.
Resultater: Charnley-stammen hadde signifikant større retroversjon enn Spectron-stammen
(hhvis 1.6 og 0.4 , ANOVA, p=0.001). Stammene sank 0,18mm (Charnley) og 0,12mm (Spectron)
i femur (p=0,2). For begge femurkomponentene fant vi at stammen hovedsakelig beveget seg i
sementen mens sementmantelen var stabil i femur. Det var ingen signifikante forskjeller mellom de
5 gruppene i migrasjon av koppen. Migrasjonen var gjennomgående beskjeden: negativ rotasjon
i størrelsesorden 0.3 om z-aksen (økt inklinasjon) var det vanligste utslaget. Slitasjemålingene
presenteres separat.
Diskusjon: Forskjellen i stamme-migrasjon viser at de to stammene har ulikt initialt
bevegelsesmønster. Dette skyldes sannsynligvis design-forskjeller. Den kliniske konsekvens av
forskjellene i migrasjon er usikker. Koppene viste liten migrasjon. Koppene laget av hard plast
(XLPE) var like stabile som de laget av standard polyethylene (UHMWPE).
Konklusjon: Vi fant mer retroversjon av Charnley-stammen enn av Spectron-stammen hvilket
antas å skyldes forskjellig stammedesign. Kopp-migrasjonen var beskjeden og uten forskjeller
mellom gruppene.
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EN PROSPEKTIV, RANDOMISERT RSA-STUDIE AV TO SEMENTERTE HOFTEPROTESER MED 5
ULIKE ARTIKULASJONER: KOPPSLITASJE
Kadar T, Hallan G			
Aamodt A, Haugan K		
Bierling R, Birketvedt R		
Badawy M, Skredderstuen A
Stokke T			
Havelin LI, Furnes O		

Kysthospitalet i Hagevik og Haukeland, Ortopedisk klinikk
Ortopedisk avdeling, St.Olavs Hospital,
Kysthospitalet Hagevik og Haukeland, Ortopedisk klinikk
Kysthospitalet Hagevik og Haukeland, Ortopedisk klinikk
Haukeland Universitetssykehus, Radiologisk avdeling
Kysthospitalet i Hagevik og Haukeland, Ortopedisk klinikk

Bakgrunn: Slitasje av UHMW polyetylen er et stort problem i hofteprotese-kirurgien. XLPER har
vist mindre slitasje enn konvensjonelt polyetylen (UHMWPE) i laboratoriestudier. Likeledes har
OxiniumR i laboratoriestudier demonstrert mindre slitasje enn hoder laget av stål eller kobolt
krom. Disse materialene er i bruk internasjonalt, men det er ikke gjennomført randomiserte
studier tidligere.
Formål: Å sammenligne de ulike hodematerialene og koppmaterialene og disses innvirkning på
koppslitasje og migrasjon av protesekomponentene.

			
			

		

Materialer og metoder: 150 pasienter ( 44 menn) i alderen 59-80 år ble randomisert i 5 grupper.
Pasientene ble randomisert til enten Charnley (De Puy) eller Spectron (Smith & Nephew) stamme.
Spectron protesen ble testet med to typer polyetylen kopper
Resultater: Reflection standard polyetylen og XLPE, kombinert med to leddhoder, Kobolt
Krom og Oxinium. Tantalkuler ble plassert i bein i acetabulum, femur og femursement.
Protesekomponentene var merket med tantalkuler fra produsent. Det ble gjort RSA-opptak
postoperativt og ved 3, 6, 12 og 24 måneder. MTPM ( Maximum Total Point Motion) av polyetylen
ble målt, dessuten migrasjon av protesekomponenter.
Diskusjon: I hver gruppe var det 14-21 acetabularkomponenter som hadde mer enn 1 års
oppfølging. Gjennomsnittlig slitasje ( MTPM) var 0.19-0.29 mm i de 5 gruppene. Vi fant en statistisk
signifikant forskjell (t-test, p= 0.02) mellom de to XLPE-gruppene og de to Reflection UHMWPE
gruppene med mest slitasje i Reflection gruppene. Hodematerialet hadde ingen synlig effekt på
slitasje. MTPM hadde raskest stigning de første 3 mnd, men det var ikke noen forskjell på MTPM
ved de første 3 mnd mellom gruppene. Ved 2 års oppfølging har vi til nå kun 4-5 pasienter i hver
gruppe, men forskjellene ved 1 år ser ut til å forsterkes ved 2 år.
Konklusjon: Initialt domineres MTPM av creep som er en deformasjon av plasten ved belastning
og er forskjellig fra slitasje som er definert ved tap av masse fra koppens glideflate. MTPM
forventes derfor å ha størst stigning de første 3 mnd.. Mindre slitasje med XLPE enn EtO-sterilisert
UHMWPE er ikke uventet. Det er en tendens (ikke signifikant ved 1 år) til mindre slitasje med
Ogee-koppen enn Reflection UHMWPE hvilket muligens kan skyldes ulike steriliseringsmetoder,
evt. prosessering.
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Leddprotese - hofte
ANTILUKSASJONSKOPP – ERFARINGER FRA ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS 2003-2006
Westberg M
Snorrason F
Grøgaard B

Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter

Bakgrunn: Residiverende luksasjoner etter protesekirurgi i hoften er et fryktet problem som kan
være vanskelig å behandle. Flere kirurgiske tilnærminger er forsøkt med vekslende hell. Beulé
et al har rapportert lovende resultater ved bruk av en såkalt dobbeltbevegelse kopp med 20/21
pasienter uten reluksasjon etter en oppfølging på 5,4 år.
Formål: Ved UUS har vi i økende grad siden 2003 benyttet antiluksasjonskoppen Avantage
(Biomet), en dobbeltbevegelse kopp. Vi presenterer våre erfaringer så langt.

			
Materialer og metoder: Pasienter med Avantage kopp i perioden 2003-2006 er registrert
			
via internt proteseregister. 1 pasient ønsket ikke å delta i studien. Det gir 30 pasienter med
		 71 år(51-95). Opprinnelig proteseindikasjon var coxartrose(14), CLP(1) og
gjennomsnittsalder
		
fractur/fractursequele(15). 21 av pasientene fikk Avantage kopp pga residiverende luksasjoner,
og 9 pasienter pga høy risiko for luksasjon. 9 pasienter var ved studietidspunkt døde.
Opplysninger om reluksasjon kommer da fra journal. De øvrige ble poliklinisk kontrollert.
Gjennomsnittelig oppfølgingstid er 19 måneder(0-50) for hele gruppen, og 26 måneder(11-48) for
kontrollpasientene.

Resultater: 3/30 pasienter relukserte. 1 har etter lukket reponering hatt en velfungerende hofte.
De 2 øvrige relukserte rett postoperativt og døde i løpet av 1 måned av annen årsak. Røntgen
kontroll avdekket ikke løsning, osteolyser eller slitasje hos noen. 8 pasienter hadde tidligere
hatt infeksjon i proteseleddet. 2 av disse fikk på ny infeksjon etter innsatt Avantage kopp. Det var
ingen øvrige infeksjoner. 2 pasienter døde postoperativt av hjerteinfarkt, ingen andre dødsfall var
proteserelatert. Det var ingen store komplikasjoner hos kontrollpasientene, men både HHS og
EQ-5D viser at mange ikke opplever proteseleddet som optimalt.
Diskusjon: Det foreligger så langt vi vet ingen publiserte studier utover det nevnte 5-års materialet
til Beaulé å støtte seg til i litteraturen når det gjelder antiluksasjonskopper som Avantage. Vår
pasientgruppe er til dels gammel, multisyk samt operert en rekke ganger i aktuelle ledd. Dette
gjenspeiles i høy mortalitet samt ikke optimalt fungerende hofteledd til tross for stabil protese.
Konklusjon: Vårt materiale er lite, men korttidsresultatene er relativt gode sett i lys av at dette er
en svært utsatt pasientgruppe.
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Eksperimentelt Diverse
Faktorer som påvirker stivheten i pakket bengranulat anvendt
revisjonskirurgi i hofteleddet. En multifaktoriell mekanisk in-vitro studie.
Fosse L
Rønningen H
Benum P
Lydersen S
Sandven R

St Olav Hospital, Ortopedisk avdeling
St Olav Hospital, Ortopedisk avdeling
St Olav Hospital, Ortopedisk avdeling
NTNU, Enhet for anvendt klinisk forskning
Institutt for geoteknikk, NTNU

Bakgrunn: Ved utskiftning av løsnede hofteproteser brukes ofte pakket bengranulat som en
organisk forskaling for den nye protesen. Det er ytterst viktig for varigheten av denne sementerte
protese at stabiliteten fra starten av er optimal.
Formål: Vi ønsket å studere hvilken relativ effekt varierende størrelse av bengranulat, pakkeenergi
og væskemengde hadde på stivheten i pakket bengranulat.
Materialer og metoder: Leddnært storfeben ble malt opp i benkverner. Alle typer bengranulat ble
hver for seg pakket med vår standard pakkemetode til sylindriske benpelleter. Disse ble testet
i lastmaskin der en-aksial deformasjon ble registrert. Fem hovedstudier ble utført. Standard
bengranulat ble pakket med varierende energi. Vann- og fettinnhold ble manipulert til tre nivåer. I
tre benkverner med ulik knivkaliber ble granulat produsert med forskjellige størrelsesgraderinger.
Granulatmengder med kjente størrelser ble silt frem i en sikt med 5 nivåer. Resultatene fra
lastmålingene ble sammenlignet i multivarians analyser.

			
			

		

Resultater: Det ble gjennomført lastmålinger på totalt 112 benpelleter fordelt på 17 delstudier. Hver
delstudie hadde høy reproduserbarhet. En multifaktoriell variansanalyse viste at alle fem faktorer
(pakkeenergi, vanninnhold, fettinnhold, partikkelstørrelse og fordeling av partikkelstørrelse)
signifikant påvirket stivhet i pakket bengranulat. Å variere vanninnhold hadde størst virkning.
Lavt vanninnhold gir høyeste materialstivhet. Kombinert har de tørreste pelleter med best
gradering best stabilitet. Derimot fant man signifikant og betydelig dårligere stivhetsegenskaper
i vått bengranulat med lavest gradering av størrelsen.
Diskusjon: Effekten av størrelsesfordeling og absolutt granulatstørrelse er signifikant, men av
relativt beskjeden betydning for de undersøkte materialegenskapene i pakket bengranulat. Vi
kan ikke øke stivheten i bengranulatet med flere enn 5 slag med samme pakkeenergi. Flere slag
øker risiko for femurfrakturer under operasjonen. I tørt granulat er væskens poretrykk mindre og
bengranulatet pakkes mer kompakt. Det er usikkert om dette påvirker beninnveksten omkring
den nye protesen.
Konklusjon: Bengranulat til proteserevisjonskirurgi bør være så tørr som den klinisk situasjonen
tillater. Fordeling av granulatstørrelse skal være høy og pakkingen bør foregå med et begrenset
antall høyenergi slag.
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Leddprotese
Trapdoor operasjon hos unge pasienter med avaskulær nekrose av caput
femoris, resultat etter 2-9 år.
Oksum MA
Nordsletten L

Ullevål US, Ortopedisk senter
Ullevål US, Ortopedisk senter

Bakgrunn: Unge mennesker med avaskulær nekrose av caput femoris er en utfordrene og
behandligsmessig vanskelig pasientgruppe. Som et alternativ til ledderstattende kirurgi hos
denne gruppen har det vært brukt Trapdoor prosedyre.
Formål: Vi har ønsket å se på resultatene av denne prosedyren for bedre å kunne vurdere om
dette er et godt alternativ til tidlig proteseoperasjon ved denne tilstanden.

Materialer og metoder: Fra 1998 til 2002 ble 13 pasienter (6 kvinner), median alder 29 år (14-48)
			
operert med kirurgisk luksasjon av hoften, åpning av brusklokk over nekrotisk område og autolog
			
bentransplantasjon før suturering av brusk og relokasjon av hoften. 12 pasienter var i Ficat gruppe
		
III hvorav en CLP sequele
og 1 i Ficat gruppe IIa. Nekrosens totale gradantall er vurdert radiologisk.
		
Pasientene er fulgt prospektivt. Røntgenbilder og Harris hip-score ved postoperative kontroller er
studert. Endepunkt er reoperasjon med konvertering til totalprotese.

Resultater: 5 av pasientene er reoperert med protese per august 2007. Disse er operert 1,2-3,7 år
etter Trapdoor prosedyren. En står på venteliste for protese etter 5,6 år. 6 pasienter har fortsatt
sitt hofteledd intakt etter 5,3-8,7 år, en pasient døde etter 2 år uten reoperasjon.
Diskusjon: Ingen av grunnårsakene til den avaskulære nekrosen peker seg ut til å være spesielt
gunstig eller ugunstig for å gjennomgå prosedyren. Varierende scoring ved Harris hip-score på de
tre første kontrollene kan synes å indikere et mindre vellykket postoperativt resultat, men også
dette er sterkt usikkert. Lesjonens totale gradantall ser ikke ut til å kunne brukes som en god
indikator på prognose.
Konklusjon: Trapdoor prosedyren har i vårt materialet vært vellykket hos 50% med oppfølgningstid
på 5,3-8,7 år. Hos de som har hatt et mindre vellykket resultat kan det virke som plagene
gjenoppstår relativt kort tid etter inngrepet. Denne studien gir ett grunnlag for å informere
pasientene om prognosen ved denne prosedyren.
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Leddprotese
Insidens av hofteproteser i Norge etter bosted
Espehaug B
Furnes O
Engesæter LB
Havelin LI

Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn: Vi kjenner til at insidensen av primære hofteproteseoperasjoner i Norge har økt over
tid, og at vi utfører relativt mange slike operasjoner sammenlignet med andre land. Regionale
forskjeller i insidens av hofteproteser i Norge er lite undersøkt.
Formål: Vi ønsker derfor å etablere aldersjusterte insidensrater etter bosted, samt identifisere
mulige tidstrender.
Materialer og metoder: Studien inkluderer alle primære hofteproteseoperasjoner meldt til
Nasjonalt register for leddproteser i perioden 1989 til 2005 som også hadde informasjon om
bosted i Folkeregisteret (n=92749). Årlig aldersstandardisert insidens per 100.000 innbyggere
(IR) ble beregnet etter tilhørighet til regionalt helseforetak (RHF) og på fylkesnivå. IR ble også
beregnet for menn og kvinner, og for alder gruppert i 10-års intervaller. Aldersfordeling i Norge
under hele studieperioden ble benyttet som standardpopulasjon.

			
			

		

Resultater: Vi observerte en økning i hofteproteser fra 112 operasjoner per 100.000 innbyggere i
1990 til 145 i 2005. Økningen var tydelig for begge kjønn, og for alle aldersgrupper over 39 år. Den
høyeste insidensen fant vi for kvinner 70-79 år i 2005 (IR=1066). Videre observerte vi en økning
innenfor alle 5 RHF. Forskjeller mellom RHF har avtatt over tid, men er fortsatt tydelige. I 2005
var IR for Midt-Norge 152 per 100.000 innbyggere, for Helse Sør 149, for Helse Vest 146, for Helse
Øst 141, og for Helse Nord 134. På fylkesnivå fant vi over tid lavest insidens for pasienter bosatt i
Nordland, Finnmark og Oslo.
Diskusjon: Det kan diskuteres om etnisitet delvis kan forklare den lave insidensen observert
for noen av fylkene. Betydningen av ulik grad av sykehusdekning og operasjonskapasitet samt
varierende indikasjonsstilling bør også vurderes. En mulig feilkilde i resultatene kan være at vi
har registrert nåværende bosted, og ikke bosted ved operasjonstidspunktet. Dette forutsetter at
man i liten grad har flyttet mellom fylker og RHF.
Konklusjon: Ulikheter i insidens etter bosted har avtatt over tid, men det er fortsatt til dels store
regionale og fylkesvise forskjeller.
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Tidlige komplikasjoner etter hofteproteseoperasjoner ved Lovisenberg
Diakonale Sykehus
Høvik Ø
Ødegaard B
Gjengedal E
Fornes J
Bjerkholt H
Amlie E

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
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Vi har registrert komplikasjoner etter hofteproteseoperasjoner hos pasienter operert
på ortopedisk avdeling Lovisenberg Diakonale Sykehus. Vi startet i 2002 forsøk med å registrere 3
måneders kontroll av protesepasienter i egen database. Nærmere opplysninger om registreringen
presenteres i eget foredrag av E. Amlie.
			

			
Formål: Formålet har vært å skaffe seg oversikt over forekomst av ulike komplikasjoner som en
		
del av kvalitetssikringen
ved sykehuset.
		
Materialer og metoder: Access-applikasjon ble satt opp til å hente data fra pasientsystemet for
alle hofteproteser basert på registrerte operasjonskoder. Alle pasienter fikk ved utskrivning
avtale om kontroll 3 måneder etter operasjon. Pasienter som ikke møtte til kontroll ble purret
opp, og enkelte fikk oversendt skjema for egenutfylling. Komplikasjoner i form av dyp infeksjon,
DVT, lungeemboli, nerveskader og luksasjoner ble markert av lege. Registrering ble utført av
sekretær som også hadde ansvar for å følge opp ikke kontrollerte pasienter.
Resultater: I perioden mars 2002 til august 2007 er det kontrolert 2104 hofteproteser. Innenfor
kontrollperioden er 96,7 % av hofteprotesene uten komplikasjoner (primære proteser 97,3 %
og revisjonsproteser 89,9 %). Dyp infeksjon primære hofteproteser 0,6 %, revisjoner 3,0 %.
Tilsvarende tall for nerveskader er 0,3 % og 1,2 %, luksasjoner 1,0 % og 5,4 %, lungeemboli
0,2 % og 0,0 %, DVT 0,4 % og 0,0 %.
Diskusjon: Registrering av komplikasjoner etter elektiv kirurgi er en viktig del av kvalitetssikringen
på sykehuset. Det er med dette mulig å sammenligne komplikasjonsfrekvensen ved vårt sykehus
med andre sykehus. Vi kan følge med i om hyppigheten forandrer seg over tid eller ved innføring
av nye rutiner og andre endringer av driften.
Konklusjon: Registreringen viser at vår komplikasjonshyppighet synes å være på et akseptabelt
nivå sammenlignet med tidligere publiserte resultat. Faren for tidlige komplikasjoner etter
hofteproteseoperasjon er liten.
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NOIS: POSTOPERATIVE SÅRINFEKSJONER ETTER INNSETTING AV PROTESER I HOFTELEDD
Furnes O
Løwer HL

Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk
Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for infeksjonsovervåking

Bakgrunn: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem
for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften) ble vedtatt i 2005 basert på europeisk
initiativ (IPSE
Formål: Improving Patient Safety in Europe) for å redusere insidens av postoperative
sårinfeksjoner gjennom fortløpende, systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering
av overvåkingsdata.
Materialer og metoder: Redusere postoperative sårinfeksjoner og påfølgende reoperasjon for å
forhindre langsiktig nedsettelse av pasientens helse og mobilitet.
Resultater: Alle sykehus som gjennomfører innsetting av hofteprotese ble invitert til å delta i
overvåkingen. Innsetting av hofteprotese hos pasienter som ble operert mellom 1.9 og 30.11 i
2005 og 2006 og kodet i NOMESCO-systemet som NFB og NFC med alle underkoder ble inkludert.
Pasienter ble fulgt opp i 30 dager etter utskrivelse per brev eller telefon. Pasienter ble fulgt opp
for overflatisk postoperative sårinfeksjon diagnostisert av pasienten eller lege. Dyp infeksjon og
infeksjon i organ/hulrom ble diagnostisert av lege. Data er analysert for å angi insidensandelen
og identifisere risikofaktorer.

			
			

		

Diskusjon: I 2005 og 2006 sendte hhv 20 og 22 sykehus inn data om infeksjoner etter innsetting
av hofteprotese. Totalt ble 2190 inngrep registrert hvorav hele 96% (2101) ble fullstendig
oppfulgt etter utskrivelse. Insidensandelen av infeksjoner var 4,2% (91/2190), 68% oppsto etter
utskrivelse. Median antall dager til infeksjon var 17. Av 91 registrerte infeksjoner var 63 overflatiske
(8 diagnostisert av pasienten og 55 av lege), 28 dype/organ/hulrom. Økende risikopoeng (NNIS)
ga en økende insidensandel. Pasienter med ingen risikopoeng ga 3,4% insidensandel (KI 2,4-4,4)
1 poeng ga 5,4% (KI 3,7-7,0) og 2 poeng ga 7,7% (KI 1,7-13,8).
Konklusjon: Resultatene fra NOIS tilsvarer funn av postoperativ sårinfeksjon etter innsetting
av protese i hofteledd fra andre undersøkelser i Europa (1.5 – 12.6%). Få andre land har et så
omfattende system for oppfølging etter utskrivese, noe som vanskeliggjør sammenligning.
Oppfølgingssystemet etter utskrivelse var effektivt, og er avgjørende for kartlegging av omfang
og påvisning av infeksjon.
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Resultater etter konvertering fra hemiprotese til totalprotese - 595 hofter med
tidligere medialt lårhalsbrudd i Nasjonalt Register for Leddproteser
Figved W
Dybvik E
Frihagen F
Furnes O
Madsen JE
Havelin LI
Nordsletten L

Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Universitetet i Bergen, Seksjon ortopedisk kirurgi, Inst.kirurgiske fag
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk Senter

Bakgrunn: Konvertering til totalprotese er en vanlig prosedyre ved behov for revisjon av
hemiprotese etter lårhalsbrudd. Med økning i antall hemiproteser som primærbehandling av
lårhalsbrudd vil antallet slike prosedyrer øke i fremtiden. Det finnes få studier som beskriver
			
resultatene ved denne prosedyren.

			
		 resultatene etter konvertering fra hemiprotese til totalprotese hos pasienter
Formål: Å beskrive
		
med tidligere lårhalsbrudd, ved hjelp av data fra leddproteseregisteret

Materialer og metoder: 595 operasjoner hos pasienter over 60 år ble registrert som konvertering
fra hemiprotese til totalprotese fra 1987 til 2004. 122 ble konvertert uten å skifte femurstammen,
mens 473 ble konvertert med skifte av femurstammen.
Resultater: Vi fant en lavere risiko for reoperasjon i gruppen med skifte av stammen (RR=0,4; 95%
KI 0,25-0,81) sammenliknet med gruppen med bevart stamme. Blant de 473 konverteringene med
skifte av stammen fant vi ingen forskjell i risiko for reoperasjon sammenliknet med alle revisjoner
i registeret, hverken for hele protesen (RR=0,8; 95% KI 0,50-1,20) eller for stammen alene
(RR=0,9; 95% KI 0,53-1,59). Blant de 122 konverteringene med bevart stamme fant vi en økt risiko
for reoperasjon både for hele protesen (RR=4,6; 95% KI 2,8-7,6) og for acetabularkomponenten
(RR=4,8; 95% KI 2,3-10) sammenliknet med alle primæroperasjoner i registeret.
Diskusjon: Våre funn indikerer at den tilsynelatende enkle operasjonen det er å sette inn
en acetabularkomponent for å konvertere en hemiprotese til en totalprotese, er en usikker
prosedyre.
Konklusjon: Ved konvertering av hemiprotese til totalprotese bør terskelen for å skifte
femurstammen være lav.
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Hip abductor strength after primary THA.
Arthursson AJ
Furnes O
Espehaug B
Havelin L
Meling T
Søreide JA

Stavanger Universitetssjukehus, Ortopedisk klinikk
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Stavanger Universitetssjukehus, Ortopedisk klinikk
Stavanger Universitetssjukehus / Univ. Bergen, Kirurgisk klinikk

Bakgrunn: The proportion and likelihood of revisions needed have been associated with different
surgical approaches. We have earlier showed that with use of trochanteric osteotomy (TO), the
need for revision do to dislocation is reduces compared to direct lateral approach (DL) without
trochanteric osteotomy (TO) and posterolatera approach
Formål: The aim of this study was to prospectively compare the DL approach with and without TO
in two randomly assigned groups of patients treated with primary THA
Materialer og metoder: Between 1st January 2002 and 31st May 2003, 126 patients (130 hips) less
than 75 years of age with the diagnosis osteoarthritis (OA), and without previous hip surgery on
the involved hip were eligible to participate in the study. Patients were randomly assigned to a
lateral approach performed either with (TO+) or without trochanteric osteotomy (TO-). A custommade table was constructed to optimize the measuring. The patient was tested in supine position
to enable maximal stabilization.

			
			

		

Resultater: No statistically significant differences of the abductor strength between the two
approaches were observed at any time. A tendency of increased abductor strength was shown
in patients with transtrochanteric osteotomy. Further more the time to reach the maximal level
of strength was longer. The maximal level of strength for both approaches was reached at 12
months For the three different Charnley-classifications groups, the results were similar for the
both approaches. Results from the multiple linear mixed-effects models indicated that change in
abduction strength was affected only by time.
Diskusjon: Abductor muscles are of great importance. We have showed that the muscle strength
both in the operated and non-operated hip increases in the postoperative period. After 6 month,
80% of the maximal strength has been achieved. In contrast, at 3 months the strength is less than
30% of the strength that can be expected. This may partly explain why dislocation is the leading
early complication early after operation,
Konklusjon: Our study showed that lateral approach with or without trochanteric osteotomy
provided similar hip abductor hip strength.
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ERFARINGER MED BRUK AV LANGE, SEMENTFRIE FEMURSTAMMER VED FEMURREVISJONER
MED BENDEFEKT PAPROSKY 3A OG3B.
Slåstad J
Gunderson R

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Radiologisk avd.

Bakgrunn: Bruk av langstammede, sementfrie proteser er en anbefalt metode ved bendefekter
i femur Paprosky 3A og3B. (Valle CJ, Paprosky WG : Classification and an algorithmic approach
to the reconstruction of femoral deficiency in revision total hip arthroplasty, JBJS Am 2003).
Dette har vært rutinemetoden ved vår avdeling. Det er brukt lange, sementfrie stammer med tre
forskjellige design.
Formål: Vi ønsket å undersøke om protesens design påvirker synkning av stammen, og evaluere

det kliniske resultatet med metoden. Vi ønsket å undersøke om protesens d
			
			
Materialer og metoder: 23 femurevisjoner med bentap Paprosky 3A og 3B ble operert i perioden
		 I (n=10) er det brukt en kileformet titanstamme med sirkulært tverrsnitt med
2001-2005 I gruppe
		
mikroporøs overflate (70 my) og langsgående kjøler for rotasjonsstabilitet, samt et modulært

system for justering av benlengde,modulær caput. I gruppe II (n=5) er det brukt en kileformet,
HA-dekket titanstamme med rektangulært tverrsnitt , fast skulder og modulær caput. I gruppe
III (n=8) er det brukt en sylindrisk HA-dekket stamme med 2 sperreskruer distalt og modulær
skulder og caput.
Resultater: Gj.snittlig observasjonstid 2,8 (1-5)år. Alle pas. har. gjenvunnet gangfunksjonen.
Ingen av stammene er revidert. En stamme i gruppe II sank så mye at leddet lukserte og måtte
reopereres med større hode med XXL hals. Resultat etter måling av synkning av stammene vil
fremlegges.
Diskusjon: Målingene er utført på digitale rtg.bilder etter kalibrering. Projeksjonene er ikke
identiske slik at en viss målefeil må påregnes
Konklusjon: På kort sikt synes metoden å gi tilfredsstillende kliniske resultater med tanke på
gangfunksjon. Stammen design ser ut til å påvirke graden av synkning.
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Leddprotese
257 primære ankelproteser 12 års oppfølging fra Nasjonalt Register for
Leddproteser
Furnes O
Fevang BT
Lie SA
Brun JG
Skredderstuen A
Havelin LI

Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk
Haukeland Universitetssykehus, Revmatologisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk
Haukeland Universitetssykehus, Revmatologisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk
Haukeland Universitetssykehus, Ortopedisk klinikk

Bakgrunn: Bruk av ankelproteser har øket internasjonalt de senere år, men fortsatt blir
indikasjonen for ankelprotese diskutert.
Formål: Hensikten med studien var å beskrive ankelprotesekirurgi i Norge i en 12 års periode og
studere overlevelse av ankelproteser.
Materialer og metoder: Data fra Nasjonalt Register for Leddproteser fra 1994 til 2005 for
ankelprotesekirurgi ble analysert. Pasientdemografi, diagnose, protesetyper, revisjoner og
tidstrender ble studert. Overlevelse av protesene ble estimert ved hjelp av Kaplan-Meier analyse,
og Cox regresjon ble benyttet for å justere for forskjeller i alder, kjønn, protesetype og diagnose.
Trender i insidens ble undersøkt med Poisson regresjons analyse.

			
			

		

Resultater: Insidens for ankelprotesekirurgi økte fra 1994 til 2005 (p=0,001), årsaken var at
operasjon for artrose ble mer vanlig (p=0,001). Protesetypene brukt var Norwegian TPR (n= 32),
LINK STAR (n=216) og 2 andre proteser (n=9). 5 og 10 års overlevelse var henholdsvis 89 og 76 %.
Med det lave antallet opererte ankler tilgjengelig for analyse gav verken alder, kjønn, diagnose
eller protesetype statistisk signifikant utslag på risk for revisjon. For STAR-protesen fant vi at
det var færre revisjoner pga aseptisk løsning på den varianten som hadde HA belegg på en ru
metalloverflate enn på den med HA-belegg på en glatt metalloverflate.
Diskusjon: Revisjonsraten var akseptabel sammenlignet med andre studier på ankelproteser,
men høy sammenlignet med totalproteser i hofte og kne, og utstrakt bruk bør trolig begrenses til
resultatene kan forbedres.
Konklusjon: Insidens for ankelproteser økte i studieperioden. Vi fant ingen statistisk signifikant
forskjell i overlevelse mellom den sementerte TPR protesen og den mer moderne usementerte
LINK STAR protesen.
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Leddprotese
Prospektiv oppfølging av Copeland resurfacing skulderprotese 2004-2007.
Ulvestad A
Bråthen CC

Helse Bergen, Ortopedisk Klinikk, Kysthospitalet i Hagevik
Helse Bergen, Ortopedisk Klinikk, Kysthospitalet i Hagevik

Bakgrunn: Ved Kysthospitalet har vi operert skulderproteser med Global fra 1995, Delta 3 fra
2000 og Copeland resurfacing proteser fra 2004. Det vil her bli redegjort for erfaringene med
Copeland protesen. Copeland skulderprotese har vært i bruk fra 1993 med HA overflate. Designet
er mest brukt som hemiprotese, selv om den også har glenoidkomponenter.
Formål: Formålet med foredraget er å vise muligheter og utfordringer med resurfacing
skulderprotese, og sette et kritisk blikk på vår indikasjonsstilling.

Materialer og metoder: I perioden 2004- 2007 har vi på Kysthospitalet i Hagevik operert 14
			
Copeland skulderproteser, 1 totalprotese og 13 hemiproteser. Alder mean 68 år, median 61 år,
			
range 37- 84 år. K/M=10/3. En mann 65 år fikk hemiproteser i bilateralt med 1 års mellomrom. En
		
kvinne 84 år fikk totalprotese.
Observasjonstid 2 – 27 mnd, mean 14 mnd. Kontrollplan poliklinisk:
		
6 uker, 3 mnd., 1 år, 2 år, 5 år og 10 år. Constant scoring utføres preoperativt og ved kontrollene.
Preoperative diagnoser: Primær artrose 11 skuldre, AVN 2 skuldre (1 posttraumatisk uten fraktur
og 1 etter fract.colli chir.). Cuff ruptur med moderat artropati 1 skulder.

Resultater: Komplikasjoner: 0 infeksjoner, 1 irreponibel luksajon etter fall (C1) (totalprotese),
og revdert til Delta 3 med godt resultat (Constant 70/100), 1 antesuperior luksasjon(C6)
(misslykket cuffreperasjon) revidert til Delta 3 med under middels resultat (Constant 30/100).
Resultater bedømt ved Constant scor for 14 skuldre, mean verdier: Total Constant: Preop. 34/100
postop.55/100, Smerte: Preop. 2/15 Postop. 11/15, ADL: Preop.: 11/20 Postop.: 14/20, ROM:
Preop.:16/40 Postop.: 21/40, Power: Preop.=postop= 6/25.
Diskusjon: Constant score bedømt med to utvalgs t-test viser at forskjellen mellom preop. og
postop. total Constant score og smertescore er signifikant, men ikke verdiene for ADL, ROM og
Power. I resultatene har vi tatt med sluttscore etter de to revisjonene til Delta 3 proteser. Om de
to reviderte protesene hadde stått med Constant verdiene før revisjon, ville det gitt total mean
Constant score på 50/100 og ikke 55/100 og smertescore ville blitt 10/15 og ikke 11/15.
Konklusjon: Våre erfaringer med Copeland resurfacing skulderprotese er gode i behandlingen av
primær artrose humeroskapulært og likeså for pasienter med avaskulær nekrose (AVN) i caput
humeri. Protesen kan brukes i alle aldersgrupper.
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Rygg
Adolescent idiopatisk skoliose hos tvillinger
Adobor RD
Riise R
Brox JI

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Etiologien til AIS er ukjent. Det er arvelige og miljømessige årsaker. Tilstanden
oppfattes å være multifaktoriell. Arvegangen er i snarere polygen enn enkel genfeil. Konkordans
for AIS hos monozygot: 73 % og 92 %, dizygot: mellom 36 % og 63 %. Konkordansraten for
selvrapportert AIS er mye lavere. 106 tilfeller av AIS hos tvillinger er rapportert på verdensbasis
hvorav 35 er eneggede tvillinger
Formål: Formålet er å meddele kunnskap om genetiske årsak til AIS.
Materialer og metoder: Vi rapporterer identisk skoliose hos 17 år gamle eneggede tvillingsøstre.
(A og B). Skjevheten ble oppdaget i september 2006 av moren som også har skoliose.
Resultater: A var litt høyere og tyngre (BMI 21) enn B (BMI 18), ellers var de fysisk like og med
identisk utvikling. Begge var 14 år ved menarche, og var Risser 4 ved presentasjon. Begge
hadde skulderassymetri >2cm og frontal ubalanse 3 cm mot venstre. Kurven var King-Moe
type 1, Lenke type 6C-. Lumbal venstrekonveks kurve på 48° hos A og 52° hos B, apex var L1,
høyrekonveks thorakalkurve 31°hos A og 34° hos B. Lumbal rotasjon var 12°og 14°.
Begge er operert med fremre skoliose korreksjon, fiksasjon med KASS fra T12 til L2.

			
			

		

Diskusjon: Tvillingstudier er viktige i medisinsk årsaksforskninger for å kvantitere interaksjonen
mellom arv og miljømessige årsaker til arvelige sykdommer. Alle tilfeller av AIS i tvillinger må
derfor rapporteres. Konkordans for AIS blant eneggede tvillinger er ikke 100 %. Dette er uttrykk
for interaksjon av miljø og genetiske faktorer i etiologien. Genetiske og miljøfaktorer bestemmer
forkjellige aspekter av skoliose. Vår tvillingpar har identisk skoliose både i form og størrelse.
Konklusjon: Vår kasuistikk demonstrerer at idiopatisk skoliose kan utvikles og progrediere
likt blant eneggede tvillinger. Studien støtter genetisk komponent i etiologien av idiopatisk
skoliose.
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Rygg
Epidural vessel strangulation of the lumbar nerve rot as a cause of chronic
back pain, sciatica and gluteal muscle wasting
Adobor RD
Brox JI

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Chronic back pain and sciatica are usually caused by nerve root compression from
a ruptured disc, spinal stenosis, release of pain causing vasoactive substances from a bulging
intervertebral disc, abnormal or pathological change in epidural venous plexus within the spinal
canal and nerve root canal
Formål: To report a case of significant clinical chronic back pain and sciatica and gluteal muscle
wasting without relevant radiological findings

			
Materialer og metoder: Patient is a 40 year old woman with a 5 year history of chronic back pain
			
and right sided sciatica. First seen by her GP 2 years earlier who recommended physical therapy.
		
She developed atrophy
of the right buttocks, thigh and leg, and was referred to a neurologist
		
who also recommended conservative treatment. But her back pain and sciatica persisted and she
further developed numbness in her right leg and foot and eventually a drop foot. Two years later,
she was referred to our clinic where clinical exam showed atrophy of the gluteus muscle, thigh,
leg, drop foot. Reduced sensibility in L5 dermatome

Resultater: Trendelenburg and straight-leg raising were positive. Normal deep tendon reflexes.
MRI: atrophy of the gluteus muscle.Degenerative changes in L4/L5 and L5/S discs, but no
herniations. Electromyography: normal activity of L4- and S1.Significant peripheral demyelination
of L5. Surgical exploration: No herniations, but a complex, fibro- vascular bundle strangulating
the L5 in the lateral recess. The L5 nerve root decompressed. 6 months follow-up: No back pain
and sciatica. Gluteus muscular atrophy is less marked. Negative Trendelenberg. Remarkable
improvement of motor function and paresthesia
Diskusjon: The patient had exhibited a clear history of chronic nerve root compression. Physical
examination and electro diagnostic studies confirmed the clinical diagnosis. However, relevant
radiographic studies did not reveal compression of the nerve root in its course. Compression of
nerve root was found at surgical exploration
Konklusjon: With clear evidence of chronic nerve root compression, in the absence of ruptured
intervertebral discs, or other radiological evidence of compression of the nerve root in its course,
we recommend that the nerve root should be explored, so that entrapped nerve can be released
to avoid permanent damage to the nerve root.
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Rygg
Validering av norsk versjon av SRS-22 spørreskjema: Reliability, concurrent
validity med EQ-5D og responsiveness.
Adobor RD
Rimeslåtten S
Brox JI

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Effekt av skoliose operasjon måles vanligvis med røntgenologisk måling av
skoliosevinkelen. Pasientens egen vurdering tillagt større vekt nå. SRS-22 har blitt akseptert som
et viktig verktøy til å evaluere livskvalitet for pasienter med skoliose internasjonalt. Skjemaet har
blitt oversatt og validitet til flere språk. Før vi kan ta spørreskjemaet i bruk er det nødvendig med
oversettelse til norsk
Formål: Å vurdere metodekvalitet for SRS-22 spørreskjema for norske pasienter med idiopatisk
skoliose
Materialer og metoder: Engelsk versjon av SRS-22 oversettes til norsk etter aksepterte metode.
En ekspert gruppe drøfter oversettelsene og vedtar den endelige utgaven. Denne utgaven og EQ5D sendes til AIS pasienter med 2 ukers mellomrom. Målenøyaktighet blitt målt med Cronbachs
alpha og ICC som andre tidligere forfattere. Ut fra statistiske anbefalinger har målemetodene
har begrensinger. Vi har derfor supplert med statistiske mål som foreslått av Bland og Altman.
Concurrent validity (CD) med EQ- 5D måles med Pearson correlation coefficient (r). Responsiveness
av SRS-22 i forhold til operasjon, livskvalitet ett år etter blir målt med Student t test.

			
			

		

Resultater: 12 (21%) av pasientene var tidligere behandlet med korsett, 22 (39%) tidligere
operert, og 17 (30%) planlagt til operasjon og 6 (11%) under korsett behandling. 9 (16%) var
menn og 48 (84 %) var kvinner. Gjennomsnitt alder var 21 år (12 til 45) og gjennomsnitt Cobb var
37° (12° til 71°). Mean total score var 3.9 (SD 0.60) Mean score for hvert domain: Smerter 4.02 (SD
0.79), Selvbilde 3.14 (SD 0.85), Funksjon/aktivitet 4.04 (SD 0.57), Mental helse 3.9 (SD 0.68) og
Fornøydhet med behandlingen 2.14 (SD 2.09).
Diskusjon: Det var ingen signifikant forskjell mellom test og retest svarene. Mean score for hvert
domain var høy. Cronbach’s alpha var høy for alle domainer>0,80. Reliabilitet var moderat høy
med gjennomsnitt ICC på 0.86. Reliabilitet var lavere i Funksjon/ aktivitet domain som ved de
engelske og spanske versjonene. Altman plott for hver domain viser ingen heteroscedasticty.
Moderat repeterbarhet. Concurrent validity av SRS-22 til EQ 5d var tilfredstillende.
Konklusjon: Norsk versjon av SRS-22 spørreskjemaet har gode målenøyaktighet og kan brukes i
norske pasienter med idiopatisk skoliose.
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Rygg
C-skoliosering og kyfosering etter utført laminektomi: problemanalyse og
terapiforslag i forhold til aktuell litteratur og presentasjon av utvalgte
casus
Bräuer T
Riise R
Sørensen R

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, ort.avd./ryggseksjon

Bakgrunn: Det har blitt registrert på ryggseksjonen/Rikshospitalet-Radiumhospitalet økende
behov for behandling av symptomgivende adulte deformiteter fortrinnsvis etter tidligere utført
laminektomi i LS-columna. Parallell med alderen øker comorbiditet, krav til mer avansert anestesi
og suboptimalt stabilitet av implantatene i osteoporotisk ben som nødvendiggjør stabilisering
opp til midtre thorakal columna.

			
Materialer og metoder: Dekompresjon av lamina dorsalis kan ofte gi god effekt i pasientgruppen
			
med spinalstenose og er et veletablert operasjonstilbud hos de fleste ortopediske avdelinger.
		 evt. forut bestående deformitet og med årene progredierende osteoporose
Operasjonsmetode,
		
kan laminektomerte pasienter tvinge i en circulus vitiosus med økende deformitet, tap av både
sagittal- og koronalbalanse og konsekutiv smerteprogresjon. Det presenteres utvalgte pasientcasus som ble behandlet på ryggseksjonen/Rikshospitalet-Radiumhospitalet med fokus
på pasientenes praeoperative balanse, problemanalyse og terapiforslag i forhold til aktuell
litteratur.
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Rygg
BASELINE DATA FOR SKIVEPROTESESTUDIEN
Johnsen LG
Hellum C
Nyggard ØP
Grundnes O
Storheim K
Brox JI
Rossvoll

St Olavs hospital, Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser
Ullevål sykehus, Ortopedisk senter
St Olavs Hospital, Nevrokir avdeling/Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Ullevål sykehus, Ortopedisk senter/forskn.enh. NAR
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
ISt Olavs hospital, Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser

Bakgrunn: Norsk Multisenterstudie (Skiveprotesestudien)startet opp i april 2004. Pasienter
med ryggsmerter og degenerativ skivelidelse LS columna ble randomisert til enten kirurgi med
skiveprotese eller tverrfaglig ryggrehabilitering.
Formål: Presentere baselinedata etter avsluttet inklusjon (mai 2007)
Materialer og metoder: 173 pasienter degenerativ skivelidelse (MR) og ryggsmerter inkludert
april 2004 - mai 2007 i en randomisert kontrollert multisenterstudie med enkeltblindet
observatør ved avsluttende kontroll (2 år) Inkluderende sykehus: Haukeland universitetssjukehus
(kysthospitalet Hagavik), Stavanger universitetssykehus, Ullevål universitetssykehus, St Olavs
Hospital, Universitetssykehuset i Nord Norge

			
			

		

Resultater: 89 kvinner, 85 randomisert til kirurgi, 86 til ryggrehabilitering. Gjennomsnitt varighet
ryggsmerter: 84 mnd for 82 pasienter. Oswestry score (ODI) (hovedeffektvariabel) for 154
pasienter: 42(SD 8,85), 41,5(8,9) for kirurgigruppe, 42,3(8,45) for ryggrehabiliterings gruppe.
154 pasienter gjennomførte behandlingen:78 kirurgi, 76 ryggrehabilitering. 17 pasienter falt fra
i perioden inklusjon - behandlingsstart. Ventetid til behandlingsstart: 77+/- 46 dager for kirurgi,
50+/- 35 dager for ryggrehabilitering
Diskusjon: Etter randomisering ser det ut til at gruppene er homogene med tanke på kjønn, alder
og ODI. Det er noe lenger ventetid fra randomisering til behandlingsstart i kirurgigruppa.
Konklusjon: Hittil har 55 pasienter gjennomgått 2 års kontroll. Siste pasient kontrolleres sommer
2009. Vi presenterer da: 1.ODI som hovedeffektvariabel for klinisk utkomme 2.Helseøkonomi
(cost utility, cost-effectiveness og decisison making analyser 3.Range of motion for skiveprotese
bedømt med DCRA 4.Prediktoranalyse.
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Rygg
KILEOSTEOTOMI I LUMBALCOLUMNA FOR Å KORRIGERE KYFOSE HOS PASIENTER MED Mb.
BECHTEREW
Opheim I
Brox JI
Gunderson R
Sørensen R
Riise R
Helle A

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Røntgenavdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, anestesi

Bakgrunn: Mb. Bechterew er en sykdom som omfatter inflammasjon og forbening av ryggsøylen.
Noen av pasientene utvikler kyfotisk ryggdeformitet som kan bli så uttalt at de har problemer med
å se rett fram. Mange får også plager fra nakken sekundært til dette. Ved ortopedisk avdeling på
Rikshospitalet-Radiumhospitalet har disse pasientene fått tilbud om operativ behandling i form
			
av åpen kileosteotomi lumbalt.

			
Formål: Vi ønsket		
å utføre en prospektiv oppfølging av en gruppe av disse pasientene postoperativt
		
for følge kliniske, radiologiske og lungefysiologiske parametre.

Materialer og metoder: I 2001 og 2002 ble 21 pasienter inkludert, og de er blitt undersøkt og har
fylt ut spørreskjema preoperativt, 1 år postoperativt og ca. 4 år postoperativt. 1 års resultatene
ble lagt fram på høstmøtet i 2005.
Resultater: 17 pasienter har vært til 4 års kontroll. 3 pasienter har dødd i løpet av observasjonstiden
og 1 pasient møtte aldri til kontroll. 2 pasienter er blitt operert med ny kile pga recidiv av kyfosen 1 av disse våknet med ryggmargsaffeksjon postoperativt. 2 pasienter ble søkt til ny kilereseksjon
ved 4 års kontrollen. 4 pasienter har hatt 1 reoperasjon i ryggen og 2 pasienter har hatt 2
reoperasjoner.
Diskusjon: Eq 5D tariffen var 0,39 preoperativt og 0,67 (p 0,008)nå. Eq-VAS var 46,7 (SD16)
preoperativt og 60 (SD20) nå. Lungefunksjonen er lite endret: FVC 2,65 preoperativt og 2,53
(p0,312) nå og FEV 2,13 preoperativt og 2,17 (p0,830) nå. Bakhode-veggdistansen gikk fra26 cm.
(SD 8) preoperativt til 18 cm. (SD 11) nå (p 0,001). Med unntak av en forrverring av korreksjonsgrad
på røntgen bildene på 12 grader (konf.intervall 32 - -8) var det ingen større endringer fra 1 års
kontrollen
Konklusjon: De subjektive resultatene hos pasientene er fortsatt gode 4 år etter operasjonen.
Imidlertid gjelder at denne kirurgien både er ressurskrevende, har et usikkert resultat på sikt og
er risikabel.
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Rygg
Spondyloepifyseal dysplasi. 3 kasustikker
Riise R
Sørensen R

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: SED er karakterisert ved platyspondyli (avflatet virvelkropp) og kortvoksthet i tillegg
til en rekke andre ortopediske lidelser. Sykdommen arves ofte autosomal dominant.
Formål: Fokus på sjeldne ortopediske lidelser
Materialer og metoder: 3 pasienter med SED presenteres.Pasient 1. 42 år, kvinne. I 2006 økende
smerter i thoracolumbale overgang. Ikke sikker påvisbar pareser til underekstremitetene. MR
columna viser flere trange nivåer (bl.a. T12/L1). Kontroll februar 2007 øket dysfunksjon av u.ex.
MR: særdeles trange forhold C1/C2. Uendret T12/L1 . Pasient 2. 13 år, jente. Korsettbehandlet
siden 2001 (8 år gammel) på grunn av kyfoskoliose. Progresjon av skoliose fra 50 til 90 grader
Pasient 3. 6 år gammel jente med skoliose på ca 50 grader som er raskt progredierende
Resultater: Pasient 1: Henvist nevrokirurgisk avdeling for operativ behandling Pasient 2:
Operasjon juli 2005 med fiksasjon T2-T12. Liten peroperativ korreksjon på grunn av rigide kurver.
Mistet raskt kranialt feste med truende perforasjon av hud. Øvre del av staven ble klippet. Økende
kyfotisk kranial knekk. April 2007 reseksjon av T4 og refiksasjon (C7-T12). Pasient 3: Operasjon
mai 2007: VEPTR (pasienten er 70 cm).

			
			

		

Diskusjon: Pasient 2 ble etter 2. operasjon med reseksjon av T4 bedre balansert og medulla fikk
et bedre forløp. Pasient 3 fikk VEPTR for å optimalisere ryggens lengdevekst og således lungens
utvikling
Konklusjon: SED er en sjelden ortopedisk lidelse. Pasient 1 viser et klassisk sykdomsforløp med
instabilitet i kraniale del av cervikalcolumna. Skoliose er derimot ikke vanlig hos SED pasienter.
Pasient 3 er ikke ferdig utvokst, og man valgte å bruke VEPTR for å sikre kontroll av skoliosen
samt sikre vekst av ryggsøylen
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Rygg
Livskvalitet og ryggplager etter operasjon for brudd i ryggsøylen
Rossvoll I
Schnell Husby O
Knobloch R
Johnsen LG
Rønningen H

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

Bakgrunn: Det foreligger lite informasjon om senplager etter gjennomgått bruddskade i
ryggsøylen.
Formål: Hensikten med denne studien var å undersøke livskvalitet og ryggplager hos pasienter
som var operert for brudd i den thoracolumbale overgang.

			
Materialer og metoder: Retrospektiv undersøkelse av pasienter operert for brudd i ryggsøylen i
			
nivå Th11 til L3. Undersøkelsen omfatter 75 pasienter, uten nevrologisk skade, operert primært
		 og pedikkelskruer. Observasjonstiden var 7 (4 -11) år. Det var 51 menn og 24
med bakre tilgang
		
kvinner, alder 42 (SD 14) år. Pasientene besvarte et spørreskjema som inkluderte SF36, Oswestry
og VAS skala. Frakturnivå

Resultater: Th11:4, Th12:24, L1:29, L2:10, L3:8. Frakturklassifikasjon (Magerl et al -94): A:51, B:15,
C:9. Skadeårsak var trafikkulykke: 23, Fall fra høyde: 42, Andre:10.
Diskusjon: SF-36, fra 0 til 100, 100 er best. Norske normtall i parentes (Loge og Kaasa -98).
”Physical function”: menn 79 (90), kvinner 74 (85). ”Bodily pain”: menn 61 (77), kvinner 49 (73).
Oswestry, fra 0 til 100, 0 er best. Minimale plager (0-19): 63 %. Moderate plager (20-39): 25 %.
Alvorlige plager (40-59): 9 %. Invalidiserende plager (60-79): 3 %. Av pasientene opplyste 59 %
at de hadde ingen eller veldig svake smerter, 23 % moderate, 13 % temmelig sterke og 5 % veldig
sterke i ryggen.. 34 % svarte 5 eller høyre på VAS skala (0-10) for smerter i rygg og hofter. Det var
ingen korrelasjon mellom tid fra skade og smerte-/funksjonsskåre.
Konklusjon: De fleste pasienter med brudd i thoracolumbalovergangen har minimale eller
moderate ryggplager etter gjennomgått operativ behandling.
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Rygg
Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi – Status og utfordringer
Sørlie A
Solberg T
Skau PA
Nygaard ØP
Brox JI
Hellum C

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi, SKDE / Helse-Nord
UNN-HF, Nevrokirurgisk avdeling
Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi, SKDE / Helse-Nord
St. Olavs Hospital, Nevrokirurgisk avdeling
Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

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. Dette krever samordning av dataløsninger
og datatrafikk, samt tilpasning til et gammelt lovverk.
Formål: Informere om status for NKR og erfaringe rundt etablering av et nasjonalt klinisk
kvalitetsregister.
Materialer og metoder: Å dokumentere og beskrive hvilke løsninger og endringer som må på
plass for at kliniske kvalitetsregistre skal kunne fungere etter hensikten. Dette på basis av
erfaringer gjort ved NKR.

			
			

		

Resultater: Vi legger frem status for NKR, erfaringer som er gjort og skisserer hvilke løsninger vi
mener kan sikre at de kliniske kvalitetsregistre kan fungere etter hensikten i fremtiden.
Diskusjon: Det stilles økende krav til kvalitetssikring av behandlingstilbud. Hvordan kan man sikre
tilstrekkelig registrering uten at dette går ut over den daglige driften på en klinisk avdeling?
Konklusjon: Løsningen som NKR tenker seg i fremtiden legges frem.
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Rygg
Sammenligning av to kirurgiske metoder for behandling av sentral lumbal
spinal stenose. Presentasjon av protokollen til Lumbal Spinal Stenose Studien.
Greger Lønne1,2, Pål Husby 3,4, Oliver Grundnes4, Ivar Rossvoll5, Lars Gunnar Johnsen1,5, Kjell Arne Kvistad,6
Hege Andresen1, Øystein P. Nygaard1,5
1
Nasjonalt Senter for Spinale lidelser, 2Sykehuset Innlandet – Lillehammer, 3Akershus Universitetssykehus,
4
Ullevål Universitetssykehus 5St.Olav Hospital, 6Rikshospitalet.

Bakgrunn: Hovedprinsippet for kirurgisk behandling av lumbal spinal stenose er dekompresjon av
spinalkanalen. De senere årene benyttes i økende grad minimalt invasive metoder med bevaring
av midtlinje og bilateral eller unilateral dekompresjon. I en ny operasjonsmetode setter man
inn et implantat (X-stop) mellom processus spinosi i aktuelle nivå for å bedre plassforholdene i
spinalkanalen.

			
			
Formål: Denne studien sammenlikner to operasjonsmetoder ved lumbal spinal stenose; minimal
		 mot X-stop.
invasiv dekompresjon
		

Materiale og metode: Pasienter med nevrogen intermitterende claudicatio der MR har vist
sentral lumbal spinal stenose i ett eller to nivå. Symptomer i form av smerter/nummenhet/
parestesier i begge ben ved stående stilling/gange, med eller uten smerter i ryggen. Pas skal ha
en gangdistanse på <250m før smertene starter, og det skal være klar bedring av symptomer
ved fleksjon i lumbalcolumna, og skal lite smerter i sittende stilling. Symptomvarighet min. 6
mnd, ikke-operativ behandling skal være prøvd eller vurdert. Det skal inkluderes 180 pasienter i
alderen 50-85 år fra 8 forskjellig sykehus.
Reslutater: Primære effektmål vil være Zürich Claudicatio Questionnaire. Det vil bli gjort full
helseøkonomisk evaluering med beregning av QALY og kost-nytte. Det vil bli gjort billedmessige
mål på endring av areal (MR) og vurdering av stabilitet i LS-columna (funksjonsrøntgen).
Studiedesign: Studien er en prospektiv randomisert multisenterstudie.
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Eksperimentelt diverse
LIA – postoperativ smertebehandling ved protesekirurgi
metode og første resultater
Ludger Schmidt, Rolf Hohmann Sykehuset Østfold, ortopedisk avdeling + anestesiavdeling

Bakgrunn: Effektiv postoperativ smertebehandling ved protesekirurgi er forutsetning for tidlig
mobilisering og kostnadseffektiv behandling. Konseptet er utviklet i Australia og har vært brukt
bl.a. i Sverige og Danmark med oppsiktsvekkende resultater.
Formål: Presentasjon av metoden og første resultater i Østfold
Materialer: 81 pasienter (20 menn, 61 kvinner) operert for gon-/coxarthrose
Spinalanestesi med Bupivacain plain
Intraoperativ infiltrasjon med 200 mg Naropin, 30 mg Ketorolac, 0,5 mg Adrenalin (150ml),
subcutan infiltrasjon med 100 mg Naropin (50ml)
Intraartikulær kateter med påfyll etter 20 timer (150 mg Naropin, 30 mg Ketorolac (21ml)

			
			

		

Resultater: 85,2% knepas.,79,6% hoftepas. utskrevet dag 2-6
18,5% knepas. 13% hoftepas. Ble i avdelingen pga ventetid for rehabilitering. 3 hoftepas. Ble i
mer enn 6 dager ( 1 appendicitt, 1 hjerteovervåking, 1 sosiale forholdd)
Diskusjon: Smertekonseptet virker effektivt og tillater rask mobilisering postoperativt og
forkortning av sykehusoppholdet. Gevinsten synes å være størst ved kneprotesepasientene. Det
har ikke kommet til komplikasjoner i form av infeksjon, postoperativ blødning eller sårproblemer.
Våre erfaringer er begrenset, men står i samsvar med resultatene sett av andre.
Konklusjon: LIA gir effektiv smertebehandling i den postoperative fasen ved protesekirurgi i
hofte og kne. Videre avklaring av dose, injeksjonssted, utvidelse til andere indikasjoner krever
nærmere undersøkelse.
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Table 1
Studies of uncemented stems followed for 10 years or longer.
Study

Aigner et al.
[2]
Aldinger et al.
[4, 6]
(2 studies)
Bourne et al.
[16]
Burt et al.
[17]
D’Antonio et
al. [30]
Engh et al.
[36]
Grant et al.
[55]
(paper I)
Grant et al.
[56]
(paper II)
Grubl et al.
[57]
Hellman et al.
[66]
Kim et al.
[83]
Keisu et al.
[79]
Keisu et al.
[78]
Kubo et al.
[89]
Mallory et al.
[97]
Malchau et al.
[94]
McLaughlin
and Lee [102]
McLaughlin
and Lee [101]
McNally et al.
[103]
Meding et al.
[104]
Parvizi et al.
[119]

Mean
patient
age
(years)
73
47
57
64
62
50.9

Initial no. of
hips
(prostheses)
92
Zweymüller
154
354
CLS Spotorno
307
Mallory-Head
74
Tri-lock
380
HA-Omnifit
223
AML

No. of
hips at
followup
50

Survival rate
Loosening
(Revisions &
radiographic)
90.6%

Definition of radiographic
loosening

126
246

98%
95%

3%

10-13

Circumferential
radiolucency
RF

9%

10.0
(8.3-11.6)
11.1
(10-13)
11
(10-13)

76%

99%

66

93% ( 3%)

314

> 99%

Thigh
pain

Follow-up
years
(range)

NR

NR

Migration > 5 mm
Or complete radiolucent
lines around the stem
NR

0%
0%

10.2
(9.5-12.5)
12
12

1.9%

174

97% ( 2%)

Migration > 2 mm or
varus or valgus tilting [41]

4%

109
Ultralok
(Zimmer)
116
Lord

89

96.6%

NR

12.2
(11.6-15.2)

70

98%

Migration > 5 mm
and according to Engh et al.
[35]
Same as in Grant et al.
(above) [35]

NR

17.5
(14-21)

61

208
Zweymüller

128

99%

3%

10

45.4
(19-67)

86
Omnifit Porous
CoCr
55
AML
114
Lord
180
Taperloc
161
Lord
NR
Mallory-Head
107
Lord
145
Taperloc
108
Taperloc
100
JRI Furlong
129
Bi-Metric
180
Taperloc

76

96.1%

107 hips had radiographic
evaluations
According to Engh et al.
[37]
Migration > 2mm or
varus or valgus tilting [41]

3.9%

10
(5-12.5)

52

94%

25%

81

94%

11.3
(11-12)
13

123

100%

103

96%

55
60
62

48
60
N/A
58
59
47
57
37
45-94
56
60.8

Reikerås et al.
[121]
Sakalkale
et al. [128]

48

Schramm
et al. [130]

51

Singh et al.
[135]
Skinner et al.
[136]
Soteranos
et al. [153]
Teloken et al
[155]
Zenz et al.
[173]

42

52

74%<60
26%>60
53
50
56

120

97.5%

47
109

81% ( 10%)
98% not revised
96% ( 4%)

98

98% ( 2%)

62

99%

105

100%

According to Engh et al.
[35]
Migration > 2 mm and
overt loosening
Same as in Grant et al.
(above) [35]
Same as in Aldinger et al.
(above)
Revision due to mechanical
loosening
Migration > 5 mm

NR
4%
NR

11
(8-14)
12.5

3.4%

12.2

NR

10

According to Engh et al.
[35]
According to Engh et al.
[35]
Revised or awaiting revision

6%

10

2%

According to Engh et al.
[35]
Modification of that
suggested by Engh et al.
[35, 40, 41]
Same as in Grant et al.
(above) [35]
Migration > 2 mm or
varus or valgus tilting [41]

2%

10.2
(8-13)
10
(9-12)
10.4

0%

129

99%

291

> 99%

71

95%

107
CLS, Spotorno

89

100%
(only revision)

RL

0%
TP

10.3

38
JRI Furlong
100
HA-Freeman
177
AML
67
Tri-lock
111
Zweymüller

38

100%

According to Engh et al.
[41]
Revised or impending
revision
NR

0%

10
(5-14)
10

According to Engh et al.
[41]
NR

2%

323
Corail
90
Trilock

64

100%

121

95%
(revision only)
95.5%

49
56

97.9% ( 3%)
(only revision)

3.8%

11
(6-15)

none

10
(8-12)
11.5
(10-14)

1.4%

NR
NR

4%

10.2
(7-15)
15
10
(10-11)

NR = Not reported
RL = Only 73 % had radiographs. Of those, 95% had bone ingrowth, 5% had ﬁbrous ﬁxation and none was loose.
RF = 278 patients were radiographically evaluated: 100% had bone ingrowth.
TP = thigh pain requiring pharmacological or physical treatment
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