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Velkommen til Ortopedisk Høstmøte 2008

4

Det er en glede for meg å ønske velkommen til Norsk ortopedisk
forenings 2. høstmøte. Foreningen har foreløpig ikke de lange
tradisjonene med eget arrangement, men ikke desto mindre
er det flott å kunne bygge opp egne tradisjoner. Det har vært
spennende å oppleve det brede engasjementet i foreningen,
ikke bare i styret, men også i foreningens ulike faggrupper og
utvalg. Resultatet er et bredt fundamentert høstmøte, som
forhåpentligvis vil bli en foretrukket møtearena for faglig
påfyll og interaksjon mellom ortopeder og mellom ortopeder
og samarbeidende faggrupper.

for å gi et likeverdig og best mulige tilbudet til hver enkelt
pasient. For å utvikle samarbeidet med våre samarbeidende
yrkesgrupper i behandlingen av de ortopediske pasienter,
arrangerer vi også et tverrfaglig symposium, som forhåpentlig
får så stor oppslutning at symposiet kan bli en årlig tradisjon.
Leddregisteret arrangerer dessuten et dialogsymposium om vi
bør ha åpne, sykehus rapporter og hvordan vi bør håndtere
avvik, og vi har – nytt av året – en workshop i artroskopi,
osteosyntese og bandasjeteknikker for turnusleger eller ferske
assistentleger, som et rekrutteringstiltak.

Også i år er programmet innholdsrikt. Vi er klar over at de 5
parallelle seksjonene kan medføre valgets kvaler, men samtidig
har faget blitt såpass omfangsrikt at det heller får bli opp til den
enkelte å fravelge. Styret har hatt et ønske om et tverrfaglig-,
helsepolitisk- og rekrutteringsmessig fokus. Vi er derfor stolte over
å være arrangør av Norsk kirurgisk forenings traumesymposium,
som i år har som tema hvilken kompetanse som er nødvendig
for å yte god traumebehandling og hvordan vi sikrer at denne
kompetansen finnes på større og mindre sykehus i Norge og
innenfor de forskjellige fagfelt. I tillegg avholder Faggruppen
for ortopedisk traumatologi sitt symposium - som en oppfølging
av nasjonalt traumesystem - hvor man vil diskutere hvordan
vi bør fordele de ortopediske traumeoppgavene i framtiden

Torsdag kveld arrangerer vi Festmiddagen. Vi håper at flest
mulig av dere vil stille opp der, slik at festmiddagen kan bli det
sosiale høydepunktet under høstmøtet. I år kan vi glede oss
over Jan Eggum som vil underholde oss.
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Jeg ønsker æresmedlemmer, tidligere ledere, ledere av faggrupper og utvalg, medlemmer, foredragsholdere, møteledere,
samarbeidende faggrupper og utstillere hjertelig velkommen!
På vegne av styret,
Hebe Désirée Kvernmo
Leder
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…så har vi vårt andre Ortopediske Høstmøte!
Det er en stor glede for andre gang å kunne ønske velkommen
til Norsk Ortopedisk Forenings høstmøte, denne gang på SAS
Radisson Plaza Hotell i Oslo. Her har vi tenkt til å forbli i noen
år fremover. Plassforholdene og mulighetene er mange, og
bredden i det faglige tilbudet under møtet er stor. Planen er nå
at vi i løpet av de kommende år skal etablere gode tradisjoner
og måter å gjøre ting på som gjør at høstmøtet blir et godt møte
med stor deltagelse og stor grad av medinnflytelse, delegering og
medansvar.
En hilsen og info fra
Per Reidar Høiness
Sekretær og
webredaktør

Fjorårets første ortopedmøte var vellykket i manges øyne selv om
det også ble avdekket et potensial for forbedringer. Vi har mottatt
noen kritiske tilbakemeldinger og forsøkt å ta hensyn til disse i den
videre planleggingen så langt dette har vært rimelig og mulig.

			
			

Nytt av året er for-møtet (engelsk: pre-course) på tirsdagen, med
NKF-Nof’s Traumesymposium, workshop for turnuskandidater og
andre nyutdannede leger som ønsker å ”smake” på ortopedien,
samt det tverrfaglige ortopedisymposiet hvor ortopeder kan
treffe våre samarbeidende yrkesgrupper. Vi kommer til å fortsette
å utvikle og prøve ut ideer for å gjøre høstmøtet bedre, og vi tar
imot forslag og initiativ med stor takk og velvillighet.

97%

Overlevelse etter 15 år.
5456 pasienter.

		

Seksjonene med frie foredrag er i år satt opp av lederne for faggruppene og underforeningene. Ordningen var vellykket og
signaliserer et enda tettere samarbeid mellom de forskjellige
fagmiljøene innen Nof i fremtiden. Man kan for eksempel se for
seg at fagmiljøene i fremtiden har ”egne” dager som disponeres
etter fagmiljøets eget behov og ressurser slik at symposier, frie
foredrag og generalforsamling organiseres og avvikles fortløpende
samme dag.

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.

Uten profesjonell hjelp fra Kristin i KSCI ville ikke høstmøtet vært
så godt organisert og gjennomført slik det fremstår i dag. Det
er tusen små detaljer som til enhver tid skal på plass. Endringer
og nye tilpasninger er mer regelen enn unntaket. En stor takk til
Kristin for den kjempejobben hun utfører!
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For tilhengere av Jan Eggum blir høstmøtet ekstra attraktivt
i år. Han kommer til å underholde på festmiddagen. De som
tror at Jan Eggum kun synger triste viser tar feil, for han er en
meget humoristisk mann og konserten kommer utvilsomt til å
bli minneverdig. Det vil i år være god plass til middagen for nær
sagt alle som måtte ønske å komme, så vi håper riktig mange
kommer.
Velkommen til det andre Ortopediske Høstmøtet!
Med vennlig hilsen

		
		
		Per Reidar Høiness
Program-ansvarlig

		

Jan Eggum
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Oslo Plaza
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Generell Informasjon
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Fra og med nå vil du få COPAL®
direkte fra tilvirkeren – fra Heraeus.

nte

n

®

se

dir

COPAL® basert på PALACOS® R+G med råstoffer av ypperste kvalitet, konstant gode
bruksegenskaper og høy stabilitet. Kombinasjonen av to antibiotika, gentamicin og
clindamycin, gir en synergetisk baktericid effekt på mer enn av de klinisk relevante
bakteriene som kan føre til en septisk løsning av protesen.
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COPAL® fra Heraeus.
Revisjonssement basert på PALACOS®
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Dobbelt beskyttelse og sikkerhet
under revisjoner.
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u
e fr
a p ro d

Foredragsholdere
1. Alle foredragsholdere må levere sine bidrag (USB-penn eller CD)
til våre teknikere ved inngangen tidligst mulig før de respektive
seksjonene og senest 5 timer før.
2. Alle presentasjoner leveres på MS Powerpoint 2000 eller nyere.
3. Presentasjonene merkes med foredragsnummeret og førsteforfatters
navn.
4. Finn ditt abstrakt og abstraktnummer på nettsidene www.ortopedi.no.
5. Det anbefales å teste presentasjonen på en av PCene på sekreteriatet.
6. Teknikerne legger presentasjonene på ”skrivebordet” på PCen i
auditoriet.
7. Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få den opp
på skjermen.
8. Under presentasjonene benyttes såkalte
bøylemikrofoner. Foredragsholdere tar på seg bøylemikrofonen mens
de venter på sin tur for å unngå tap av tid.
9. Dersom ønskelig kan foredragsholdere til møtets første dag sende sin
presentasjon som vedlegg på mail til foredrag.nof@gmail.com slik at
gjennomføringen blir ukomplisert fra første dag.

			
			

		

Møteledere ved frie foredrag
Det skal være 2 møteledere som styrer hver sesjon.
10. Møtelederne utvelges av representanter for Nof´s faggrupper etter at
alle abstraktene har kommet inn.
11. Ved forfall må møtelederne selv ta ansvar for å finne en erstatning i
samråd med tilhørende faggruppe.
12. Meld eventuelle endringer snarest til den ansvarlige i Nof på foredrag.
nof@ortopedi.no for justering av programmet.
13. Møt i god tid før seksjonen starter
14. Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner fungerer.
15. Foredragsholderne har 8 minutter taletid, 2 minutter til diskusjon, dvs
et par spørsmål
16. Hold tiden (både start og stopp).
17. Les abstraktene, ha gjerne et spørsmål om det ikke er noen fra salen.
18. Tilkall teknisk assistent fra sekretariatet ved problemer.
19. Endringer av rekkefølge for foredrag må kun gjøres når det er absolutt
nødvendig.
20. Deltagerne forholder seg til oppgitte tidspunkter og forventer at disse
holdes.

Heraeus Medical Nordic AB · Box 437 · 191 24 Sollentuna · Sverige · www.palacos.com
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Praktisk Informasjon
Plaza SAS hotellet ligger midt i byen med Sentralbanestasjonen og
Spektrum som nærmeste naboer og med all mulig tilgjengelig kommunikasjon. Det finnes også parkeringsplasser og parkeringshus i
nærområdet, også i kjelleren på Plaza. Det går Flybuss direkte fra
Gardermoen til SAS hotellet, evt kan man benytte taxi på fastpris.
Lunsjen vil bestå av bagetter, piroger, ciabatta osv og blir satt frem til
deltagerne på bord flere steder i utstillingslokalene. Det blir satt fram vann,
men dersom man ønsker mineralvann kan dette kjøpes av hotellet. Kaffen
hentes gratis fra kaffemaskiner på området.

Longevity®
Crosslinked Polyethylene
Highly Crosslinked Acetabular Linere

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.

		
		
		

		

28mm

32mm

Clinical results:
Highly Crosslinked Polyethylene in total Hip Arthroplasty
Clinical Orhopedics December 2004, Digas, Kärrholm, Malchau et al.
RSA studie – 62% lower proximal pentration, 31% lower total
(three-dimensionel) penetration.
Large Diameter Femoral Heads on Highly Crosslinked Polyethylene
Clinical Orthopedics June 2006, Geller, Malchau et al.
Minimum 3 year results – excellent wear characteristics.
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Nordic Medical Supply AS
Tel +47 67 91 22 00  Fax +47 67 91 22 01
info@nordicmedicalsupply.no
www.nordicmedicalsupply.no

36mm

40mm

Høstmøte 2007

		
Bilder fra utstillingen i 2007
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Program dag til dag
Tirsdag 21. oktober
Olympia

Torsdag 23. oktober

Film/Kunst

0900-1130
0900-1200
Workshop. Introduksjonskurs i
Tverrfaglig ortopedisk
ortopedi for turnuskandidater
seminar om benamputasjoner
og nyutdannede leger
- første del

0830-1200
Traumesymposiet - Tema:
Traumekompetanse – i Norge
og i internasjonal tjeneste

			
1430-1800
			
Traumesymposiet - Tema:
		 Norge” ”Traumesystem for
statusrapport
		

Kunst

Munch

0830-1000
0830-1000
Artroskopi
Eksperimentelt frie
symposium:
foredrag
Patellar instabilitet
Kaffe

1130-1230 Lunsj

1200-1300 Lunsj
1300-1430
Traumesymposiet - Tema: The
international perspective

Film

Rom 301/303/305

1030-1200
1030-1200
Artroskopi/kne frie
Barn frie foredrag
foredrag
1230-1600
1300-1615
Tverrfaglig ortopedisk seminar Workshop. Introduksjonskurs i
ortopedi for turnuskandidater
om benamputasjoner
og nyutdannede leger
- siste del

Kunst

Munch

1300-1430
NRL symposium:
Offentliggjøring
av sykehusvise
rapporter?

1300-1430
Traume frie
foredrag

Base 1

Rom 303

1500-1640
Protese frie
foredrag

1300-1400
Skulder frie
foredrag

1600-1700
GF Håndkirurgisk
forening

16

Kaffe
1030-1200
Swemac symposium:
Scafoid- og
radiusfrakturer

1030-1200
GF NOFAF

			
			
1300-1350
1300-1430
Infeksjon/tumor frie GF Revmakirurgisk
foredrag
forening

		

1500-1630
Radiusfrakturer
konsensus
fremlegging
resultater

1500-1630
GF ASAMI

Fredag 24. oktober
1200-1300 Lunsj

1500-1540
Hånd frie foredrag

1500-1630
Fot/Ankel
symposium: OCD i
talus

1500-1700
Traume frie
foredrag

0830-1200
Åpning - Nof symposium.
Tema: Proksimale femurfrakturer

Kaffe

0830-1000
0900-1000
Artimplant:Tissue GF Barneortopedisk
reinforcement
forening NBF

Kaffe

0800 - 0900 Registrering

Film

1300-1430
Boehringer
1300-1430
Ingelheim symposium
Rygg frie foredrag
Tema: Peroral
tromboseprofylakse

1300-1430
Hånd frie foredrag

Rom 301

1200-1300 Lunsj

Onsdag 22. oktober
Film

0830-1200
Revma symposium:
Revmakirurgisk
behandling av
albueleddet

Base 1

0830-1000
Protese frie
foredrag
Kaffe

1300-1730
Barnesymposium
Tema: CLP

Kaffe
1500-1700
Traume faggruppe
symposium Tema:
Oppfølging
av nasjonalt
traumesystem

1500-1630
NMS symposium
Tema:
Kneprotesekirurgi

1500-1700
Biologisk
reparasjon
symposium

1030-1200
Protese frie
foredrag

Kunst

0900-1200
Hånd symposium:
Bløtdelsdekking av
skadet hånd

Munch

Base 1

Rom 301

0830-1000
Idrettsskade
forskning
symposium:
Skadeforebygging

0830-1000
Smith & Nephew:
Bruskskader

0830-1115
AO Alumni
symposium:
Ryggskader

Kaffe
1030-1140
Diverse UX frie
foredrag

1030-1200
GF Skulder- og
albuekirurgisk
forening

1115-1200
GF AO Alumni

1200-1300 Lunsj
1300-1600 Nof generalforsamling

• Høstmøteboken 2008

• Høstmøteboken 2008

17

15 m2

5m

5

2,5 m

48

za ne
Plaer tin
V

4,5 m

8m

15 m

8m

54

5m

			
			

6m

		

Mat

49

3m

Olympia
50

3,5 m

ring

3m

53

2m

N
regoisft
re

42

2m

1m

2,5 m

2m

2m

2m

1m

52

46
2,5 m

1m

4m

2m

30

51

3,5 m

3m

305
304

3. etasje
Gangbro
til Oslo
Spektrum

303

302

301
er

Heis
18

3m

45

Film

4

47

3m

Heiser

41

2m

m

3m

2m

2m

31

32

40

Mat

2m

20

2m

2,5

3m

2m

6+7

Kunst

29

Mat

3m

3

2m

28

21

Foyer

39

44
2,5 m

2
27

2m

8

4m

m

38

2m

23

3m

			
3m
			
		
9
		3

37
2m

2,5 m

m

m

43

26

25

24
1,5

363,5

m

3m

2,

14

353,5

Sonja Henie Ballroom

22

10

m

11,5 m

69 m

2

343,5

4,5 m

12

334 m

1

2m

13

155 m

19

2m

11

2m

2. etasje

18

17

16

1m

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

2m

Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo
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Standoversikt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C
W8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nordic Medical Supply
DJO Nordic
DJO Nordic
Algol Pharma
Bauerfeind/Ortopro
Johnson& Johnson
Johnson& Johnson
Otto Preiss
Ossano Scandinavia
Astra Tech
Bbraun
Swemac Orthopaedics
Swemac Orthopaedics
Swemac Orthopaedics
Bayer Healthcare
Össur Nordic
Orthovita
Angiotech
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Pfizer
Mediplast
Mundipharma
Camp Scandinavia
Camp Scandinavia
Medinor
Medinor
Medinor
Octopus Limedic
Meda
Baxter
MSD
KCI Medical
KCI Medical
Boehringer Ingelheim
Heraeus Medical
Bergman
Examvision

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Medtronic
Synthes
Synthes
Synthes
Synthes
Link Norway
Implantscan
SCP
BMS Convatec
Brainlab
Artimplant
Biomet
Mebi
Octapharma
Ortoconcept
Stryker
Ortomedic
Smith & Nephew
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Symposier tirsdag 21. oktober

Symposier tirsdag 21. oktober

Traumesymposiet
Tirsdag 21. oktober
09.00-18.00
Sted: Olympia

Traumesymposiet
Tirsdag 21. oktober
09.00-18.00
Sted: Olympia

Traumesymposiet er et tverrfaglig kirurgisk-ortopedisk-anestesiologisk symposium som arrangeres hvert år i uke 43 under høstmøtene til NKF, Nof og
NAF. Traumesymposiet arrangeres annet hvert på høstmøtene til Nof og NKF.

”Traumesystem for Norge” - Statusrapport

Traumekompetanse – i Norge og i internasjonal tjeneste
Møteledere: Kjell Matre og Torben Wisborg

Møteledere: Jannicke Mellin-Olsen og Tina Gaarder
Tid
14.30-14.45

Hvordan oppnår vi adekvat traume-kompetanse hjemme
og ute?
Tina Gaarder, overlege traumeenheten UUS / leder
traumeutvalget NKF

14.45-15.00

”Traumesystem for Norge”- status
Olav Røise, div.dir., bevegelsesdiv., UUS

			
			

15.00-15.10

Får implementering av traumesystem konsekvenser for
utdanning av anestesileger?
Torben Wisborg, overlege anestesiavd, Hammerfest

		

15.10-15.20

Hvordan sikre god kirurgisk traume-behandling i
fremtidens sykehusstruktur?
Tom Glomsaker, seksjonsoverlege kirurgisk avd, SUS / leder
NKF

15.20-15.30

Fremtidens sykehusstruktur - konsekvenser for spesialistutdanning og traumebehandling?
Torunn Janbu, president, Den norske legeforening

15.30-15.40

Krav til traumekompetanse for anestesipersonell – prehospitalt
og i sykehus, i Norge og utenfor ?
Kjetil Ness, overlege, anestesiavd, Moss

Hvordan vil Helse Vest tilrettelegge for/ imøtekomme de
krav som stilles til et traumesystem?
Helge Bryne, viseadm.dir., Helse Vest

15.40-15.50

11.30-12.00

Kirurgi for Forsvaret – har vi nådd målet?
Johan Pillgram-Larsen, forsvarets overlege i kirurgi / thoraxkir.
avd, UUS

Hvordan vil Helse Sørøst tilrettelegge for/ imøtekomme de
krav som stilles til et traumesystem?
Mari Trommald, viseadm.dir., Helse Sørøst

15.50-16.00

12.00-13.00

LUNCH

Hvordan skal mindre sykehus opprettholde tilfredsstillende
kvalitet i traume-behandlingen?
Colin Poole, overlege kirurgisk avd, Ringerike Sykehus

16.00-17.30

Paneldebatt med innledere

17.30

Local haemostatics
J&J, Baxter, Nycomed

Tid
09.00-09.05

			
09.05-09.20
			
		
09.20-09.40
		

Introduksjon
Initial traumatologi og krav til kompetanse
Pål Aksel Næss, overlege traume-enheten UUS / traumeutvalget
NKF
Damage control orthopaedics – prioriteter Jan Erik Madsen,
professor ortopedisk senter, UUS

09.40-10.00

Ortopedens rolle i generell traumebehandling ved mindre
sykehus i Norge?
Gunnar Dagslott, overlege ortopedisk avd, Volda

10.00-10.20

Hva kreves i tillegg til ortopedisk spesialitet for å fungere som
eneste kirurg i uteoppdrag ?
Roger Trana, overlege ortopedisk senter, UUS

10.20-10.50

Kaffe

10.50-11.10

Sivilt anestesiprosjekt under militær operasjon – utfordringer og
betenkeligheter
Knut Ole Sundnes, forsvarets overlege i anestesi / anestesiavd, SAB

11.10-11.30

Tema: THE INTERNATIONAL PERSPECTIVE

20

13.00-14.00

Safe Surgery with limited resources
Jorma Salmela, ICRC, University Hospital of Kuopio, Finland

14.00-14.30

Towards more efficient multi-national work on rescue and aid to
disasters
Professor Eddy Rahardjo, Dept of anesthesiology, Airlangga
University, Surabayo, Indonesia

• Høstmøteboken 2008
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Symposier tirsdag 21. oktober

Symposier tirsdag 21. oktober

Tverrfaglig ortopedisk symposium om amputasjoner
Tirsdag 21.oktober
09.00-16.30
Sted: Film/Kunst

Tirsdag 21. oktober
09.00-16.00
Sted: rom 301

Introduksjonskurs i ortopedi for turnuskandidater
og nyutdannede leger
Alle interesserte turnuskandidater og nyutdannede leger inviteres i år til å
delta på Norsk Ortopedisk Forenings introduksjonskurs i ortopedi. Det koster
ingenting å delta på kurset, men deltagerne må registrere seg i forkant.

Benamputasjoner
Tid
09.00-09.05

Velkommen
Ortoped Per Reidar Høiness, Nof

09.05-09.20

Leggamputasjon etter traume
Ortoped Gunnar Flugsrud, Ullevål US

09.20-10.00

Leggamputasjoner - teknikk mm
Ortoped Per J Lerud, Aker US

10.00-10.30

Kaffe

10.30-11.15

Opptrening og rehabilitering av benamputerte
Spesialfysioterapeut Jette Schack, Aker

11.15-12.00

Å leve med fantomsmerter - utfordringer for helsepersonell
Sykepleier dr philos Finn Nortvedt, HiO

Kurset er godkjent av Legeforeningen og gir tellende kurstimer. Leger i
spesialistutdannelse (LIS) vil kunne få dekket utgifter forbundet med reise og
opphold fra Dnlf´s kursfond. Dessverre dekker ikke Dnlf´s fond kursutgifter
for turnuskandidater. Derfor er det ingen deltageravgift på dette kurset.

12.00-13.00

Lunsj

13.00-13.30

Kvalitetssikringssystem “SMART”, Standardized Multidisciplinary Amputee Rehabilitation and Training
Ortopediingeiør Robert Fuglø, Ortopediteknikk

Workshopen blir arrangert slik at deltagerne deles inn i 3 grupper som
roterer mellom 3 stasjoner med forskjellige tema:
• Gipsbehandling av vanlige brudd
• Artroskopi av knær og skuldre
• Operasjon for ankelbrudd på plastmodell

13.30-1400

Nye avstøpnings- og produksjonsteknikker for proteser
Ortopediingeniør Kjetil Atterås, Atterås Ortopediteknikk

14.00-14.30

Nyvinninger innen benproteser
Ortopediingeniør Rune Nilsen, SMO

14.30-15.00

Kaffe

Kurset starter klokken 09.00 med registrering og velkomsthilsen. Mellom
klokken 10.00 og 16.00 avholdes tre sesjoner av 1,5 times varighet innen de
nevnte temaene. Lunsjen er mellom 11.30 og 12.30.

15.00-15.30

Psykologiske reaksjoner og mestring
Psykolog Gunnar Rosén

15.30-16.00

Hjelpemidler, stønader og refusjoner
Ortopediingeniør Håkon Jensen, SMO

16.00-16.15

Diskusjon. Avslutning
Ortoped Per J Lerud, Aker US

Utdannelsesmulighetene for en nyutdannet lege i Norge er mange, og mange
velger en klinisk spesialitet, for eksempel et kirurgisk fag. Norsk Ortopedisk
			
Forening ønsker å invitere leger som er på vei inn i en spesialistutdannelse til å
delta på vårt introduksjonskurs. Dette for at interesserte kan få et inntrykk av hva
			
ortopedifaget
		 består av samtidig som de kan lære noen vanlige prosedyrer som
de kan ha god nytte av som turnuslege eller i starten av sin spesialistutdannelse.
		
Nettopp det at kurset vil være nyttig i arbeidet som turnuslege gjør at også
arbeidsgivere forhåpentligvis vil se fordelene med gjennomført kurs og
derfor støtter kursdeltagelse.

			
			

		

Kurset er godkjent av Legeforeningen med 6 timer som valgfritt kurs under
spesialisering til ortopedisk kirurgi og for spesialistenes etterutdanning.
Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 8 timer.
22
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Nof symposium
Onsdag 22. oktober
08.30-12.00
Auditorium: Film/Kunst

Proksimale femurfracturer
Møteleder: Knut Fjeldsgaard, Nof

Tid
08.30-08.35

Kunstnerisk innslag
Collumfracturer

08.35-08.55

Norsk standard ved collumfracturer. Data fra
Hoftebruddregisteret
Kst.overlege Tarjei Vinje

08.55-09.15  

Hvorfor skal vi bruke hemiproteser
Overlege Frede Frihagen

09.15-09.35  

Er skruer gammeldags? Prof. Knut Strømsøe

09.35-09.55  

Valg av protese ved disloserte collumfracturer
Overlege Wender Figved

09.55-10.10

Diskusjon

10.10-10.20

Kaffe

			
			

		

Trochantære fracturer

Box 3035, 183 03 Täby
Besöksadress:
Hägernäsvägen 10

10.20-10.40

Norsk standard ved slike trochantære fracturer. Data fra
hoftebruddregisteret
Overlege Jonas Fevang

10.40-11.00

Hvorfor skal vi bruke glideskrue?
Overlege Frede Frihagen

11.00-11.20

Hvorfor skal vi bruke nagle
Lege Asbjørn Sorteberg

11.20-11.40

Hvorfor nok en randomisert studie nagle/Glideskrue
Seksjonsoverlege Kjell Matre

11.40-12.00

Diskusjon

mobil:
+46 (0)703 - 94 24 40
kontoret: +46 (0)8 - 756 71 10
fax:
+46 (0)8 - 732 69 38
Sivert.lodesjo@telia.com
www.limedic.se
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Boehringer Ingelheim symposium 2008
Onsdag 22. oktober
13.00-14.30
Auditorium: Base 1

Peroral tromboseprofylakse. En unødvendig nyhet?
Møteledelse:
Frank Brosstad, Rikshospitalet     
Vidar Punsvik, Ålesund Sjukehus  

Tid
13.00-13.20

Hvordan skjer tromboseprofylakse etter innsetting av
kne- eller hofteprotese ? Resultater fra en undersøkelse av
dagens norske praksis
Arvid Sollie, Boehringer Ingelheim

13.25-13.45

Guidelines- utdaterte og lite relevante?
Per Morten Sandset, Ullevål Universitetssykehus

13.50-14.05

Pradaxa (dabigatran) - Et nytt behandlingsalternativ
Ola Dahl, Thrombosis Research Institute

14.05-14.30

Diskusjon: Langtidsprofylakse - behov for norske
retningslinjer
Pro - P.M Sandset Con - TBD

			
			

		

0SBMUISPNCPTJTQSPQIZMBYJTXJUIOPDPBHVMBUJPONPOJUPSJOH
*OEJLBTKPO1SJNSGPSFCZHHFMTFBWWFOTUSPNCPFNCPMJTL
TZLEPNIPTWPLTOFQBTJFOUFSTPNIBSHKFOOPNHlUUFMFLUJW
UPUBMIPGUFQSPUFTFLJSVSHJFMMFSUPUBMLOFQSPUFTFLJSVSHJ
%PTFSJOHNH LBQTMFSgNH
4FQSFQBSBUPNUBMFTJEF

Besøk oss på stand 33

4UBOHJFS+$MJO1IBSNBDPLJOFU°
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Vi treffes på stand nr. 1

Jubileumssymposium onsdag 22. oktober
Tema: Kneprotesekirurgi State of the art.
Professor og overlege I Ortopedi, Norrlands Universitetssykehus, Kjell Gunnar Nilsson

Symposier onsdag 22. oktober

Nordic Medical Supply symposium 2008
Onsdag 22. oktober
15.00-16.30
Auditorium: Base 1
Nordic Medical Supply inviterer til symposium ved Norsk Ortopedisk
forenings høstmøte

Kneprotesekirurgi. State of the art.
Foredragsholder:
Kjell Gunnar Nilsson
Professor och överläkare i Ortopedi, Norrlands Universitetssjukhus
Chef Sektionen för artroplastik
Fellow Royal Australasian College of Surgeons (FRACS)
Møteleder:
Finnur Snorrason, Ortopedisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

			
			

		

DIN PERSONLIGE

leverandør av ortopedi,
endoskopi og operasjonsprodukter

Nordic Medical Supply AS
Telefon 67 91 22 00 † Fax 67 91 22 01
info@nordicmedicalsupply.no † www.nordicmedicalsupply.no
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Barnesymposium 2008
Onsdag 22. oktober
13.00-17.30
Auditorium: Kunst
Norwegian Paediatric Orthopaedic Society Symposium

Perthes disease
Moderators: Dr. Ola Wiig and Dr. Ketil J Holen

Preserving Strength

Reducing Wear

Resisting Oxidation

Tid
13.00-13.05

A Material Advancement in Hip and Knee Technology
X3™ Polyethylene is the first highly crosslinked polyethylene to address
three of the major causes of hip and knee implant failure.
• Structural fatigue strength better than conventional polyethylene
• Improved wear reduction over conventional polyethylene and earlier
crosslinked polyethylene
• Oxidation resistance similar to virgin polyethylene
Velkommen til Stryker stand nr 52 under NOF 2008!

Opening of symposium
Dr. Ola Wiig

13.05-13.25

Epidemiology of Perthes disease-an overview
Dr. Ola Wiig

13.30-14.15

Aetiology,pathogenesis and natural history of Perthes
disease
Mr. Anthony Catterall

14.15-14.40

Diagnosis of Perthes disease
Dr. Ketil J Holen

14.40-15.00

Coffee break

15.00-15.30

Treatment of Perthes disease-an historical overview
Mr. Anthony Catterall

15.30-15.50

The Norwegian Perthes disease study
Dr. Ola Wiig

15.50-16.10

Current treatment options
Prof. Terje Terjesen

16.10-16.30

What is new in Perthes disease? Future research
Prof. Lasse Engesæterall

16.30-17.30

1. How I treat Perthes disease
2. Case presentation and discussion
Mr. Anthony Catterall

17.30

Closing remarks

			
			

		

X3™
Stryker Norge, Gjerdrumsvei 8, 0484 Oslo

www.stryker.com

This advertisement is intended solely for the use of healthcare professionals. The information presented in this advertisement is intended to demonstrate
the breadth of Stryker product offerings. Always refer to the package insert, product label and/or user instructions before using any Stryker product.
Products may not be available in all markets. Product availability is subject to the regulatory or medical practices that govern individual markets. Please
contact your Stryker representative if you have questions about the availability of Stryker products in your area. Products referenced with ™ designation
are trademarks of Stryker. Products referenced with ® designation are registered trademarks of Stryker.
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Ortopedisk traumemøte – symposium
Onsdag 22. oktober
15.00-17.00
Auditorium: Munch

Oppfølging av nasjonalt traumesystem

– hvordan bør vi fordele de ortopediske traumeoppgavene i framtiden for å
gi et likeverdig og best mulige tilbudet til hver enkelt pasient.
Arrangør: Ortopedisk traumeutvalg
Møteledere: Olav Røise og Kjell Matre

Tid

Er du under press for å gi en bedre
sårbehandling?

15.00-15.40

Behandling av avanserte nerveskader - Hvordan kan
dette best organiseres i Norge/Skandinavia?
Thomas Hultgren

15.40-15.50

Det nasjonale traumesystemet – hva det innebærer, og
føringer for ortopedisk traumatologi.
Olav Røise

15.50-16.05

Ortopedisk traumeutvalg sitt forslag til arbeidsfordeling
mellom sykehus i traumesystemet.
Bjørn Bragnes

16.05-16.20

Hvilke krav/standarder må stilles til sykehus som skal ta
imot ortopediske traumepasienter?
Martinus Bråten

16.20-17.00

Paneldiskusjon med forelesere i panelet

			
			

		

Det kan være en utfordring å finne en god behandling til sår som ikke vil hele raskt.
Mange ortopeder opplever at tiden er knapp, og at de gjerne skulle hatt en mer
effektiv sårbehandling!
Nå har tiden kommet for å overveie en bedre sårbehandling med V.A.C.® Therapy.
V.A.C.® Therapy sikrer en hurtigere klargjøring av sårbunden, forbedret livskvalitet
for pasientene og reduserte omkostninger.
Besøk hjemmesiden vår: www.kci-medical.com

• Høstmøteboken 2008

33

Symposier onsdag 22. oktober

E-Poly Vitamin E Stabilised HXLPE
Polyethylene E-volved

Onsdag 22. oktober
15.00-17.00
Auditiorium: Rom 303 (3.etasje)

Symposium om biologisk reparasjon
Program:
• Norske studier viser vei mot ytterligere forbedringer av teknikker for
biologisk bruskreparasjon. Martin Polacek, Tromsø
• Studier på mekanismer for utvikling av artrose. Anders E Hansen, Tromsø
• Analytiske teknikker for å øke forståelsen av fysiologiske prosesser i brusk
Jan Elvenes, Tromsø
• Utvikling av nye kvaliteter av brusk for reparasjon av større defekter
Inigo Martinez, Tromsø
• Våre data brukt i klinisk praksis.Tissue engineering. Artrose.
Oddmund Johansen
Behandling av artrose i ulike ledd har neppe funnet sin endelige form.
Protesekirurgien har vært en svært vellykket form for behandling særlig
fordi man har fått kontroll over smerter. Ulike problemer som luksasjoner og
løsninger kan oppstå etter innsetting av proteser, og relativt mye kapasitet
brukes på reoperasjoner. Brusktransplantasjon (ACI) og mikrofraktur
(M) er ikke etablerte behandlingsmåter for veletablert artrose. En norsk
studie har vist at man i mange tilfeller kan få ny vevsdannelse og bedring
av symptomer ved behandling av mindre bruskskader med ACI og M (1). I
begge gruppene var det imidlertid ulike former for svikt i behandlingen,
også slik at pasientene måtte reopereres med innsetting av proteser.

Besøk oss på vår
stand (nr. 48) på NOF
Høstmøte i Oslo,
22. - 24. oktober 2008

www.biomet.no

			
			

		

I et forsøk på å finne bedre behandlingsalternativer for artrose, har vi i Tromsø
i lang tid arbeidet med to ulike forskningsprosjekter. For 12 år siden begynte
vi i en studie å sammenligne brusk og synovialvæske fra artrose- og normale
knær ved hjelp av analyser på mRNA nivå. Siden prosjektet var utformet for å
kunne registrere alle forskjeller mellom prøver fra normale og artrotiske ledd,
fant vi tidlig mRNA fra en bakterie i prøvemateriale fra knær med artrose. Et
selskap, Orthogenics A/S, er etablert for dette prosjektet i Forskningsparken
i Tromsø. Det kommer nå rimelig entydige data fra både mRNA og DNA
studier finansiert fra dette selskapet som tyder på at en bestemt gruppe
bakterier finnes i leddvæske fra knær med artrose. Antibiotikabehandling
kan defor muligens i fremtiden inngå som ledd i biologisk behandling
av artrose. Hvis infeksjon kan behandles, kan en annen viktig faktor for
vellykket biologisk reparasjon være kvaliteten på brusken som dannes. Vi
vet at ved å plassere bruskceller eller stamceller i en tredimensjonal struktur
under dyrkning, vil cellene i større grad produserer matrix karakteristisk for
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brusk. Også andre faktorer for vellykket bruskdannelse er delvis kjent fra
litteraturen. Vi har kominbert kjente positive miljøfaktorer rundt brusk- og
stamceller, og oppnådd et ganske typisk bruskmønster både ved mRNA- og
proteinanalyser av vev dannet i slikt miljø. Vi har også i laboratoriet klart
å få frem en om lag 1cm2 stor bruskbit av homogen karakter, som vi tror
kan dyrkes opp til nødvendig størrelse for reparasjon av større bruskdefekter.
I denne presentasjonen vil vi også vise kasus som har fått behandling med
en kombinasjon av antibiotika og biologisk reparasjon av bruskskaden med
dagens teknologi.

Artroskopisymposium 2008
Torsdag 23. oktober
08.30-10.00
Auditorium: Film

			
			

The Norwegian Arthroscopic Society invites to

		

Patellofemoral Joint Instability Symposium
Faculty:
David Dejour, MD, PhD, Lyon
Grethe Myklebust, Physiotherapist, PhD, Oslo
Lars Engebretsen, MD, PhD, Oslo
Sverre Løken, Oslo, MD, Oslo
Moderators: Jon Olav Drogset, MD, PhD, Trondheim. Nina Kise, MD, Oslo

Tid        
08.30-08.45

www.medinor.no

Anatomy / Biomechanics / Patophysiology
Dr. David Dejour PhD, Lyon

08.45-08.55

Conservative treatment
Physiotherapist Grethe Myklebust Dr.Scient

08.55-09.05

If surgery; Then what?
Professor Dr. Lars Engebretsen PhD

09.05-09.25

Deepening trochlear plasty; Methods and results
Dr. David Dejour PhD, Lyon

09.25-09.45

Medial patellofemoral ligament reconstruction; Methods
and results
Dr. Sverre Løken

09.45-10.00

Discussion
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Sangvia®

Symposier torsdag 23. oktober

YOUR OWN BLOOD™
Artimplant symposium 2008
Torsdag 23. oktober
08.30 – 10.00
Auditorium: Base 1

Tissue reinforcement
Tid

Nyhet!

Peroperativ reinfusjon
av autologt blod

Besøk Astra Techs utstilling på stand
nr.10 og lær mer om blodsparing
med Sangvia®, en per- og postoperativ
løsning som samler, filtrerer og
reinfunderer blodtap.
s Kostnadseffektiv
s Trygg
s Enkel i bruk

08.10-08.30

Artimplant bjuder på frukost Artimplant AB, Sverige

08.30-08.50

Positiva erfarenheter av Artelon® Tissue Reinforcement
inom skulderkirurgi Dr. Carl Zetterberg, Docent,
Överläkare Ortopedkliniken, Frölunda Specialistsjukhus,
Västra Frölunda

08.50-09.00

Diskussion

09.00-09.20

Lovande 3-års data - Artelon® CMC Spacer för
tumbasartros, Dr. Sten Björnum, Överläkare, Specialist
inom Ortopedi och Idrottsmedicin, Läkarhuset +7,
Göteborg

			
			

		

Diskussion
09.30-09.50

Intressanta fallrapporter med Artelon® Tissue
Reinforcement inom fotkirurgi, Dr. Jan Lidström,
Överläkare, Ortopedkliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Mölndal

09.50-10.00

Diskussion & Avslutning

Astra Tech AS, Postboks 160, Luhrtoppen 2, 1471 Lørenskog, Norway.
Tel: +47 67 92 05 50. Fax: +47 67 92 05 60 www.astratech.no
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Power Meets Refinement
- The Next Generation of Hall® Power

Large bone, small bone
and trauma

Symposier torsdag 23. oktober

Revmakirurgi symposium 2008
Torsdag 23. oktober
08.30-12.00
Auditorium: Munch

Revmakirurgisk behandling av albueleddet
Tid
08.30-08.40

Velkommen
v/ møteleder Kari Eikvar

08.40-08.55

Cost-effektivitetsanalyse av revmakirurgi
v/ ass.lege Hanne Osnes Ringen, Diakonhjemmets sykehus

08.55-09.15

Albuestudien v/Diakonhjemmets sykehus
v/ ass.lege Tarjei Lona

09.15-09.45

Albuesynovektomi - åpen versus artroskopisk teknikk.
Tilganger

09.45-10.00

Albueprotesekirurgi og resultater v/primærproteser. Hva sier
litteraturen ?

10.00-10.30

Pause

10.30-11.15

Albueprotesekirurgi   - Indikasjon og valg av protese
v/ gjesteforeleser

11.15-11.45

Albueproteserevisjoner og komplikasjoner ”How far do
You go?”
v/ Diakonhjemmets sykehus

11.45-12.00

Paneldebatt
v/ forelesere

12.00

Slutt

			
			

		

Nordic Medical Supply AS
Tel +47 67 91 22 00  Fax +47 67 91 22 01
info@nordicmedicalsupply.no
www.nordicmedicalsupply.no
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Swemac symposium 2008
Torsdag 23. oktober
10.30-12.00
Auditorium: Base 1

Treatment of fractures of the scaphoid
and distal radius.
Speakers:
Nicholas J. Goddard MB, FRCS. Consultant Orthopaedic Surgeon; The Royal
Free Hospital and School of Medicine, London, UK
Danny Brown, FRCS. Consultant Orthopaedic Surgeon; The Royal Liverpool
University Hospital, UK

			
			

Tid
10.30

Treatment of scaphoid fractures and non-unions with Acumed
Acutrak Headless Compression Screws.
Dr. Nicholas J. Goddard, FRCS

		

Dr. Goddard will be presenting his experience in treating scaphoid fractures
and non-unions. Presenting percutaneus volar approach, and benefits of
using the Acutrak screw. Also looking at studies regarding the scaphoid.
11.10

Treatment of distal radius fractures with Acumed AcuLoc
Targeted Distal Radius System.
Dr. Danny Brown, FRCS.

Dr. Brown will be presenting his experience with treatment of distal radius
fractures. Looking into benefits of an anatomical locking plate, and the
importance of how to position volar plates.
11.45

Discussion with the possibility to ask questions.

12.00

End of symposium
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LINK® C.F.P.

LINK® MP®

MODULÆR
SEMENTFRI
REVISJONSSTAMME

ANATOMISK
SEMENTFRI STAMME
MED MINIMAL BEINRESEKSJON

HOFTE

HOFTE

Symposier torsdag 23. oktober

NRL symposium 2008
Torsdag 23. oktober
13.00-14.30
Auditorium: Film

Symposium Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL)
Skal vi offentliggjøre sykehusvise rapporter og hva skal gjøres ved dårlige
resultater?
Ordstyrer: Lasse Engesæter

Tid

LINK® MITUS®

ANKELPROTESE

*OVER 90 % OVERLEVELSE PÅ
10 ÅR N=4121

FOT

KNE

UNIKONDYLÆR KNEPROTESE

LINK® S.T.A.R.®

* ÅRSRAPPORT 2007 – SVENSKA
KNÄPLASTIKREGISTRET

13.00-13.05

Velkommen.
Lasse Engesæter

13.05-13.20

Hvorfor er offentliggjøring av resultatene nå blitt
aktualisert? Hvilke tiltak kan være aktuelle for sykehus
med dårlig resultat?
Ove Furnes

13.25-13.40

Offentlige sykehusvise rapporter, jeg er imot.
Leif Ivar Havelin

13.45-14.00

Offentlige sykehusvise rapporter, jeg er for.
Lars Engebretsen

14.05-14.30

Debatt

			
			

		

VELPRØVD OG DOKUMENTERT

Stand nr. 42
LINK NORWAY AS · Energivegen 5 · N-2050 JESSHEIM · Tel. 22 72 16 80 · Fax. 63 97 81 34
E-post: firmapost@linknorway.no · Internett: www.linkhh.com · Produksjon: WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG
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Nof mini-symposium 2008
Torsdag 23. oktober
15.00-16.30
Sted: Base 1

Distale radiusfrakturer

Rapport fra NOFs konsensusgruppe
Møteledere: Hebe Kvernmo og Torstein Husby
• Konsensusgruppens valg av arbeidsmetode
Katrine Bjørnebek

10 min

• Konservativ behandling: Hvilke reposisjonsmetoder er mest egnet?
Knut Melhus
10 min

			
			

• Hvilke frakturer bør operativt behandles?
John Williksen

10 min

		

• Hvilke type(r) operativ behandling oppnår best resultat?
Magne Røkkum

10 min

• Hvilke rehabiliteringstiltak og oppfølging oppnår best resultat?  
Adalsteinn Odinsson
5 min
• Oppsummering og forslag til behandlingsalgoritme
Torstein Husby
• Prosessen videre
Hebe Kvernmo
• Diskusjon

• Høstmøteboken 2008
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Fot-Ankel symposium 2008
Torsdag 23.oktober
15.00-16.30
Auditorium: Munch

Besøk oss på
stand nr. 19

Arrangør: Norsk Fot- og Ankelkirurgisk forening

Symposium om OCD i talus
Tid
15.00-15.05

Intro
A.Dietze

15.05-15.40

Osteochondral Lesions of the Talus. Clinics and Treatment
options
E. Orthner (Wels)

			
			

15.40-16.10

MR i diagnostikk og oppfølging av OCD
M. Stiris

		

16.10-16.30

Bruskbiologi, dagens og fremtidens muligheter
A. Årøen

16.30

Avslutning
A.Dietze

E2008-0007
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Symposier fredag 24. oktober

Otto Preiss AS representerer en rekke velrenommerte produsenter
av produkter og utstyr for bl.a. ortopedisk kirurgi, inkl. hånd- og
fotkirurgi, generell anestesi og intensiv behandling.

SCANOS

Senter for Idrettskadeforskning symposium 2008
Fredag 24. oktober
08.30-10.00
Auditorium: Munch

Skadeforebygging

Et symposium fra Senter for Idrettskadeforskning OSTRC.
I dette symposiet tar vi først for oss nye data generelt innenfor fotball og
skader. Professor Roald Bahr vil gi en oversikt over de mange nye studiene
som er publisert siste år.
Deretter kommer vi med nye data for skader på kunstgress sammenlignet
med naturgress. Dette er et aktuelt tema både i Norge og mange andre
land hvor de nye kunstgresstypene har gjort (og gjør) sitt inntog. Kommer
du på symposiet får du siste nytt på feltet.

			
			

		

Symposiet avsluttes med to studier på det såkalte FIFA 11 programmet. FIFA
introduserte for 32 år siden et oppvarmingsprogram som også skulle virke
skadeforebyggende. Katrin Steffen fra Senter for Idrettskadeforskning viste
så i en kontrollert studie at FIFA 11 ikke virket etter hensikten. Torbjørn
Soligård og Katrin endret så på programmet og de presenterer data fra
denne siste studien som viser at nå har FIFA 11+ god effekt.

NEWDEAL

INTRO – skadeforebygging i fotball (10 min Professor Roald Bahr)

Hactiv HA coated usementert
hofteprotese
• Hactiv protese med og uten krave
• Hactiv High Offset protese
• Reactiv revisjonsprotese med og
uten krave, samt distal locking versjon
• Biolox® Forte keramikk

Totalleverandør av implantater til fot og ankel
• Hintegra® Total Ankle Prosthesis
• Panta® Arthrodesis Nail System
• Hallu-Fix M.T.P. Arthrodesis System
• Bold® & I.CO.S.® Compression Screw,
Spin® Snap-off Screw
• Solustaple® & Uni-Clip® Compression staples

TEMA 1: Skaderisiko på kunstgress: erfaringer fra Norsk eliteserie,
jentefotball og Norway Cup (20-30 min John Bjørneboe, Kathrin
Steffen og Torbjørn Soligaard) Våre 3 foredrag blir flettet sammen
til ett hvor en av oss innleder og hver av oss presenterer sine
metoder og hovedfunn.
Spørsmål og diskusjon(10 min)
TEMA 2: Forebyggende trening
”FIFA 11” – Hva lærte vi (15 min Kathrin Steffen)
”FIFA 11+” Hvordan forbedret vi oss(15 min Torbjørn Soligaard)
Spørsmål og diskusjon (10 min)

Besøk vår webside for mer informasjon www.ottopreiss.no
Industriveien 10, 1473 Lørenskog, Tlf: 67 92 14 00, Faks: 67 98 94 00
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Symposier fredag 24. oktober

Smith & Nephew´s symposium 2008
Fredag 24. oktober
08.30–10.00
Auditorium: Base 1

Proven performance NOW ergonomically enhanced

Feeling Is Believing

Cartilage repair
• Whom benefits from cartilage surgery?
Asbjørn Aarøen, MD, PH.D, Ullevål Universitetssykehus
• TRUFIT™ osteocondral plugs; do they fill the gap in cartilage surgery?
Tim Spalding, FRCS Orth, University Hospital Coventry & Warwickshire, UK
• Workshop, TRUFIT™ ostecondral plugs

			
			

Achieve the tissue effect you’ve come to expect from Harmonic ACE® curved shears.
Extensively engineered and designed to intuitively blend into your surgical flow.

AD130

For complete product details, see instructions for use.

© 2008 Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH. All rights reserved.

		

ETHICON ENDO-SURGERY (Europe) GmbH · Hummelsbütteler Steindamm 71 · D - 22851 Norderstedt
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Symposier fredag 24. oktober

AO Alumni Symposium 2008
Fredag 24. oktober
08.30-11.15
Auditorium: 301 (3.etg.)

Ryggtraumatologi
Tid
08.30-09.00

TLISS - towards a reliable and relevant classification of
thoracolumbar fractures
Prof Vaccaro

09.15-09.45

The treatment of burst fractures
Ass. prof. Ivar Rossvoll

10.00-10.30

What to do with thoracolumbar fractures and
neurological deficit
Prof Vaccaro

10.45-11.15

			
			

		

Case discussions

Ivar Rossvoll MD, Dr. Med, er overlege på Ortopedisk avdeling, St.
Olavs hospital, Trondheim. Han har bred erfaring med elektiv og akutt
ryggkirurgi, og foreleser om thoracolumbale frakturer på Voss- og
Oppdalkursene i bruddbehandling.
Alexander R. Vaccaro, MD,FACS, Professor of Orthopedic Surgery, Thomas
Jefferson University Hospital. Dr. Vaccaro, is co-Director of the Regional
Spinal Cord Injury Center of Delaware Valley, and of the Spine Fellowship
Program, both of Thomas Jefferson University Hospital. At Jefferson´s
Rothman Institute, Dr. Vaccaro is an Attending Orthopedic Surgeon and
co-Director of the Reconstructive Spine Service. He previously served as an
Associate Professor of Orthopedic Surgery at Thomas Jefferson University
Hospital.
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Symposier fredag 24. oktober

KS Conference & Incentive - Jørgensløkka 3 - 1387 Asker - Norway

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

Håndsymposiet
Fredag 24. oktober
09.00-12.00
Auditorium: Kunst
Arrangør: Håndkirurgisk forening

Soft tissue coverage of the damaged hand
Forelesere er:
Dr. Amit Gupta, Louisville Arm & Hand, Kentucky, USA
Dr. Hebe Kvernmo, Klinikksjef, UNN
Dr. Håvard Seland, Overlege, Haukeland Univ.sykehus

Tid
09.00-09.45

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

Soft tissue coverage of the damaged hand and arm;
general principles.
Amit Gupta

10.00-10.45

Indication for immediate free flap coverage of the
damaged hand and arm.
Amit Gupta

11.00-11.20

Local flaps for coverage of the hand and wrist;
anatomical aspects.
Hebe Kvernmo

11.25-11.45

Soft tissue coverage of the damaged hand; local cases.
Håvard Seland

			
			

		

Kristin Solstad
Tel +47 66 90 40 23
Fax +47 66 90 40 24
post@ksci.no
www.ksci.no
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Frie foredrag
Hånd 1

Hånd 2

Onsdag 22. Oktober
13.00-14.30
Auditorium: Film
Møteledere: Vilh. Finsen og Ingvar Krukhaug

1

Onsdag 22. Oktober
15.00-15.40
Auditorium: Film
Møteledere: Ole Reigstad og Torstein Husby

BEINMINERALTETTHET HOS 1794 PASIENTER MED DISTAL
RADIUSFRAKTUR
Øyen J, Gjesdal CG, Hove LM, Gulset HC, Brudvik C, Apalset EM,
Haugeberg G

2

Percutan pinnefiksasjon av ustabile distale
radiusfrakturer. Kliniske resultater
Hauksson I, Husby T, Hellund J, Bjørnstad L, Maurstad L
			

			
3
PINNING AV USTABILE DISTALE RADIUSFRAKTURER –
RADIOLOGISKE LANGTIDSRESULTATER
		
Husby T, Hauksson I, Hellund J, Bjørnstad L, Maurstad L
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10

SCAFOIDFRAKTURER VED OSLO SKADELEGEVAKT
Glad HT, Melhuus K

11

GIPS VED KLINISK MISTANKE OM SCAPHOIDFRAKTUR
Furunes HF, Vandvik PO

12

Epidemiologi ved scafoid pseudartroser, 209 pasienter
behandlet fra 1990-2005
Reigstad O, Thorkildsen R, Grimsgaard C, Røkkum M

13

4

Behandling av distale radiusfrakturer med pinning 
og gipsbandasjering, ekstern fiksasjon, eller plate og 
vinkelstabile skruebolte. En preliminær sammenlikning 
av behandlingsresultater.
Skak SV

5

DISTALE RADIUSFRAKTURER OPERERT MED DORSAL 
INTRAMEDULLÆR PLATENAGLE - EN RETROSPEKTIV 
GJENNOMGANG AV 44 PASIENTER
Eikrem M, Thorkildsen J, Jerijervi G, Opland V, Hjall A, Figved W

6

Comparison of different Osteosyntesis for Colles’
fractures: A biomechanical Study on 42 cadaver bones.
Krukhaug Y, Gjerdet NR, Lundberg OJ , Lilleng P, Hove LM

7

ARTRODESE I TOMMELS GRUNNLEDD – EN RETROSPEKTIV STUDIE
Rigo IZ, Røkkum M

8

BRUK AV SIKKSAKKINSISJON VED PURULENTE 
FLEKSORTENDOVAGINITTER
Næss I, Witsø E

9

BRUK AV PROTESE VED PROBLEMER I DET DISTALE RADIOULNAR
LEDD
Haugstvedt JR, Røkkum M

• Høstmøteboken 2008

OPERASJON FOR POSTERIOR STERNOCLAVICULÆR LUKSASJON: EN 
KASUISTIKK
Aure A, Hetland KH

• Høstmøteboken 2008

			
			

		

59

Rygg

Onsdag 22. Oktober
1300-1430
Auditorium: Munch
Møteledere: Arnfinn Pedersen og Inger Opheim

>CI:GHE>CDJHHDAJI>DCH
14

SCREENING FOR SKOLIOSE AV 12 ÅRINGER I HELSE-SØR
Adobor RD, Rimeslåtten S, Brox JI

15

Komplikasjoner etter skoliosekirurgi i barn med diabetes.
Adobor RD, Opheim I, Riise R

6E:G>JH
EZgXA>9HnhiZb

16

Hva har randomiserte studier bidratt med i
ryggkirurgien og hvordan kan slike studier 
			
gjennomføres?
			
Brox JI

		
17
Operativ
behandling av pasienter med juvenile
		
kyfoskolioser

9>6B
He^cVaHiVW^a^oVi^dc
HnhiZb

Bräuer T, Riise R
18

DEN NORSKE SKIVEPROTESESTUDIEN. 1 ÅRS RESULTATER
Hellum C, Johnsen LG, Storheim K, Nygaard ØP, Brox JI, Rossvoll I,
Grundnes O og Norwegian spine study group

19

Langtidsoppfølging med livskvalitetsdata hos pasienter 
behandlet med Boston korsett for idiopatisk skoliose
Lange JE, Steen H, Brox JI

20

Operasjonstid TPS kontra hybrid instrumentering ved 
bakre fiksering av AIS
Riise R, Bräuer T, Adobor R, Sørensen R

21

5 års oppfølging av både opererte og uopererte AIS
pasienter basert på SRS 22
Riise R, Rimeslåtten S, Adobor R, Bräuer T, Sørensen R

22

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi –
Gjennomgang av rapportfunksjon
Sørlie A, Solberg T, Skau PA, Nygaard ØP, Brox JI, Hellum C,
Ingebrigtsen Tor

M"HIDEFA 
>E9HnhiZb

BZYigdc^X^hi]Z\adWVaaZVYZg^cidYVnÉhhe^cZbVg`ZiVcY^h
Xdbb^iiZYid^cXgZVh^c\dei^dch[dgYZXdbegZhh^dchjg\Zgn#

>CI:GHE>CDJHHDAJI>DCHÄ

B:9IGDC>8Cdg\Z6H
KdaahkZ^Zc'6
CD"&(',AnhV`Zg
IZa# ),%+,&%('%%
;Vm ),%+,&%('&%
lll#hd[VbdgYVcZ`#Xdb
lll#`ne]dc#Xdb
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Eksperimentelt

Artroskopi

Torsdag 23. Oktober
08.30-10.00
Auditorium: Kunst
Møteledere: Knut Harboe og Ole Reigstad

23

Torsdag 23. Oktober
10.30-12.00
Auditorium: Film
Møteledere: Jon Olav Drogset og Nina Kise

INTUBASJONSNARKOSE AV 35 GEITER OPERERT MED TOTAL
HOFTELEDDPROTESE GA FÅ PERIOPERATIVE KOMPLIKASJONER
RELATERT TIL ANESTESIPROSEDYREN
Enoksen CH, Harboe K, Sudmann E

24

Testing av ny sementfri, HA belagt hoftestamme på geiter;
6 måneder post-op satt 30 av 30 stammer fast, 5 av 30
sementerte acetabuli løse
			
Harboe K, Enoksen CH, Gjerdet NR, Sudmann E
			

25
Hydroksylapatitt
gav vesentlig bedre beintilvekst
		
mot geite femur stammer 6 måneder post-op enn
		

kalsiumfosfat i et forsøk med geit.Harboe K, Enoksen CH,
Gabrielsen K, Sudmann B, Gjerdet NR, Sudmann E

62

26

SYSTEMIC AND LOCAL INTERLEUKIN KINETICS AFTER MAJOR
ORTHOPAEDIC SURGERY
Bastian D, Tamburstuen MV, Lyngstadaas SP, Reikerås O

27

Resorberbar kalsiumfosfat coat (Bonit®) versus
uresorberbar plasmasprayet HA, biomekaniske resultater
etter 6, 12 og 52 uker i kaninmodell.
Reigstad O, Franke-Stenport V, Johansson CB, Wennerberg A,
Røkkum M, Reigstad A

28

REDUSERT EMBOLIFOREKOMST VED BRUK AV REAMER-IRRIGATORASPIRATOR SAMMENLIGNET MED OPPBORING AV FEMURKANALEN
MED TRADISJONELT MARGBOR. EN EKSPERIMENTELL STUDIE HOS
GRIS.
Husebye EE, Lyberg T, Opdahl T, Laurvik H, Røise O
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29

Timing av korsbåndskirurgi
Granan LP, Bahr R, Lie SA, Engebretsen L

30

Nasjonalt Korsbåndsregister
Granan LP

31

Behandler vi de riktige pasientene med bruskkirurgi?
Engen CN, Årøen A, Engebretsen L

32

INTENSIV STYRKETRENING AV QUADRICEPS I TIDLIG FASE ETTER
ACL RUPTUR GJENOPPRETTER MUSKULÆR SYMMETRI
Eitzen I, Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA

33

Patellarsene- vs hamstringsgraft ved rekonstruksjon
av fremre korsbånd. En randomisert studie med ti års
oppfølging
Aune AK, Holm I, Risberg MA, Øiestad BE, Engebretsen L,
Gunderson R

34

Prevalence of jumper’s knee and patellar tendon
ultrasound changes among Norwegian elite junior
volleyball players; baseline data from the OSTRC patellar
tendinopathy cohort study
Visnes H, Tegnander A, Bahr R

35

LANGTIDSEFFEKTEN AV TO ULIKE POSTOPERATIVE
REHABILITERINGSPROGRAM ETTER FREMRE KORSBÅND KIRURGI –
EN KLINISK RANDOMISERT STUDIE MED 2 ÅRS OPPFØLGING
Risberg MA, Holm I

36

Radiologisk kvantifisering av landemerker på
medialsiden av kneet
Johansen S, Engebretsen L, Wijdicks C, Griffith C, LaPrade R

37

REVISJON AV ACL REKONSTRUKSJONER. FUNKSJON OG ÅRSAK TIL
SVIKT.
Hortemo GS, Drogset JO, Viset A, Grøntvedt T
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Barn

Traume 1

Torsdag 23. Oktober
1030-1200
Auditorium: Kunst
Møteledere: Lars Fosse og Trude Lehmann

38

Torsdag 23. Oktober
1300-1430
Auditorium: Kunst
Møteledere: Elisabeth Ellingsen Huseby og James Haddon

Har innføring av selektiv ultralydscreening av
hofteledd hos nyfødte i Sør-Trøndelag påvirket antallet
barn som behandles med Frejkas pute?
Holen KJ, Strugstad E, Rønningen H, Fosse L, Johansen OJ

47

NY RAPPORTFUNKSJON I ”ORPLAN” FORBEDRER TILGANG TIL DATA
FRA BRUDDREGISTERET VED SUS.
Meling T, Harboe K

48

Rekonstruksjons muligheter i ” limb salvage” kirurgi ved
unilaterale knusnings skader på underekstremitetene –
en pasient en historie
Tajsic N

49

Bone Bruise i hofteleddet etter hofteluksasjon eller
konservativt behandlede brudd i acetabulum
Wikerøy A, Øvre SA, Madsen JE, Hellund J, Røise O

39

Ultralydundersøkelse av hofteledd hos nyfødte. Hva
har skjedd i forhold til billedkvalitet de siste 20 år?
Holen KJ
			

			
40
Korreksjon av benlengde-forskjell i underekstremitetene
med		epifysiodese
Ahmed M, Honningdalsnes O
		

64

41

Congenital and acquired deformities in children
corrected with the Taylor Spatial Frame
Horn J, Kristiansen LP, Steen H

50

STORE TRAUMATISKE BENDEFEKTER I FEMUR BEHANDLET MED
MASQUELETS TEKNIKK. FEM PASIENT KASUISTIKKER
Arnesen P, Flugsrud GB, Andreassen GS, Madsen JE

42

virkningen av bløtdelsoperasjoner på
rotasjonsforholdene i underekstremitetene hos gående
barn med cerebral parese
Terjesen T, Lofterød B

51

SPERRENAGLING FOR LEGGFRAKTUR
Skåden Ø, Valen B

52

Lukket reponering og perkutan pinning av C3 pilon tibia
frakturer med kombinert bruk av Hoffman og Ilizarov
ekstern fiksasjon
Tajsic N

43

PROSPEKTIV OPPFØLGINGSSTUDIE AV BARN MED FREMRE
KORSBÅNDSSKADE I KNEET
Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA

53

44

POLIKLINISK BEHANDLING AV DISTALE RADIUSFRAKTURER HOS
BARN.
Sivertsen EA, Randsborg PH

MINI-INVASIV PLATEOSTEOSYNTESE VED EKSTRA-ARTIKULÆRE
BRUDD I DISTALE TIBIA
Larsen LB

54

45

Prognostiske faktorer og behandlingsresultater for
Calvé-Legg-Perthes sykdom
Wiig O, Terjesen T, Svenningsen S

RESULTATER ETTER OPERATIV BEHANDLING AV DISLOSERTE
CLAVICULASKAFTFRAKTURER MED INTRAMEDULLÆR
OSTEOSYNTHESE
Wünsche B, Aune KE, Griegel K

46

Hofteproteser etter barnehoftelidelser – Protesevalget
er viktigere enn primærlidelsen
Engesæter LB, Lehmann TG, Engesæter IØ, Espehaug B

55

Two-Part Surgical Neck Fractures of the Proximal
Humerus. A Biomechanical Evaluation of an Angular
Stable Locked Intramedullary Nail
Horn J, Gueorguiev B, Brianza S, Steen H, Schwieger K
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Traume 2

Torsdag 23. Oktober
15.00-16.50
Auditorium: Kunst
Møteledere: Frede Frihagen og Tarjei Vinje
56

METALL ELLER RESOBERBART MATERIALE VED ANKELBRUDD?
Andreassen GS, Wensaas A, Kainone T, Brink O

57

2 års oppfølgning av pasienter randoMisert til fiksasjonikke fiksasjon av mediale Malleol ved dislokerte bi - og
trimalleolærE FRAKTURER i ankelen.
Kaul Jenssen K, Mørch T, Vika H, Petursson G, Clementsen T,
Paulsrud Ø, Strømsøe K

			
58
PERTROKANTÆRE FEMUR FRAKTURER ST.OLAVS 2005-2006. Et
			
retrospektiv analyse av røntgen kontroll bildene.
Haddon
		 JWA
		
59
INTERTROKANTÆR VS SUBTROKANTÆR FRAKTUR- HVA ER
FORSKJELLEN OG HVORFOR BØR MAN SKILLE MELLOM DISSE?
Meling T, Matre K, Gjertsen JE, Engesæter L
60

Geometri og makroskopisk struktur i proksimale
femur relektert til frakturtype hos eldre med brudd i
proksimale femuR
Strømsøe K, Singh G, Höiseth A

61

ZOLEDRONIC ACID TREATMENT REDUCES NEW FRACTURES AND
MORTALITY AFTER OPERATION FOR HIP FRACTURE
Nordsletten L, Apold H, Figved W, Frihagen F, Westberg M, Eriksen
EF, Boonen S, Lyles KW

62

DØDSFALL VED INNSETTING AV SEMENTERT HEMIPROTESE
Johnsen LG, Holen K, Johansen KF

63

Brudd i øvre femurende er sterkt assosiert til beinmasse,
men bare svakt til beintetthet og sterkere til kortikal
enn til spongiøs beinmasse.
Strømsøe K, Singh G, Höiseth A

64

66

Hjertemuskel enzymer som en prognostiskmarkør
etter hemiprotesekirurgi hos pasienter over 75 år med
FCF garden 3-4. En prospektiv studie og sammenligning
mellom sementerte og usementerte hemiproteser.
Hjelmstedt F, Talsnes O
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BEHANDLINGSRELATERTE RISIKOFAKTORER FOR
OSTEOSYNTESESVIKT VED BEHANDLING AV MEDIALE
LÅRHALSBRUDD MED LUKKET REPOSISJON OG OSTEOSYNTESE.
Holsbrekken SE, Opsahl JE, Stiris M, Paulsrud Ø, Strømsøe K

66

KARAKTERISTIKA VED PASIENTER INNLAGT VED NORGES STØRSTE
ORTOGERIATRISKE ENHET FOR ELDRE MED HOFTEBRUDD
Holvik K, Ranhoff AH, Martinsen M, Heier T, Hagen KB, Solheim LF

Skulder

Torsdag 23. Oktober
13.00-14.00
Auditorium: Munch
Møteledere: Kirsten Lundgreen og Mads Oksum

67

TREATMENT OF LABRAL TEARS WITH ASSOCIATED SPINOGLENOID
CYSTS – DECOMPRESSION IS UNNECESSARY.
Schrøder CP, Skare Ø, Stiris M, Gjengedal, Uppheim G, Brox JI

68

ULTRASOUND GUIDED STEROID INJECTION IN PATIENTS WITH
ADHESIVE CAPSULITIS OF THE SHOULDER.
Harstad H, Schrøder CP, Prestgaard T, Haugen S, Wormgoor MEA og
Bryne BK

69

ARTROSKOPISK KAPSELLØSNING VED PRIMÆR FROSSEN SKULDER:
3-ÅRS OPPFØLGING.
Austgulen OK, Øyen J, Hegna J, Hove LM, Solheim E

70

LATARJET -PLASTIKK VED SKULDERINSTABILITET.
Birkelund EK, Oksum M, Ludvigsen TC

71

REGISTRERING AV SKULDERSTABILISERENDE KIRURGI
Blomquist J, Solheim E

72

MULTIDIREKSJONELL SKULDERINSTABILITET. RESULTATER AV
OPERATIV BEHANDLING VED ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS
2002-2005
Oksum MA, Birkelund EK, Ludvigsen TC
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Infeksjon Tumor

Protese 1

Torsdag 23. Oktober
13.00-13.50
Auditorium: Base 1
Møteledere: Ingebjørg Næss og Elisabeth Strugstad

Torsdag 23. Oktober
15.00-16.40
Auditorium: Film
Møteledere: Leif Ivar Havelin og Stephan Röhrl

73

NEKROTISERENDE FASCIITT I SØR-TRØNDELAG 1996-2007
Brattli F, Witsø E

74

SADELPROTESE ETTER PERIACETABULÆR TUMORRESEKSJON
Sellevold S, Follerås G, Zaikova O, Norum O-J, Skjeldal S

RISIKOFAKTORER FOR POSTOPERATIV INFEKSJON kan pasientens
stemningsleie og sosiale forhold ha betydning?
			
Strugstad E, Witsø E

78

USEMENTERTE INDIVIDTILPASSEDE LÅRBENSKOMPONENTER VED
TOTALPROTESER I Hofte. En prospektiv klinisk studie
Benum P, Aamodt A, Haugan K, Persen L, Schnell-Husby O

79

MIGRASJON AV EN USEMENTERT FEMURSTAMME MED TO
FORSKJELLIGE HYDROXYAPATITTBELEGG. 2 ÅRS RESULTATER FRA
EN PROSPEKTIV RANDOMISERT STUDIE.
Bøe B, Heier T, Röhrl S, Snorrason F, Nordsletten L

80

C-stem vs Charnley, to års oppfølgning med RSA
Dahl J, Rydinge J, Røhrl SM, Snorrason F, Nordsletten L

81

EN RANDOMISERT RSA-STUDIE AV TO SEMENTERTE
HOFTEPROTESER MED 5 ULIKE ARTIKULASJONER: KOPPSLITASJE
ETTER 2 ÅRS OPPFØLGING
T Kadar, G Hallan, A Aamodt, K Haugan, K Indrekvam, R Bierling,
R Birketvedt, M Badawy, A Skredderstuen, T Stokke, LI Havelin, O
Furnes

82

Acetabular polyetylenslitasje: Kvantifisering av målefeil
grunnet variasjon i bekkenorientering og variasjon i
slitasjeretning.
Foss OA, Klaksvik J, Benum P, Anda S

83

STOR VARIASJON I REVISJONSRISIKO FOR SEMENTERTE
HOFTEPROTESER – EN STUDIE AV 62305 PRIMÆRE TOTALPROTESER
Espehaug B, Furnes O, Engesæter LB, Havelin LI

84

THE NORDIC ARTHROPLASTY REGISTER ASSOCIATION.
Havelin LI, Fenstad AM, Furnes O, Salomonsson R, Mehnert F,
Overgaard S, Pedersen A, Herberts P, Kärrholm J, Garellick G

85

No difference between Charnley/ Ogee conventional
cemented arthroplasty and Charnley/Duraloc hybrid
arthroplasty at 10 years. Results from a randomized
controlled trial
Bjørgul K, Andersen ST, Brevig K, Wiig M, Thu F, Åhlund O

86

LUKSASJONER AV PRIMÆRE TOTAL HOFTEPROTESER, - NOEN DATA
FRA ORTOPEDISK AVDELING.
Douglah S, Raugstad TS og Lichtenberg N

87

ENDRET DEFORMASJONSMØNSTER I COLLUM FEMORIS ETTER
INNSETTING AV RESURFACING PROTESE
Wik TS, Østbyhaug PO, Klaksvik J, Aamodt A

75

			
76
SAPHENOUS PERFORATOR FLAP VED ALVORLIGE OSTEOMYELITTER:
		
EN PRELIMINARY
RAPPORT I 50 KASUSER
		
Tajsic N, Winkel R, Husum H
77

68

HAR BANDASJAR SOM INNEHELD NANOKRYSTALINSK SØLV EFFEKT
PÅ TILHELING AV KRONISKE SÅR SOM ER KRITISK KOLONISERTE
ELLER INFISERTE?
Aarseth L, Brekke K, Hide R
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Protese 2

Protese 3

Fredag 24. Oktober
08.30-10.00
Auditorium: Film
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1. Hånd

diagnostisert osteoporose ikke deltok i studien, kan forekomsten av lav BMD være
underestimert i vår studie.

BEINMINERALTETTHET HOS 1794 PASIENTER MED DISTAL RADIUSFRAKTUR
Øyen J
Gjesdal CG
Hove LM
Gulset HC
Brudvik C
Apalset EM
Haugeberg G

Universitetet i Bergen, Institutt for Kirurgiske fag.
Haukeland Universitetssykehus, Revmatologisk avdeling.
Universitetet i Bergen, Institutt for Kirurgiske fag.
Betanien Hospital, Skien, Revmatologisk avdeling.
Universitetet i Bergen, Institutt for Kirurgiske fag.
Haukeland Universitetssykehus, Revmatologisk avdeling.
Sørlandet sykehus, Kristiansand, Revmatologisk avdeling.

Bakgrunn: Voksne pasienter som får distal radiusfraktur etter et lavenergitraume er en
god målgruppe for å oppdage osteoporose på et tidlig stadium. Tidlig diagnostikk og
behandling er avgjørende for å forebygge og unngå nye og mer alvorlige frakturer. Til
			
tross for Statens Legemiddelverks (SLV) anbefaling, er det mindre enn 10% av pasienter
			
over 50 år med risikofaktorer, som for eksempel distal radiusfraktur, som henvises til
		
utredning eller får behandling for osteoporose.
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Betydning/relevans: Studien indikerer at distal radiusfraktur er relatert til lav beintetthet.
Dersom vi skal følge SLV sine anbefalinger om å starte behandling mot osteoporose hos
pasienter med distal radiusfraktur og T-score ≤ -2,0 bør alle over 50 år henvises til DXAmåling. Kliniske risikofaktorer kan identifisere noen av disse pasientene, men ikke hele
gruppen.

2. Hånd
Percutan pinnefiksasjon av ustabile distale radiusfrakturer. Kliniske
resultater.

Formål: Undersøke forekomsten av lav beinmineraltetthet (BMD) (T-score ≤ -2,0 og ≤
-2,5) hos pasienter med distal radiusfraktur, undersøke om disse pasientene har lavere
BMD enn en sammenlignbar normalpopulasjon, og undersøke om T-score ≤ -2,0 kan
avdekkes av kliniske risikofaktorer.

Hauksson I
Husby T
Hellund J
Bjørnstad L
Maurstad L

Materialer og metoder: Alle personer over 50 år som ble diagnostisert med distal
radiusfraktur etter et lavenergitraume i perioden 2003 til 2007 i Bergen, Kristiansand
og Skien ble invitert til å delta i studien. Totalt 1576 kvinner og 218 menn møtte til
undersøkelsen. BMD ble målt med dobbel-energi røntgen absorbsjonsmetri (DXA) i L2L4 og i proksimale femur. BMD-dataene ble sammenlignet med referansematerialet
fra en populasjon av friske personer fra Europa og USA som ligger i DXA-maskinens
software.

Bakgrunn: Frem til 2006 ble percutan pinnefiksasjon benyttet rutinemessig ved
radiusfrakturer etter en standardisert metode ved UUS. I tillegg startet håndseksjonen i
2007 en randomisert multisenterstudie hvor ekstern fiksasjon/pinning sammenlignes med
volar platefikasjon ved ustabile distale radiusfrakturer. Formål: Vi ønsket informasjon
om kliniske langtidsresultater av pinnefiksasjon ved ustabile, distale radiusfrakturer
som grunnlag for videre valg av behandlingsstrategi.

Resultater: Totalt 55% av kvinnene og 42% av mennene hadde T-score ≤ -2,0, mens 38%
av kvinnene og 28% av mennene hadde osteoporose (T-score ≤ -2,5). Gjennomsnittlig
Z-score i L2-L4 var -0,24 (95% CI -0,31; -0,18) for kvinnene og -0,80 (95% CI -1,02; -0,57)
for mennene, signifikant lavere enn referansematerialet (0,0, p < 0,001). Tilsvarende
verdier for proksimale femur var -0,43 (95% CI -0,47; -0,38) og -0,69 (95% CI -0,82; -0,55).
BMI < 22 kg/m2 var risikofaktoren som ga størst sannsynlighet for T-score ≤ -2,0 hos
både kvinnene (OR 3,43, 95% CI 2,56; 4,59; p < 0,001) og mennene (OR 6,51, 95% CI
2,66;15,92; p < 0,001).

Material og metode: 88 pasienter (74 ♀, 14 ♂), gjennomsnitt alder 58 år (29-84) med
ustabile radiusfrakturer (AO type A (41) og C (47)) ble operert med reposisjon og pinning
i perioden 2004-2005. Pasientene ble innkalt til etterundersøkelse i 2008 hvor det ble
utført en klinisk og radiologisk etterundersøkelse. Pasientene ble operert 3 (0-13) dager
etter skaden. Alle er operert i narkose med lukket reposisjon og røntgengjennomlysning.
To perkutane skrå pinner (1,5-2mm) ble innsatt fra henholdsvis dorsale og volare spiss
av processus styloideus radii og en pinne fra mediale dorsale radiusende. Alle pinnene
er borret gjennom med feste i cortikalis proksimalt for frakturen. Pasientene ble gipset
i 5-6 uker. Oppfølgingstiden er 37 (28-64) mnd.

Diskusjon: Det er ikke tidligere gjort noen tilsvarende studie på en så stor populasjon.
Vi har imidlertid en viss seleksjonsbias. Gjennomsnittlig 64% av kvinnene og 57% av
mennene møtte til DXA-måling. Spesielt blant de eldste var deltakerprosenten lav, og
høy alder er en stor risikofaktor for lav BMD. Dersom frakturpasientene som har fått

Resultater: Bevegelighet (mean): fleksjon 58º (36-87), ekstensjon 64º (38-86), supinasjon
81º (36-92), pronasjon 84º (58-96), radial deviasjon 25º (10-21), ulnar deviasjon 35º (1552). Grepsstyrke (clench fist test) på operert side 24,8 kg (4-47) sammenlignet med
frisk side 26,7 kg (1-54), dvs 96,5 %. Stivhet av fingre ser ikke ut til å være et problem

• Høstmøteboken 2008

• Høstmøteboken 2008

Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Håndkir. Seksjon
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Håndkir. seksjon
Ullevål Universitetssykehus, Radiologisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Håndkir.seksjon
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Håndkir. seksjon
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ettersom 88 % av pasientene har full knyteevne. Av de som har manglende evne til
dette er det 8 som har lett avvik (0 cm) og 2 som har moderat avvik (0-2 cm). Resultat av
håndtester: Mayo Modified Wrist Score 85 (50-100) Quick Dash 12 (0-75) Tilfredsstillhet
med behandlingen (VAS) 9,1 (0-10). Smerter (VAS): i ro 0.7 (0-6) i aktivitet 1,8 (0-10).
Sykemeldingstid 7,82 (0-52) uker.
Av 88 pasienter var 35 pasienter pensjonister på skadetidspunkt. 4 har måttet skifte
arbeid pga frakturen. Ingen har blitt ufør grunnet frakturen.
Forekomst av pinnekomplikasjoner var infeksjon 15 (17%), pinnevandring 2,
reoperasjoner 3, CRPS 1, CTS 1, nerveskade 1, annet/kombinert 6.

Resultater: Primært forelå en dorsal vinkel i sideplan på 20(-17-51)º, postoperativt en
volar vinkel på 4(22-(-21))º, og ved follow-up var den volare vinkel 4(23-(-29))º. Radial
inklinasjon primært var 18(2-33)º , postoperativt 23(12-34)º og ved follow-up 23(2-35)
º. Radius forkortning primært var 2(-6-8)mm, postoperativt 1(-5-5)mm og ved followup 2(-4-8)mm. 38 pasienter hadde primært intraartikulære step (median 1(1-4)mm),
postoperativt var det step dannelse hos 16 pasienter (median 1(1-2)mm), uendret ved
follow-up. Intraartikulær diastase forelå primært hos 33 pasienter, postoperativt hos
6 og ved follow-up synlig hos 1 pasient. Primær artrose var median 1,5(1-5) økende til
3(1-6) ved follow-up (Kellgren & Lawrence).

Diskusjon: Bevegelighet og funksjon lang tid etter gjennomgått behandling er meget
god og tilnærmer seg normal bevegelighet og funksjon i et friskt håndledd. Pasientene
er godt fornøyde med denne type behandling. Høy rate av pinneinfeksjon er som
forventet ved pinnefiksasjon. Det er en lav forekomst av alvorlige komplikasjoner.
Konklusjon: Med bakgrunn i våre langtidsresultater er lukket reposisjon og standardisert
			
perkutan pinning under gjennomlysning fortsatt et godt alternativ ved distale ustabile
			
radiusfrakturer (AO type A og C).

Diskusjon: I en randomisert studie fra 1997 (1) fant Ludvigsen et al. lite redislokasjon
ved 6 mnd oppfølging etter pinning av ustabile distale radiusfrakturer (lik teknikk med
vår). Vår studie bekrefter gode radiologiske resultater ved bruk av pinning ved ustabile
distale radiusfrakturer. UUS behandler ca 1800 radiusfrakturer per år. Stor erfaring
kombinert med standardiserte behandlingsrutiner kan forklare få redislokasjoner.

		

Betydning/relevans: Med bakgrunn i en radiologisk langtidsvurdering er lukket
reposisjon og standardisert perkutan pinning under gjennomlysing fortsatt et gyldig
alternativ ved distale ustabile radiusfrakturer (AO type A og C).

		

			
			

		

Referanser: 1. Ludvigsen TC et al.: External fixation versus percutaneous pinning for
unstable Colles’ fracture: Equal outcome in a randomized study of 60 patients. Acta
Orthop Scand 1997;68(3):255-258.

3. Hånd
PINNING AV USTABILE DISTALE RADIUSFRAKTURER – RADIOLOGISKE
LANGTIDSRESULTATER
Husby T
Hauksson I
Hellund J
Bjørnstad L
Maurstad L

Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling/håndkirurgi
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling/håndkirurgi
Ullevål Universitetssykehus, Radiologisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling/håndkirurgi
Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling/håndkirurgi

Bakgrunn: Vi er i gang med en randomisert studie ved ustabile distale radiusfrakturer
(volar plate vs ex. fix./pinning). Til nå har vi brukt en standardisert pinnemetode.

4. Hånd
Behandling av distale radiusfrakturer med pinning og gipsbandasjering,
ekstern fiksasjon, eller plate og vinkelstabile skruebolte. En preliminær
sammenlikning av behandlingsresultater.
Skak S

Formål: Vi ønsker informasjon om langtidsresultater ved pinning av ustabile distale
radiusfrakturer som grunnlag for videre valg av behandlingsstrategi.
Materiale og metode: 88 pasienter (74 ♀, 14 ♂, 58(29-84)år) med ustabile radiusfrakturer (AO
type A (41) og C (47)) operert med reposisjon og pinning er innkalt til etterundersøkelse.
Etter lukket reposisjon er to perkutane pinner (1,6-2mm) innsatt fra dorsale og volare
spiss av processus styloideus radii, en pinne innsatt fra ulnare dorsale radiusende. De
tre pinnene var boret gjennom med feste i kortikalis proksimalt. Gipsing i 5-6 uker før
pinnefjerning. Oppfølgingstiden var 37(28-64) mnd.
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• Høstmøteboken 2008

SiV Larvik, Ortopedisk avdeling

Formålet med denne undersøkelse var ut fra de i klinikken tilgjengelige data,
journalnotater + røntgenbilder, å gi et inntrykk av forskjelle i behandlingsresultater
mellom de nevnte metoder.
I tiden 010202 til 310108 ble i alt 166 pasienter med 168 distale radiusfrakturer behandlet
o-perativt på ortopedisk avdeling Larvik Sykehus. 127 var kvinner og 36 menn. Én pasient
had-de brudd to gange i samme arm med 1 års mellomrom. Én pasient først behandlet
med lukket reposisjon og pinning, fik sent i forløpet endret behandling til ekstern
• Høstmøteboken 2008
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fiksasjon p.g.a. nyt trau-me. I dette pasientmateriale inngår 46 frakturer behandlet med
pinning og gipsbandasje, 49 frakturer behandlet med ekstern fiksasjon, 23 frakturer
behandlet med π-plate, og 49 frakturer behandlet med T-plate. Én enkelt pasient kun
behandlet med skruer og pinner utgår av mate-rialet. Pasientenes gjenomsnittsalder lå
omkring 68 år, lavest for π-platebehandlede (51 år). Behandlingsmetoden ble bestemt
ut fra den enkelte kirurgs valg. Pinning og gipsbandasje var foretrukket av 4 kolleger.
Denne metode samt ekstern fiksasjon var fortrinnsvis brukt tidlig i perioden. Sent i
perioden var platefiksasjon med T-plate den mest brukte metode. Π-plate ble i hele
perioden fortrinsvist brukt ved intraartikulære komminutte frakturer.
Undersøkelsen viste at infeksjon kun forekom ved metodene pinning og gipsbandasjering,

samt ved ekstern fiksasjon (9 tilfelle i alt). To pasienter behandlet med ekstern
fiksasjon had-de fraktur ut for et pinnehul. 2 pasienter behandlet med π-plate hadde
			
strekkeseneruptur. Én pasient behandlet med pinning od gipsbandasje måtte senere
			
opereres for carpaltunnelsyn-drom. 4 pasienter utviklet refleksdystrofi, én pasient var
		
behandlet med pinning og gipsban-dasjering, 2 med π-plate, og en enkelt som kun fik
		
det i lettere grad med T-plate. For de be-handlede med pinning og gipsbandasje var der
kun radiologiske observasjoner fra skadetids-punktet, postoperativt, og etter 6-8 uker.
Det var derfor kun mulig å sammenlikne radiologi-ske behandlingsresultater for dette
korte tidsrom. For studie utvalgtes frakturer av AO-type A3 og C2, 119 frakturer i alt.
Resultatene presenteres i de vedlagte tabeller 1-3. Trenden er tydelig: T-plater synes ved
disse bruddtyper å muliggjøre mer eksakt anatomisk reposisjon og dessuten bibeholde
denne under det videre helingsforløp.

5. Hånd
DISTALE RADIUSFRAKTURER OPERERT MED DORSAL INTRAMEDULLÆR PLATENAGLE EN RETROSPEKTIV GJENNOMGANG AV 44 PASIENTER
Eikrem M
Thorkildsen J
Jerijervi G
Opland V
Hjall A
Figved W

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

Formål: Å gjennomgå resultatene av de første 44 pasientene operert med dorsal
platenagle (DNP) ved vår avdeling.
Materiale og metode: 44 pasienter med ustabil distal radiusfraktur operert med
dorsal platenagle i perioden 30.10.2007 til 27.8.2008 ble identifisert retrospektivt i
operasjonsdatabasen ved sykehuset. Indikasjon for DNP er ustabile ekstraartikulære
distale radiusfrakturer, evt med samtidig udisosert intraartikulær fraktur. Platenaglen
settes inn gjennom en fire cm langsgående inscisjon dorsalt i nivå med Listers tuberkel
etter at EPL-senen er frigjort. Oppfølging av pasientene i poliklinikken var den samme
som for andre pasienter med distal radiusfraktur. Journal og røntgenbilder til disse
pasientene ble gjennomgått.
Resultater: 44 pasienter med gjennomsnittsalder 67 år (48-89) er operert med DNP. 24
pasienter ble operert primært, og hos 20 pasienter ble operasjonsindikasjon stilt på
første kontroll etter lukket reposisjon og gips, etter 10-14 dager. 38 pasienter møtte til
kontroll etter ca seks uker. To pasienter møtte ikke til kontroll, to venter på kontroll,
en følges av tilsynslege etter utskriving og en ble avsluttet på kontroll etter to uker.
Hos to pasienter tilkom det forkortning i det postoperative forløpet hvorav 1 etter
nytt traume mot aktuelle håndledd. En hadde forsinket tilheling. Hos resten tilkom det
ikke forkortning eller sikker osteosyntesesvikt. De aller fleste postoperative bildene er
beskrevet av radiolog som anatomisk eller tilnærmet anatomisk stilling i frakturen. En
pasient med samtidig pinnefiksasjon av ulna fikk overfladisk pinneinfeksjon. En pasient
fikk fjernet platenaglen og en humerus margnagle fem mnd postoperativt grunnet
hematogen infeksjon med utgangspunkt fra lunger (streptokokksepsis). En pasient ble
fulgt lenger enn seks uker pga CTS og en pga refleksdystrofi. Ingen pasienter hadde
osteosyntese-relaterte plager. Ingen angav smerter som kan relateres til EPL og det ble
ikke avdekket EPL-ruptur hos noen pasienter. Det foreløpige funksjonelle resultatet hos
de fleste var svært oppmuntrende ved avsluttende kontroll og vil bli omtalt nærmere.

			
			

		

Diskusjon: Vårt inntrykk så langt er at dorsal platenagle kan være et alternativ i
behandlingen av ustabile distale radiusfrakturer. Med riktig indikasjon og operasjonsteknikk er det røntgenologiske og funksjonelle resultatet forutsigbart med få
komplikasjoner, også hos de med uttalt osteoporose. En prospektiv randomisert studie
ved vår avdeling er planlagt, der vi vil sammenlikne dorsal platenagle med volar
vinkelstabil plate.

Bakgrunn: Distale radiusfrakturer er en av de vanligste ortopediske skader. Det eksisterer
flere operasjonsmetoder og implantater, med variabel grad av dokumentasjon. Ved vår
avdeling har vi siden oktober 2007 operert enkelte distale radiusfrakturer med dorsal
platenagle (DNP).
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7. Hånd

Comparison of different Osteosyntesis for Colles’ fractures:
A biomechanical Study on 42 cadaver bones.

ARTRODESE I TOMMELS GRUNNLEDD – EN RETROSPEKTIV STUDIE

Krukhaug Y

Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital,
Helse-Bergen HF, Bergen, Norway
Department of Surgical Sciences, University of Bergen, Bergen, Norway
Gjerdet NR
Faculty of Medicine, department of Dentistry - Biomaterial,
University of Bergen, Bergen, Norway
Lundberg OJ Faculty of Medicine, department of Dentistry - Biomaterial,
University of Bergen, Bergen, Norway
Lilleng P
Gades Insitute , University of Bergen, Bergen, Norway
Hove LM
Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital,
			Helse-Bergen HF, Bergen, Norway
Department of Surgical Sciences, University of Bergen, Bergen, Norway

			
		
		
In recent years several different plate designs for internal fixation of fractures of the
distal radius have been developed. However, few biomechanical studies have been
performed to compare these new implants.
The purpose of this study was to compare the biomechanical properties of five different
plates with standard K-wire fixation used in a distal radial cadaver model. Cadaver bones
from 42 specimens were included, and the bone mineral density (BMD) was measured
(DEXA) in all. The radial bones were assigned to six different groups based on bone
density.
The K-wire group showed statistically significant lower yield load compared to three
of the plate groups. There were no statistically significant differences in yield load
between the five plate groups.
The K-wire group presented less rigidity than the plate groups. The differences were
statistically significant for three of the plate groups.
The K-wire and the Synthes stainless steel Volar Distal Radius Plate failed at a statistically
significant lower maximum (failure) load than the four other plates. There was statistically
significant correlation between the total mineral amount and yield and total mineral
amount and maximum load. There was no statistically significant correlation between
total mineral amount and rigidity.

Rigo I
Røkkum M

Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Instabilitet i tommelens grunnledd etter oversett ligamentskade er en relativt
hyppig tilstand. Primær ligamentsutur gir godt resultat, men sutur etter mer enn 6 uker
er usikkert. Det finnes ingen konsensus i litteraturen angående behandling av kronisk
instabilitet. Ved vår avdeling blir pasienter med behandlingstrengende ligamentsvikt
vanligvis tilbudt artrodese i MCP-leddet. Likeledes avstives grunnleddet ved smertefull
artrose.
Formål: Målsetning med vår studie var å undersøke om pasientene operert med
artrodese i tommelens MCP-ledd er fornøyde med resultatene.
Materialer og metoder: 58 pasienter ble operert med artrodese i tommelens MCPledd på vår dagkirurgisk enhet fra 2002 til 2006: 44 for sekvele etter leddbåndskade
og 14 for artrose i leddet, 32 kvinner og 26 menn, 33 pasienter på høyre og 25 på
venstre side. Vi brukte selvrapporterte spørreskjemaer (DASH, VAS og et egendefinert
spørreskjema) for subjektiv evaluering av resultatene. VAS-skalaene gikk fra 0 til 10
hvor 0 representerte de best tenkelige resultater.

			
			

		

Resultater: 40 av 58 pasienter svarte på vår forespørsel: 30 med ligamentskade og 10 med
artrose. 24 kvinner og 16 menn. Gjennomsnittsalder var 46,2 år (18-77). Gjennomsnittlig
tid fra operasjonen var 38 måneder (13 – 62). DASH score for alle pasientene var 19 (0
- 72,5); for skadepasienter 16,7 (0 - 54,2) og for artrosepasienter 26,2 (0 - 72,5). DASH
score for kvinner var 23,7 (0 – 72,5) for menn 11,9 (0 – 33,3 ). Målt på VAS skala var
fornøydheten 3,2 (3,1 i skade- og 3,4 i artrosegruppen), smerte 3,1 (2,8 og 4), problemer
med stivhet i tommelen 3,3 (3,4 og 3,2) og hindring av hverdagslige aktiviteter 2,8 (2,8
og 2,6). 32 av 40 pasienter (23 av 30 og 9 av 10) hadde problemer med visse hverdaglige
aktiviteter. 10 av 40 pasienter (7 fra skade- og 3 fra artrosegruppen) hadde angret
operasjonen og ville ikke gjennomgå samme behandlingen for den lidelsen de hadde.
8 av 24 kvinner og 2 av 16 menn var blant dem som angret operasjonen.
Diskusjon: Pasientene våre er ikke så fornøyde etter avstivning av tommelens grunnledd
som vi trodde. Spesielt kvinner er misfornøyde med resultatet. I artrose-gruppen kan
affeksjon av øvrige overekstremitetsledd ha bidratt til negative resultater.
Betydning: Resultatene våre er sammenliknbare med resultater i publiserte studier. Vi
vil vurdere alternative behandlingsmåter ved instabilitet i tommelens grunnledd. Det
finnes flere publiserte metoder for ligamentrekonstruksjon, men det mangler godt
dokumenterte randomiserte studier.
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BRUK AV SIKKSAKKINSISJON VED PURULENTE FLEKSORTENDOVAGINITTER

BRUK AV PROTESE VED PROBLEMER I DET DISTALE RADIOULNAR LEDD

Næss I
Witsø E

Haugstvedt JR
Røkkum M

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

Innledning: Purulent fleksortendovaginitt i seneskjeden til fingrenes fleksorsener
kan medføre en destruksjon av glidemekanismen og i verste fall nekrose av senen.
Behandlingen består av kirurgi og antibiotika etter at prøver til mikrobiologi er sikret. I
litteraturen er det anbefalt å benytte midtlateral insisjon eller små insisjoner proksimalt
og i distale bøyefure. Ved Ortopedisk avdeling, St.Olavs Hospital benyttes vanligvis
sikksakkinsisjoner. Det hevdes at slike insisjoner oftere vil medføre sårproblem fordi man
lett får nekrose i hjørnene. I en retrospektiv undersøkelse registrerte vi forekomsten
av sårproblemer hos pasienter operert for purulent fleksortendovaginitt med bruk av
			
sikksakkinsisjoner.

			
		
Materiale og metode: Ved gjennomgang av journaler i perioden 1998-2007 identifiserte
		
vi 33 pasienter som var blitt operert for purulent fleksortendovaginitt med bruk av
sikksakkinsisjoner. Ut fra tilgjengelige data i journalene har vi registrert om pasientene
har hatt postoperative sårkomplikasjoner.

Resultater: Av de 33 pasientene som ble operert for tendovaginitt med sikksakkinsisjoner
hadde 30 pasienter ingen sårproblemer etter primær eller sekundær sårlukning.
Hos én pasient var det nødvendig å gjøre en revisjon med eksisjon av deler av hud
på ytterfalangen. Hos én pasient ble det ved overflytning til annet sykehus anført at
det var en overfladisk nekrose. Begge disse pasientene hadde infeksjon forårsaket av
streptokokk gruppe A. Den siste pasienten fikk fornyet infeksjon etter en måned og det
ble besluttet å delamputere fingeren i nivå med PIP-leddet.
Konklusjon: De komplikasjonene vi hadde ved bruk av sikksakkinsisjon ved tendovaginitt
synes ikke å være et resultat av selve snittføringen. Vår anbefalning er at man kan
benytte sikksakkinsisjon ved operasjon av purulent fleksortendovaginitt. Denne
tilgangen gir god peroperativ oversikt uten økt fare for sårnekrose.
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Rikshospitalet, Ortopedisk avd, Seksjon for Hånd og Mikrokirurgi
Rikshospitalet, Ortopedisk avd, Seksjon for Hånd og Mikrokirurgi

Bakgrunn: Pasienter med primær eller sekundær artrose i distale radioulnarledd har
ofte blitt behandlet med reseksjon av distale ulnaende. Noen av disse pasientene er
plaget med smerter og instabilitet som kan by på behandlingsmessige utfordringer.
Formål: Vi ønsket å prøve om innsetting av en distal radioulnarledds protese kunne
hjelpe på de ulnare smerteproblemer hos aktuelle pasientgrupper.
Material og metode: Aptis® DRUJ protese er en ”semi-constrained” kuleleddsprotese
som består av en radial og ulnar komponent. Den radiale komponenten består av en
krom-kobolt plate som fikseres med skruer til ulnarsiden av distale radiusskaft. Distalt
har den radiale komponenten en halv leddskål som skal simulere sigmoid notch og
som passer til omkretsen av en polyethylene kule. Ulnastammen er av krom-kobolt, har
langsgående spor proksimalt og er plasmabelagt på distale 1/3. Stammen er konstruert
for ”press-fit”, har en utvidelse distalt for å hindre proksimal migrering og har en liten
pigg lengst distalt som man kan sette polyethylen kulen på. Kulen kan rotere fritt
rundt piggen og inne i den leddskålen (krom-kobolt) som man får etter at den siste
komponenten er skrudd på sigmoid komponenten.

			
			

		

Vi har operert to pasienter, begge menn hhv 45 og 54 år gamle, med denne protesen.
Oppfølgingstiden er hhv 17 og 4 mnd. Protesene er godt fiksert, pasientene har fått en
bedre funksjon med akseptabel og smertefri bevegelighet.
Diskusjon og Konklusjon: Distale radioulnarleddsproblemer kan være vanskelige å
behandle. Primære artroser er sjeldne, men problemer etter tidligere reseksjoner
av distale ulnaende ses ofte. Flere proteser har blitt konstruert for å kunne møte
de behandlingsmessige utfordringer som disse pasienter representerer. Aptis® kan
spesialdesignes for ulike behov og synes å kunne være et mulig alternativ for pasienter
med instabil ulnaende etter tidligere kirurgi.
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Konklusjon: MR er et viktig diagnostisk hjelpemiddel i utredning for scafoidfraktur.
Tidlig henvisning til MR reduserer gipsetid hos pasienter uten fraktur.

SCAFOIDFRAKTURER VED OSLO SKADELEGEVAKT
Holm Glad T
Melhuus K

Sørlandet Sykehus Arendal, Ortopedisk avdeling
Ullevaal Universitetssykehus, Skadeseksjonen Legevakten

Bakgrunn: scafoidfraktur regnes som den hyppigst forekommende frakturen i håndroten. Mange pasienter behandles med gips på klinisk mistanke om fraktur.
Formål: kartlegge forekomst av scafoidfrakturer blant Oslos befolkning, andel
diagnostisert med MR i forhold til røntgen, samt se på funn ved MR.

Materialer og metoder: gjennomgang av journalen til alle pasienter som har tatt
røntgen håndrot ved Oslo Skadelegevakt i løpet av perioden 1. juli -05 til 30. juni -06.
			
Der det ikke kommer klart frem i journalen om radiolog har verifisert diagnosen, har
			
man innhentet røntgensvar fra UUS.

		
		
Resultater: I løpet av 1 år ble 532 personer gipset med scafoidgips grunnet scafoidfraktur
eller klinisk mistanke om scafoidfraktur. Av disse fikk 154 påvist scafoidfraktur (29%).
88 av frakturene ble diagnostisert med røntgen ved første konsultasjon (57%), 8 med
rtg ved kontroll etter 1-2 uker (5%), mens 58 ble diagnostisert med MR ved kontroll (38
%). I tillegg ble 7 scafoidfrakturer henvist fra andre sykehus til legevakten for videre
oppfølging.
Aldersfordeling: 10-14 år: 26 frakturer, 15-19 år: 11 frakturer, 20-24 år: 21 frakturer, 2529 år: 27 frakturer, 30-34 år: 17 frakturer, 35-39 år: 18 frakturer, 40-44 år: 12 frakturer,
45-49 år: 7 frakturer, 50-54 år: 8 frakturer, 55-59 år: 3 frakturer, 60-64 år: 5 frakturer, 6569 år: 2 frakturer, over 70 år: 4 frakturer. Yngste pasient var 10 år, eldste pasient 84 år. I
aldersgruppen 10-14 år var 4 av de 26 frakturene påvist med røntgen og 22 med MR. I
aldersgruppen 25-29 år var 22 av de 27 frakturene påvist med røntgen og 5 med MR.
2 av frakturene ble operert primært grunnet stor diastase/feilstilling (1%). 3 pasienter
utviklet pseudartrose (2%), hvorav 2 ble operert.
228 pasienter med negativt røntgen håndrot ble henvist til MR. Av disse fikk 91 påvist
fraktur (39%). 58 fikk påvist scafoidfraktur (25%) mens 33 hadde andre frakturer (14%),
hvorav 18 i andre håndrotsknokler (8%), 12 i distale radius (5%), og 3 i metacarper
(1%). 22 fikk påvist trabekulær skade/bone bruise i os scafoid (10%), mens 28 fikk påvist
trabekulær skade/bone bruise i andre knokler i håndrot/håndledd/metacarper (12%).
86 MR viste ingen skjelettskade (38%).
Diskusjon: 38% av scafoidfrakturene påvist ved MR forekom i aldersgruppen 10-14
år. Det var således en betydelig økt risiko for å overse fraktur ved røntgen i denne
aldersgruppen. Det er et spørsmål om diagnostikk med MR fører til gipsbehandling av
en del brudd som ville ha tilhelet uten immobilisering.
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GIPS VED KLINISK MISTANKE OM SCAPHOIDFRAKTUR
Furunes HF
Kirurgisk avdeling, SIHF Gjøvik
Vandvik PO
Medisinsk avdeling, SIHF Gjøvik
Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten, Oslo
Bakgrunn: Det er vanlig å gipsbehandle pasienter på klinisk mistanke om fersk
scaphoidfraktur, selv om røntgenundersøkelsen ikke viser tegn til skade. Ny
røntgenundersøkelse gjøres to uker senere, da frakturen skal være enklere å påvise
med røntgen. På bakgrunn av dette vil en del pasienter bli behandlet unødvendig med
gips, men omfanget av slik overbehandling er ikke kjent. Røntgen er imidlertid en lite
sensitiv undersøkelse for scaphoidfraktur også 2 uker etter skaden, og supplerende
bildediagnostiske undersøkelser er nødvendig i noen tilfeller.

			
			

		

Formål: Vi ønsket å undersøke omfanget av overbehandling med gips, samt å kartlegge
den eksisterende diagnostiske praksis ved mistanke om scaphoidfraktur ved vårt
sykehus.
Materialer og metoder: Vi gjorde en systematisk retrospektiv journalgjennomgang og
identifiserte alle som var behandlet som om de hadde scaphoidfraktur på SIHF Gjøvik
i perioden 2001-2006. 236 pasienter ble identifisert. 42 pasienter ble ekskludert (kom
til behandling mer enn to uker etter skadetidspunktet (n = 17), fulgt opp av annet
hjemsykehus (n = 11), ikke tilstrekkelige opplysninger i journalen (n = 14)). 194 pasienter
ble inkludert, 99 menn og 95 kvinner, med gjennomsnittsalder 35 (9-89) år.
Resultater: 45 pasienter (23 %) fikk påvist fraktur, 29 ved første konsultasjon og 16 på et
senere tidspunkt (ni ved røntgen etter to uker, tre ved MR etter to uker og fire basert på
gjentatt vurdering i inntil 10 uker. Hos 16 pasienter (8 %) ble det benyttet supplerende
bildediagnostiske metoder (13 MR, hvorav fire viste fraktur, og tre CT, hvorav èn viste
fraktur).
Diskusjon: Kun èn av fire som vi behandlet med gips på mistanke om scaphoidfraktur
viste seg å ha fraktur. På bakgrunn av dette har man i for liten grad benyttet
supplerende bildediagnostiske metoder. En styrke ved studien er den systematiske
gjennomgangen av et stort antall pasientjournaler. En retrospektiv undersøkelse bør
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være egnet til å kartlegge eksisterende klinisk praksis. En svakhet er at det ikke er
definert noen diagnostisk gullstandard som de enkelte undersøkelsene er kontrollert
mot. Det foreligger ikke klare kliniske kriterier for å anlegge scaphoidgips, og de fleste
pasientene er diagnostisert klinisk av turnusleger med lite erfaring. Dette gjenspeiler
imidlertid den kliniske virkeligheten i Norge i dag. Det er usikkert om de som gipses
uten å ha scaphoidfraktur likevel kan ha nytte av gipsbehandlingen.
Betydning/relevans: Omfanget av gipsbehandling uten at det foreligger scaphoidfraktur
indikerer et behov for bedre diagnostikk umiddelbart etter skaden. Særlig MR er vist å
ha tilnærmet absolutt sensitivitet og spesifisitet ved spørsmål om scaphoidfraktur, og
blir stadig mer tilgjengelig. Prospektive randomiserte kontrollerte studier trengs for
å vise om tidlig MR-diagnostikk er kostnadseffektivt og gunstig for disse pasientene i
Norge.

compliance). 70 kontaktet lege ved skadetidspunkt (hos 41 ble det tatt rtg bilde), men
diagnosen ble ikke stilt. De resterende 100 kontaktet ikke lege primært. Den anatomiske
fordeling var proksimale del 30 %, midtre del 67 % og distale del 3 %. Diagnosen ble
stilt etter gjennomsnittlig 26 (2-180) mnd, og de ble operert etter gjennomsnittlig 33
(3-210) mnd. Av de 25 primært gipsede var 8 dislosert primært og 2 ble kun gipset i
5 og 6 uker. 37 pasienter (18 %) fikk gips i 2-4 mnd > 3 mnd etter skadetidspunktet.
163 pasienter er forsøkt operert 1 gang, 36 pasienter 2 ganger og 10 pasienter 3
ganger. 2 pasienter ble ikke operert. Ved siste inngrep ble Kirschner pinner brukt hos
74 %, AO skrue hos 12 %, AO miniplate og skruer hos 8 % og Acutrak skrue hos 6 %.
Komplikasjoner ble registrert hos 13 pasienter (6 overfladiske infeksjoner, 3 tilfeller
av CTS, 2 dype infeksjoner, 1 refleksdystrofi og et inngrep på feil nivå, i S-T leddet).
185 (88 %) er vurdert som tilhelet. 15 er senere endelig behandlet (artrodese, protese,
proksimal rekke reseksjon eller 4-beins artrodese).
Diskusjon: Det er et potensiale for bedring i diagnostikken av disloserte frakturer
(som skal opereres) og okkulte frakturer (hyppigere bruk av CT eller MR) som skal
gipsbehandles. Gipsbehandling av etablerte pseudartroser er malpraksis, disse skal
til kirurgi med åpen reposisjon, beintransplantasjon og stabil fiksasjon. Totalt 88 %
tilheling i et sammensatt materiale er tilfredsstillende, og en komplikasjonsfrekvens på
6 % er akseptabelt.
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Epidemiologi ved scafoid pseudartroser,
209 pasienter behandlet fra 1990-2005
Reigstad O
Thorkildsen R
Grimsgaard C
Røkkum M

Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet

13. Hånd
OPERASJON FOR POSTERIOR STERNOCLAVICULÆR LUKSASJON: EN KASUISTIKK

Introduksjon: Ved adekvat gipsbehandling gror de fleste scafoidfrakturer og
håndleddsfunksjon normaliseres i løpet av 1 års tid. Omlag 5% av fraturene
som diagnostiseres ved skadetidspunkt og gipsbehandles tilheler ikke. De fleste
scafoidpseudartroser oversees imidlertid initialt og presenterer seg som en manifest
pseudartrose pga doctor eller patient delay. Ubehandlet fører dette til slitasje/artrose
i håndleddet. Vellykket operert kan en vente god smertelindring, men pasientene må
regne med en liten reduksjon i bevegelighet og styrke.
Pasienter og metode: alle scafoidpseudartroser behandlet ved avdelingen fra 1990-2005
ble identifisert og journaler og røntgenbilder gjennomgått. Journaler og røntgenbilder
ble i tillegg innhentet fra behandlende avdeling for pasientene som ble diagnostisert
akutt og fikk gips som primærbehandling.
Resultat: 209 pasienter (173 menn og 36 kvinner) med 211 scafoid pseudartroser (107 på
høyre side) ble behandlet ved avdelingen i tidsrommet. Gjennomsnittsalder 29 (14-71)
år. 41 ble diagnostisert ved skadetidspunkt (6 håndrotsluksasjoner, 5 primært operert,
25 gipset i 5 -12 uker og hos 5 ble gipsbehandlingen avbrutt grunnet manglende
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Aure A
Hetland KH

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

Bakgrunn: Posterior sternoclaviculær luksasjon er en skade som forekommer uhyre
sjelden. Dette er en potensielt farlig tilstand som kan overses og føre til skade på
mediastinale strukturer. Drøyt 120 tilfeller er beskrevet i litteraturen. Vi har ikke funnet
norske artikler som omhandler denne tilstanden.
Formål: Vi ønsket å operere denne pasienten for å forhindre komplikasjoner ved et
eventuelt nytt traume.
Materialer og metoder: Pasienten er en 23 år gammel mann som i august 2007 skulle løfte
en nokså tung kamerat. Dette medførte at han falt og fikk et kraftig slag mot hodet og
overkroppen. Han hadde sannsynligvis vært bevisstløs. CT caput var negativt. Han klaget
over smerter fra venstre sternoclaviculærledd og CT tatt en uke etter skaden viste en
posterior luksasjon av mediale claviculaende på venstre side med løse benfragmenter.
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Clavicula lå i nær relasjon til mediastinale strukturer. Preoperative røntgenbilder er
beskrevet som normale. Pasienten ble henvist til oss fra et annet sykehus. Klinisk var
det et søkk svarende til sternoklavikulærleddet og provosert bevegelse utløste smerter.
Bevegligheten i skulderen var nedsatt. Pasienten ble operert med åpen reposisjon og
fiksering ved hjelp av senegraft fra plantarissenen.
Resultater: Postoperativ CT-kontroll viste at clavicula stod i ledd. Armen ble immobilisert
med Collar and Cuff i seks uker. Det oppstod ingen komplikasjoner. Ved kontroll fire
måneder etter operasjonen var pasienten smertefri og svært fornøyd. Klinisk var det
ikke noe søkk svarende til leddet. Han hadde fulle bevegelsesutslag i skulderen aktivt.
CT viste tilfredsstillende stilling.

Diskusjon: Slike skader må reponeres, enten lukket eller åpent, og eventuelt fikseres.
Dette for å forhindre skade på mediastinale strukturer. CT er nødvendig for å stille
diagnosen. Man bør tilstrebe behandling relativt kort tid etter skaden.
			

			
Konklusjon: Vi oppnådde godt resultat hos denne pasienten både klinisk og radiologisk
		
selv om han ble operert tre måneder etter traumet.
		

14. Rygg
SCREENING FOR SKOLIOSE AV 12 ÅRINGER I HELSE-SØR Screening for skoliose av 12
åringer i Helse-Sør
Adobor RD
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Rimeslåtten S
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Brox JI
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Seksjon for ryggkirurgi og fysikalsk medisin og rehabilitering, Ortopedisk avdeling,
Rikshospitalet
Bakgrunn: Tidligere ble skoliose oppdaget i forbindelse under helseundersøkelse av alle
skolebarn. I dag er det ingen systematisk screening og Idiopatisk skoliose (AIS) oppdages
tilfeldig på et senere tidspunkt med mindre muligheten for ikke- operativbehandling
med korsett.
Skoliose screening praktiseres ulikt i verden. Screening er obligatorisk i Sverige og, 32
stater i USA og 3 provinser i Canada. Det er ingen screening i Danmark eller. I England.
er det ingen systematisk screening.Studient ble satt i gang for å screene alle 12 åringer
for skoliose i Helse-Sør, i forbindelse med helsekontroll og 12-års vaksine.
Formål: Vi ønsker Hensiktent erå undersøke om screening reduserer skoliosenstørrelsen
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ved førstegangs konsultasjon, dDernest om dette gir bedre gevinst ved korsettbehandling
og færre operasjoner.
Materialer og metode: Helsesøstrene i Helse-Sør fikk opplæring i screening prosedyren
inkludert (Forward Bending Test (FBT) og bruk av scoliometer). Barn med Ppositiv FBT
samt gibbus over 6° ble henvist til røntgeni perioden 01.06.06 tom 31.06.07. Barn med
Sskoliose over 120 grader ble innkalt til kontroll på Rikshospitalet, barn med skoliose
mellom 10 og 20 grader fikk røntgen kontroll om 6 måneder, og de falsk-positive fikk
brev om avkreftelse.
Resultater: Ca 4000 av totalt 12000 tolvåringer i Helse Sør ble screenet i perioden
01.06.06 tom 31.06.07. Av disse ble 60 sendt til røntgen. 22 var sanne positive og 38 var
falske positive. Det utgjør sensivitet på x og spesitivitet på x.
Diskusjon: De som Aargumenterer mot screening er peker på screeningens lave
sensitivitet og spesitivitet vedpå små kurver. Dette kan gi Ffalsk-positive som resulterer
i for mange henvisninger, og derfor økte kostnader og røntgenadiologisk bestråling,
og kan bidra til sykeliggjøring.. Fordelerr mmed screening er bedreøkt kunnskap om
tilstanden og kunnskaphos helsepersonell og på lengre sikt bedre behandling. Det
finnes tilstrekkelig og god dokumentasjon på effektivitet av korsett behandling.
Problem:

			
			

		

Skoliose screening er ikke lenger en pålagt oppgave fra SHdir. Der var derfor et problem
å få med helsesøstrene. Med opplæring og erfaring vil Manglende erfaring gir fleremen
dette vilbedre segkompetanse oppbygging. prosedyrene ta kortere tid og bli mindre
ressurskrevende.

15. Rygg
Komplikasjoner etter skoliosekirurgi i barn med diabetes.
Adobor RD
Opheim I
Riise R

Rikshospitalet, Ortopedisk avd, Seksjon for ryggkirurgi
Sykehuset Innlandet, kirurgisk avd
Rikshospitalet, Ortopedisk avd, Seksjon for ryggkirurgi

Bakgrunn: Diabetes er en sykdom med komplikasjoner. Voksne diabetikere får oftere
dårligere resultat enn ikke- diabetikere etter mange ortopediske behandlinger inklusiv
ryggkirurgi. Imidlertid er det lite dokumentasjon i litteraturen til å støtte denne
konklusjon når det gjelder barn.
Formål: Vi ønsker å undersøke postoperative forløpet etter skoliosekirurgi i barn med
diabetes
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16. Rygg
Materialer og metode: Pasient data fra PIMS og Doculive fra 1999 til 2008 viser at 4
jenter med diabetes har blitt behandlet for Idiopatisk skoliose: 3 har blitt operert, og 1
er under korsett behandling. Vi omtaler de 3 som har blitt operert.
Pasient 1: En 12 år gammel jente påvist 40 graders høyre konveks torakal skoliose.
Diabetes diagnostisert 9 mnd deretter i forbindelse med korsett tilpasning. Kurve
progresjon til over 50 grader. Operert med bakre skoliosekirurgi (USS-11 T5-L1) 1 år
etter. Økning av lumbalkurven med coronalubalanse.
Revisjonskirurgi med fremre skoliosekirurgi(KASS L1-L3)

Pasient 2: 13 år gammel jente med 40 graders høyre konveks torakal skoliose. Diabetes
oppdaget 1 år etter skoliose oppdagelse. Kurve progresjon til 50 grader. Ingen manifest
perifer nevropati. Operert med bakre kirurgi (ISOLA T3-L1). Postoperativ akutt
nevropatisk smerte med uttalt allodyni. Respondert på Lyrica (Pregabalin) behandling.
			
Økende smerte 3 mnd postoperativt. Etter hvert manifest dyp infeksjon.
			
Revisjonskirurgi med metal fjerning 20 mnd etter første operasjonen

		
		
Pasient 3: 11 år gammel jente med skoliose. Forsinket i utviklingen, men ingen nevromuskulær diagnose. Diabetes diagnostisert i 7 år alder. Kurve progresjon til over til
50grader tross korsett behandling.
Operert med bakre kirurgi (LEGACY /VCM T3-L2). Postoperativ blæreparese og
gangvansker. Rehabilitert ved Sunnås og normal funksjon nå. 9 mnd deretter,
dypinfeksjon med fistulering. Revisjonkirurgi med metall fjerning 16 måneder etter
første operasjon.
Diskusjon: Det var ingen perioperative anestesi komplikasjoner eller hypoglykemi
eller ketoacidose. Alle fikk langtids komplikasjoner som trengte revisjonskirurgi. 2 av
3 fikk nevrologiske komplikasjoner og 2 av 3 fikk dypinfeksjoner. Det var få pasienter
men resultatene viser at risikoen for et barn med diabetes å få alvorlig komplikasjon
som trenger ny kirurgi etter skoliosekirurgi er mye større enn hos barn som ikke har
diabetes. Dette bør kirurgen, pasient og familien være klar over.

Hva har randomiserte studier bidratt med i ryggkirurgien og hvordan
kan slike studier gjennomføres?
Brox JI

Seksjon for ryggkirurgi og fysikalsk medisin og rehabilitering,
Ortopedisk avdeling Rikshospitalet

Bakgrunn: Randomiserte, kontrollerte studier (RCT) er akseptert som det mest pålitelige
design av kliniske studier. RCT er den beste metoden for å unngå systematiske feil (bias).
Dersom størrelsen på behandlingseffekten anses å være minst 10 ganger større enn
endring ved naturlig forløp eller standard behandling, kan det være uetisk å gjennomføre
en randomisert studie. Som regel er behandlingseffekten vesentlig mindre og det kan
være uetisk å introdusere en ny behandlingsmetode eller fortsette med vanlig rutine
uten kunnskap fra RCT . Den første RCT som sammenliknet ryggkirurgi og ikke-operativ
behandling, er Webers studie fra Ullevål sykehus publisert i 1983.
Det stilles bestemte krav til randomiserte studier: klar definisjon av primær hypotese,
adekvat design og gjennomføring, data-analyse og rapportering. Et flytekart er viktig
for å følge pasientene i studien og resultatene skal analyseres etter ”intention-totreat” prinsippet og presenteres som forskjell i endring mellom gruppene med 95 %
konfidensintervall. De såkalte CONSORT-reglene gir god veiledning.

			
			

		

Hensikten med denne studien er å undersøke hva RCT har bidratt med i ryggkirurgien
og diskutere hvordan slike studier best kan gjennomføres. Studien er utført etter
anmodning fra Eur Spine J.
Materiale og metode: De 3 sist publiserte Cochrane oversikter ble gjennomgått med
supplement av et oppdatert litteratursøk fram til juni 2008. RCT som inkluderte operasjon
i bryst- og lenderyggen og hadde oppfølgingstid på minst 6 mnd, ble inkludert. Måten
randomiseringen var gjennomført på ble vurdert for alle studiene.
Resultater: Cochraneoversiktene inkluderte 72 studier og konkluderte med at operativ
fjerning av prolaps ved isjas gir raskere bedring enn konservativ behandling, men fant
ingen sikker dokumentasjon av andre kirurgiske inngrep uavhengig av diagnose.
I tillegg ble 24 studier inkludert. Antall publiserte RCT har økt betydelig siste 10 år, men
fortsatt er kvaliteten variabel og i alt hadde 56/96 studier hadde enten ikke adekvat
eller mangelfullt beskrevet randomisering. Flere av de sist publiserte studiene er av
høy kvalitet og bidrar til at det i dag er meget god dokumentasjon for at fjerning av
prolaps gir raskere bedring enn konservativ behandling. Nylig publiserte studier gir
god dokumentasjon for at operasjon har bedre effekt enn konservativ behandling
på smerter ved spinal stenose med neurogen claudicatio, men uenighet mht. hvilken
operasjonsmetode som er best.
Konklusjon: RCT publiseres i økende grad for å evaluere effekten av ryggkirurgi.
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Kvaliteten på studiene varierer i betydelig grad, CONSORT reglene bør følges ved
publisering. Nyere studier bekrefter Webers resultater ved isjas og i tråd ved vanlig
oppfatning gir operasjon smertelindring ved spinal stenose. For andre indikasjoner og
ulike operasjonsmetoder er det enten ingen effekt, mangelfullt dokumentert effekt
eller motstridende resultater.

17. Rygg
Operativ behandling av pasienter med juvenile kyfoskolioser

			
Bräuer T
Ryggseksjonen/ortopedisk avdeling/Rikshospitalet
			
Riise R
Ryggseksjonen/ortopedisk avdeling/Rikshospitalet
		
Pasienter med behandlingstrengende juvenile kyfoskolioser stiller oss ovenfor store
		

utfordringer både med tanke på valg av operasjonsmetode og operasjonstiming.
Tidligere operative erfaringer med bl.a. ”growing-rods” har gitt oss forskjellig suksess.
Innføring av VEPTR-metoden på ryggseksjonen/Rikshospitalet har ført til positive
resultater spesielt i forhold til operativ terapi av juvenile skolioser. Pga. deformiteten
kan barn med kyfoskolioser ha redusert oksygenopptak med resulterende forsinket
fysisk utvikling, lav BMI og suboptimal bløtdelsdekning.
Vi presenterer behandlingsforløpet og resultater av pasienter med krevende juvenile
kyfoskolioser i forbindelse med VEPTR-proseyren samt diskusjon av metodens muligheter
og begrensninger.

18. Rygg
DEN NORSKE SKIVEPROTESESTUDIEN. 1 ÅRS RESULTATER
Hellum C
Johnsen LG

Ortopedisk Senter UUS
Ortopedisk avdeling og Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser
St. Olavs Hospital
Storheim K
Ortopedisk Senter UUS
Nygaard ØP
Ortopedisk avdeling og Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser
St. Olavs Hospital
Brox JI
Ortopedisk avdeling Rikshospitalet
Rossvoll I
Ortopedisk avdeling og Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser
St. Olavs Hospital
Grundnes O
Ortopedisk Senter UUS
Norwegian spine study group
Bakgrunn: Om lag 70 – 85 % av den voksne befolkning har ryggsmerter i løpet av
sitt voksne liv og ca. 5% utvikler kroniske plager. En rekke forfattere har pekt på at
ryggsmerter har multifaktoriell årsak og at tradisjonell kirurgisk behandling ikke er
bedre enn det beste av tverrfaglig rehabilitering. Den svenske ryggstudien viste i en
randomisert sammenlignende studie mellom usual care og operativ behandling at
pasienter som ble operert med en avstivingsoperasjon hadde mindre smerter og bedre
funksjon, men studier med sammenligning av avstivning og tverrfaglig rehabilitering
har ikke vist signifikante forskjeller mellom pasientgruppene vedrørende funksjon og
smerte. Operativ behandling med insetting av skiveprotese som erstatning for skiven
har blitt et behandlingsalternativ for en undergruppe av fusjonspasientene. Siden 2005
er det publisert flere studier som sammenligner skiveprotese med avstivning. Dette er
den første randomiserte studien hvor insetting av skiveprotese sammenlignes med et
strukturert tverrfaglig rehabiliteringsprogram.

			
			

		

Materialer og metoder: En randomisert multisenterstudie hvor pasientene er randomiser
til operasjon med skiveprotese eller et 3 ukers tverrfaglig rehabiliteringspgrogram
bestående av kognitiv intervensjon og veiledet trening. Deltakende sykehus er Ullevål
Universitetssykehus, St Olavs Hospital, Haukeland Universitetssjukehus, Stavanger
Universitetssjukehus og Universitetssykehuset Nord Norge. Studiens hovedeffektvariabel
er funksjon målt med Oswestry dissability index (ODI). Andre effektvariabler er korsryggog bensmerte (VAS), livskvalitet (SF36 og EQ5D), arbeidsstatus og pasienttilfredshet.
173 pasienter ble inkludert i studien i perioden april 2004 til mai 2007. Pasientene ble
fulgt med kontroller etter 6 uker, 3 mnd, 6 mnd, 1 år frem til nå (siste 1 års kontroll
i september 2008). Studiens hovedendepunkt er med blindet observatør 2 år etter
behandling. Her presenteres data fra 1-års oppfølgingen.
Resultater: Resultater inntil 1-års kontroll for ODI, VAS, EQ5D, SF36, arbeidsstatus og
pasienttilfredshet blir presentert.
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19. Rygg

20. Rygg

Langtidsoppfølging med livskvalitetsdata hos pasienter behandlet med
Boston korsett for idiopatisk skoliose

Operasjonstid TPS kontra hybrid instrumentering ved bakre fiksering
av AIS.

Lange JE
Steen H
Brox JI

Riise R
Bräuer T
Adobor RD
Sørensen R

Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Vi har tidligere presentert våre resultater etter Boston korsettbehandling for
adolescent idiopatisk skoliose (AIS) med intermediær observasjonstid.
Formål: Hensikten med denne studien var å evaluere langtidsresultatene inklusive
livskvalitetsdata etter behandling for AIS 10 år eller mer etter avvikling av korsettet.

			
Materialer og metoder: 109 (80 %) av 137 (7 menn) pasienter med AIS og Boston korsett
			
behandling responderte positivt på henvendelse om å delta i en langtidsoppfølgings		
studie 10-28 år etter behandling. Alle pasientene ble vurdert etter svar på tilsendt
		
spørreskjema eller telefonintervju, mens klinisk og radiologisk undersøkelse i tillegg
ble utført hos 85 av pasientene. Spørreskjemaet bestod av standardiserte spørsmål
angående demografi, arbeidsstatus, behandling, Oswestry Disability Index (ODI; 100 =
verst mulig), General Function Score (GFS; 100 = verst mulig), EuroQol (EQ-5D; 1 = best
mulig), EQ-VAS (100 = best mulig) og Scoliosis Research Society-22 (SRS-22; 5 = best
mulig).
Resultater: Gjennomsnittsalder ved undersøkelsestidspunktet var 36 (29 - 46) år.
Majorkurvens størrelse ved korsettstart var gjennomsnittlig 33.1 (20 – 52) grader
(n=109). Ved avviklingstidspunktet 2.8 (1 – 9) år etter behandlingsstart og ved siste
kontroll 19.2 (10 – 28) år etter korsettavvikling var majorkurven henholdsvis 28.3
(9 -53) grader (n=109) og 34.0 (8 – 87) grader (n=85). Majorkruven progredierte i
gjennomsnitt 6.0 (-7 – 44) grader etter korsettavvikling, men sluttresultatet viste at
kurven gjennomsnittlig kun hadde økt med 0.9 (-21 – 36) grader sammenlignet med
utgangsverdien før korsettbehandling (n=85). Arbeidsstatus: Full tid 80%, sykemeldt
3%, under rehabilitering 4%, uføretrygdet 4%, hjemmeværende 7%, student 2%. Byttet
jobb pga ryggsmerter 7%.Universitetsutdannelse 58%. Gift/samboer 77%. Barn 88%.
Svangerskapssmerter 55%. 28% hadde fått fysioterapibehandling for ryggsmerter siste
året og 12 % hadde oppsøkt lege pga ryggsmerter i samme tidsrom. Global ryggstatus
var utmerket eller god i 81 %. Gjennomsnittlig score for de andre parameterene var som
følger: ODI 6.4 (SD 9.8 ), GFS 5.4 (10.5), EQ-5D 0.84 (0.2), SRS-pain 4.2 (0.8), SRS-mental
health 4.2 (0.7), SRS-self-image 3.9 (0.7), SRS-function 4.1 (0.6) og SRS-satisfaction with
treatment 3.7 (1.0).
Konklusjon: Langtidsresultatet etter Boston-korsett behandling for AIS var tilfredsstillende hos de fleste pasientene.
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Rikshospitalet, Ortopedisk avd, Seksjon for ryggkirurgi
Rikshospitalet, Ortopedisk avd, Seksjon for ryggkirurgi
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling

I perioden 1.7.2007 til 1.7.2008 har man benyttet seg av enten hybrid (kombinasjon
pedikkelskruer, cerclager og kroker) eller TPS (segmentell skruefiksering). Valg av
operasjonsmetode er basert på kirurgens preferanse. 13 pasienter (12 jenter, 1 gutt) ble
operert med hybrid konstruksjon og 12 pasienter (10 jenter, 2 gutter) ble operert med
TPS.
Man sammenlikner metodene ut i fra antall fiksasjonspunkter. For å gjøre dette enklest
mulig sidestiller man hver enkelt forankringspunkt cerclage, krok og skruer.

			
			

		

Resultatene blir presentert på høstmøte

21. Rygg
5 års oppfølging av både opererte og uopererte AIS pasienter basert på
SRS 22
Riise R
Rimeslåtten S
Adobor RD
Bräuer T
Sørensen R

Rikshospitalet, Ortopedisk avd, Seksjon for ryggkirurgi
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, Ortopedisk avd, Seksjon for ryggkirurgi

I 2003 ble 75 1. gang vurdert ved ortopedisk avdeling, Rikshospitalet. SRS 22 var på
denne tiden ikke oversatt til norsk og man benyttet seg av et forenklet scoresystem
(smerter og tretthet i ryggen).
Man har sendt spørreskjema basert på SRS 22 til pasientene. Resultatene vil bli presentert
på høstmøte.
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22. Rygg

23. Eksprimentelt

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi – Gjennomgang av
rapportfunksjon

INTUBASJONSNARKOSE AV 35 GEITER OPERERT MED TOTAL HOFTELEDDPROTESE GA FÅ
PERIOPERATIVE KOMPLIKASJONER RELATERT TIL ANESTESIPROSEDYREN

Sørlie A1-3
Solberg T1-3
Skau PA1,2
Nygaard ØP2,4
Brox JI2,5
Hellum C2,6
Ingebrigtsen T2,3

Enoksen CH
Harboe K
Sudmann E

Stavanger Universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Stavanger Universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Universitet i Bergen, Institutt for kirurgiske fag

Bakgrunn/formål: Geit som dyremodell har vært brukt i flere studier relatert til utprøving av
leddproteser (1) og andre ortopediske studier (2). En ny protese til geiter har blitt utformet
av Sudmann et al. Vi ville finne ut om fysiologiske parametre (3) perioperativt i en slik
dyremodell kan standardiseres slik at den kan brukes i forskning relatert til leddproteser
og ved andre ortopediske forsøk.

Helse Nord RHF, SKDE
Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi, Tromsø
			
3
Nevrokirurgisk avd. UNN-HF, Tromsø
			
4
Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser, St. Olavs Hospital, Trondheim
		 Rikshospitalet, Oslo
5
Ortopedisk avd.,
		
6
Ortopedisk avd., Ullevål Universitetssykehus, Oslo
1

2

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 lokalt, datatrafikk nasjonalt samt tilpasning til et gammelt
lovverk. En tilbakerapportering til den enkelte kliniske avdeling krever et omfattende
statistisk verktøy for å kunne levere tilbake relevant data på en enkel måte.
Materiale og metode: Vi ønsker å beskrive grunnlaget for, og uviklingen av et system
for tilbakerapportering til klinikere.
Resultater: Vi legger frem status for NKR, erfaringer som er gjort og skisserer hvilke
løsninger vi har for tilbakerapportering av data til den enkelte avdeling.
Som eksempel på nytteverdien av rapportsystemet, vil det legges frem en del data fra
registeret.

Materiale og metode: 35 geiter ble operert i januar 2008 med innsetting av venstresidig
total hofteprotese. Geitene kom fra samme bonde, 600 kr per dyr, alle hunkjønn og
gjennomgikk samme pre, per- og postoperative anestesiregime. Anestesiprosedyre;
preop.veing, fastetid 24 t, premedikasjon med xylazin (Rompun) 0,01 ml/kg sc og
ketamin (Ketalar) 0,22 ml/kg im i veneflon på hals. Leiring i høyre sideleie på varmeplate.
Intubasjon utført med tilpasset laryngoskop av trent anestesipersonale, 5% isofluran 4 l/
min, ventrikkelsonde og påført corneasalve. Peroperativt morfin 2 mg/kg hver 2. time, og
monitorering med humant anestesiutstyr. Etter hudsutur, atipamezol (Antisedan) 0,008
ml/kg iv, eventuelt doxapram (Dopram) 20 mg/ml for oppvåkning, deretter i seil for hofteavlastning. Postoperativt smertestillende med buprenorphin (Temgesic) 0,017 ml/kg im 2
ganger per døgn, og profylakse med cefalotin (Keflin) 1g x 3.

			
			

		

Resultater: Intubasjonsnarkosen varte gjenomsnittlig 134 minutter (109–160 min).
Betydelig variasjon av de målte fysiologiske parametre; hjertefrekvens, temperatur,
respiratorinnstillinger og reaksjon på motgift registrert.En geit ble bradycard og fikk
atropin, utenom protokoll. Ingen alvorlige pre- eller peroperative komplikasjoner registrert.
To geiter hoppet ut av seglet; en av disse med luksert protese til følge og komplikasjonen
relateres til anestesien (Antisedan).
Diskusjon: Geit har 4 mager med stor gassproduksjon slik at anestesiprosdyrene må
tilpasses dette. Intubasjon er problematisk, tuben går lett i oesophagus, dermed ekstra
gass i magen. Til gassutlufting brukte vi ventrikkelsonde, ikke percutan kanyle som er
vanlig i veterinærmedisin, med godt resultat. I oppvåkningsfasen var dosering av antisedan
vanskelig; flere geiter ble urolige og 2 hoppet ut av seilet. En av disse fikk luksasjon
av operert hofte og dette taler for at antisedan-dosen bør reduseres. Geiter er billig i
innkjøp og oppstalling dersom de beiter ute, men smittefare er reell sammenlignet med
andre forsøksdyr. Prevaksinering er derfor viktig. Vi fant at til tross for stor variasjon i de
fysiologiske parametre under inngrepet kunne samme protokollførte modell brukes på
alle forsøksdyrene.
Betydning/Relevans: Geit er et rimelig, sikkert og forutsigbart forsøksdyr som etter vår
erfaring egner seg godt til lignende ortopediske forsøk.

106

• Høstmøteboken 2008

• Høstmøteboken 2008

107

24. Eksprimentelt

25. Eksprimentelt

Testing av ny sementfri, HA belagt hoftestamme på geiter; 6 måneder
post-op satt 30 av 30 stammer fast, 5 av 30 sementerte acetabuli løse

Hydroksylapatitt gav vesentlig bedre beintilvekst mot geite femur
stammer 6 måneder post-op enn kalsiumfosfat i et forsøk med geit.

Harboe K
Enoksen CH
Gjerdet NR
Sudmann E

Harboe K
Enoksen CH
Gabrielsen K
Sudmann B
Gjerdet NR
Sudmann E

Stavanger Universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling
Stavanger Universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling
Universitetet i Bergen, Lab. for Ortopediske biomaterialer.
Universitetet i Bergen, Inst. for kirurgiske fag.

Bakgrunn: Det settes årlig inn mer enn 1,5 millioner hofteproteser i verden. I USA over
200.000 [1]; flertallet satt inn uten bruk av beinsement. I Europa, spesielt Norge settes
det inn mest sementerte proteser. Det er to hovedproblemer med kunstige ledd. De må
for det første festes til levende bein vev, og for det andre bør det kunstige leddet ikke
bli slitt. Forankringen til vevet kan som nevnt ovenfor oppnås ved hjelp av beinsement,
			
eller ved at vev vokser til eller inn i protesens overflate.

			
		
I følge data fra Nasjonalt register for leddproteser må ca 14 % av alle proteser fjernes/
		
byttes ut [2]. Men enkelte proteser er konstruert slik at de vanskelig lar seg fjerne.
I verste fall kan knokkelen gå i stykker under utbankingen. Den ideelle protese bør
derfor oppfylle følgene krav: Fester seg solid til levende (bein)vev er, om nødvendig,
enkelt fjerne/ banke ut. Slik utbanking bør ikke medføre nevneverdig tap av beinvev.
En slik protese har blitt forsøkt utformet av Sudmann et. al til geiter. Denne var med to
renner, og gjennomgående hull mellom rennene. Protesen var belagt med HA i rennen
og sirkumferent proksimal (figur 1).
Materiale og metoder: 35 geiter ble operert i januar 2008 med innsetting av ny, ve.
sidig femurkomponent, sementert acetabulum og caput for hund. Alle renner ble
peroperativt pakket med autolog bein fra caput femoris. Geitene ble post-op evaluert
hver 14. dag i 6 måneder. 3 geiter måtte avlives pga postoperativ femurfrakturer, 1 pga
kakeksi, og 1 pga ekstraartikulær kneabscess. Hos de 30 gjenværende geitene var alle
femurkomponentene makroskopisk faste, mens det var 5 løse acetabuli. I tillegg var 1
protese luksert, med neoacetabulum, og 1 kjent periprostetisk femurfraktur tilhelt. Disse
7 ble ekskludert. 23 randomisert til utdragning med eller uten oppborring. Utdragning
skjedde i MTS testmaskin, med utdragningshastighet på 0,1 mm/s.
Resultater: Det var signifikant forskjell i utdragningskraft (pull-out) mellom gruppene
(p = 0,028, Mann-Whitney, 1-sidig test), gj. snitt 2033N i uboret gruppe (n=12), og 1526N
i boret gruppe (n=11) (figur 2, median uboret = 2099 N, boret = 1696).
Diskusjon: Studien viser at det er effekt i innfesting av hofteprotese med renner og
gjennomgående hull. Forskjellen i kraft kunne vært større om man hadde redusert
området som var belagt med HA utenfor rennene. Dette bør vurderes ved fremtidig
konstruksjon av en human protese.
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Bakgrunn: Flere forfattere har vist at det er gunstig med påsprøyting av hydroksylapatitt
(HA) på usementerte implantater for å stimulere til raskere til/innvekst av bein [1-3]. Det
er også vist at dette stabiliserer implantater raskere enn ved tradisjonell sementering
[4]. Andre mer moderne belegg, som kalsiumfosfat (Bonit), pålegges elektrokjemisk
ved romtemperatur, men dette gir ikke like god tidlig innvekst som HA belegg [5]. Som
en del av utprøving av nytt protesedesign på geit ble det i 2 etterfølgende serier forsøkt
Bonit respektive HA som belegg på stammene.

			
			

		

Materiale og metode: Høsten 2006 satte vi inn 12 totalproteser på geit der femurstammene var belagt med Bonit, ruhet: Ra ≈ 1.5 µm, som ledd i utprøving av nytt
protesedesign (Bonit-serie, tabell 1). Dette forsøket ble ikke konklusivt, slik at det ble
gjennomført et nytt forsøk med 35 geiter våren 2008, hvor stammene ble belagt med
80 µm HA, overflate Ra = 3-7 µm (HA-serie, tabell 1). Den distale delen av stammen i
HA-serien ble ikke dekket med HA utenfor rennen. Alle stammene har én langsgående
renne på hver side. I Bonit-serien var denne belagt med Bonit på porøst titan, porøsitet
≈ 21 %, porestørrelse ≈ 40 µm. I HA-serien var det 63 gjennomgående hull fra renne
til renne med diam. 1 mm. Alle renner ble peroperativt pakket med autolog bein fra
caput femoris, og geitene fikk belaste fritt etter ca. 3 døgn. De ble inndelt i 2 grupper
i begge serier, der stammene var makroskopisk stabile, og gangfunksjonen hadde vært
lik. Det var i Bonit-serien 4 geiter i hver gruppe, og i HA-serien var det hhv 11 og 12
geiter i hver gruppe (tabell 1). I hver serie ble en gruppe oppboret, slik at all binding
mellom renne og omkringliggende beinvev ble tatt bort. Stammene ble deretter dratt
ut (pullout), hastighet 0,25 mm/s. I disse gruppene testet man da styrken av beintilvekst
til HA respektive Bonit utenfor rennen (tabell 1).
Resultater: Det var signifikant dårligere motstand mot utdragning i Bonit-serien
sammenlignet med HA-serien (figur 1, p=0,004, Mann Whitney). Det var beinvev i alle
renner. Makroskopisk var det rikelig med beintilvekst på alle HA flater, mens det nesten
bare var bindevev som omsluttet Bonit stammene.
Diskusjon: Reigstad O. et al har vist at den tidlige beintilveksten ikke kommer like raskt
med Bonit som ved HA [5]. Dette kan likevel neppe forklare at stammene i Bonitserien, 6 måneder post-op., utenom rennene, var omsluttet av bindevev.
• Høstmøteboken 2008
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SYSTEMIC AND LOCAL INTERLEUKIN KINETICS AFTER MAJOR ORTHOPAEDIC SURGERY

Resorberbar kalsiumfosfat coat (Bonit®) versus uresorberbar
plasmasprayet HA, biomekaniske resultater etter 6, 12 og 52 uker i
kaninmodell.

Bastian D
Tamburstuen MV
Lyngstadaas SP
Reikerås O

Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Institutt for klinisk odontologi, UIO
Institutt for klinisk odontologi, UIO
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet

Background: Both, elective and accidental trauma induces local and subsequent systemic
inflammatory reactions. Aberrant reactions can lead to a systemic inflammatory response
syndrome, with a potentially lethal outcome. Although initially published findings used
animal models to prevent excessive pro inflammatory responses, clinical trials failed or
even showed adverse effects. Our aim was to investigate the early local cytokine kinetic
compared to systemic changes in a human standardized surgical trauma.
			

			
Methods: In seven patients with total hip replacement, drained blood samples and
		
venous blood samples
were taken 3 times within the first day post operation. Cytokine
		
release was assessed by a Multiplex antibody bead kit and compared to preoperative
values.
Results: The major findings were significant increases in systemic levels of IL-6 and in
local levels of IL-6, IL-8, and IL-1Ra, and that the local levels of these cytokines were
significantly higher than the systemic levels after surgery. Besides, there were only
modest changes in local and systemic levels of TNF-α, IL-1β, Il-2, IL-2Ra, IL-4, Il-5, IL-7,
Il-10, IL-12, IL-13, IL-15 and IL-17.
Conclusions: The acute sterile inflammation after major orthopaedic surgery is principally
characterized by significantly increased local and systemic levels of IL-6 and significantly
increased local levels of IL-8 and IL-1Ra. Furthermore, the concentrations are higher
at the local site of injury. Hence, we conclude that systemic cytokine levels might not
reflect local reactions.

Reigstad O
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Franke-Stenport V Institutt for biomaterial forskning, Universitetet i Göteborg
Johansson CB
Teknologisk institutt, Medisinsk teknologi, Ørebro Universitet/
Institutt for biomaterial forskning, Universitetet i Göteborg
Wennerberg A
Institutt for biomaterial forskning, Universitetet i Göteborg
Røkkum M
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Reigstad A
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Introduksjon: langtids resultater av beinfikserte ortopediske og dentale implantater
avhenger av primær stabilitet og direkte beininnvekst på implantatets overflate.
Titanlegerte implantater har gode mekaniske egenskaper, og bein kan vokse direkte
inn på metallet. Modifisering av overflaten med bioaktive substanser kan øke
hastigheten på beininnveksten og dermed fiksering og gi bedring av langtidsresultater.
Plasmasprayet HA blir brukt pga gode osteokonduktive egenskaper og tidlig stabil
fiksering. Langtidseffekter av HA virker mindre lovende og inkluderer coat avskalling,
granulomatøs nedbryting og third-body slitasje i kunstige ledd. Bonit® er en tynn
(15 µm) resorberbar kalsiumfosfat coat som har vist bioaktivitet i eksperimentelle
studier. Vi har sammenliknet en tynn (40 µm) plasmasprayet HA coat med Bonit®.

			
			

		

Materiale og metode: Overflatekarakteriserte titanlegerte skruer ble operert inn hos
30 kaniner, 2 i tibia og 1 i femur, Bonit® og HA på hver sin side. Avliving etter 6, 12
og 52 uker. Removal torque kraften (rtq) for å løsne distale tibiaskrue ble målt. Beinet
med den løsnede skruen in situ ble histologisk preparert. Bein-implantat lengde, shear
strength kalkulasjon og kvalitativ histologisk vurdering ble utført.
Resultater: overflate kjemisk sammensetning på skruene var tilnærmet lik. HA skruene
hadde en grovere overflate enn Bonit® (sa=3,0 µm vs sa=1.5 µm). Rtq verdiene var
høyere for HA enn for Bonit® ved 6 og 12 uker, lavere ved 52 uker. HA verdiene økte
ikke etter 6 uker. Bonit® viste signifikant økning av rtq og bein-lengde ved hver
registrering(6<12<52 uker). HA hadde lengst beinlengde ved 12 uker (6 < 12 > 52 uker).
Shear strength var signifikant større for HA enn Bonit® etter 6 uker, ingen forskjell ved
12 og 52 uker. Histologisk var Bonit® coaten resorbert etter 6 uker, og det var et fredelig
bilde med lite inflammasjon. Løsning ved utskruing forekom utelukkende mellom bein
og implantat. HA viste et mer urolig bilde med delvis resorpsjon og coat-avskalling,
nydannelse og nedbryting av bein og mange inflammasjonsceller. Utskruingsløsning
forekom både i bein/HA og HA/implantat sjiktet.
Diskusjon: Overflate ruhet var mer optimal for Bonit® enn HA, men HA har kraftigere
bioaktivitet, med tidlig kjapp beininnvekst og fiksering. Bivirkningene som tidligere er
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rapportert for HA var tilstede også ved denne tynnere coaten, og de balanserte innvekst
mot beinresorpsjon over tid. Bonit® gir svakere initialt feste, men en forutsigbar økning
av beininnvekst over tid, uten tegn til inflammasjon og med alle langtidsresultater sin
favør.

Diskusjon: Årsaken til at økt embolisering i TR gruppen ikke gir vesentlig påvirkning
cardiorespiratorisk kan være at embolimengden i modellen er utilstrekkelig eller at
observasjonstiden er for kort. En sekundær inflammatorisk respons kan oppstå ved
fettembolier. På grunn av begrenset observasjonstid ble eventuelle slike effekter ikke
registrert.
Konklusjon: TR ga høyere emboliforekomst enn RIA. Ingen av gruppene viste vesentlig
påvirkning av hemodynamikk, oksygenering eller lungefunksjon og det var ingen
vesentlig forskjell mellom gruppene de første to timene etter innsatt femurnagle.

28. Eksprimentelt
REDUSERT EMBOLIFOREKOMST VED BRUK AV REAMER-IRRIGATOR-ASPIRATOR
SAMMENLIGNET MED OPPBORING AV FEMURKANALEN MED TRADISJONELT
MARGBOR. EN EKSPERIMENTELL STUDIE HOS GRIS.

29. Artroskopi
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Bakgrunn: Intramedullær trykkstigning i femurkanalen i forbindelse med margnagling
medfører overgang av benmargsinnhold til blodbanen. Dette kan medføre okklusjon
av lungekar som igjen kan påvirke cardiorespiratorisk funksjon. Pulmonale fettembolier
kan forlenge og forverre en pasients sykdomsforløp. RIA er utviklet for å redusere
intramedullært trykk under oppboring av margkanalen og dermed også redusere
cardiopulmonal påvirkning.

Innledning: Det finnes ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å avgjøre når en bør foreta
kirurgiske inngrep på knær med fremre korsbåndsskade. Hensikten med studien var å
bidra til å avdekke en eventuell sammenheng mellom timing av fremre korsbåndskirurgi
og risikoen for brusk- og meniskskader.

Formål: Hypotesen var at RIA vil gi redusert emboliforekomst og redusert cardiorespiratorisk påvirkning sammenlignet med tradisjonell oppboring.
I studien ble derfor emboliforekomst, hemodynamisk respons, lungefunksjon og
oksygenering relatert til de to oppboringsmetodene undersøkt.

Materiale og metode: Alle registrerte primær fremre korsbåndsrekonstruksjoner
i Korsbåndsregisteret i tidsperioden 07.06.04-31.12.06 ble gjennomgått. Logistisk
regresjon ble benyttet for å anslå sammenhengen mellom tid fra skade til kirurgi og
risikoen for menisk- og bruskskader.

Materiale og metode: 22 griser. Vi hadde en kontrollgruppe (7) som kun gjennomgikk
bløtdelskirurgi, en gruppe som ble operert med tradisjonell oppboring (TR) (8) og
en gruppe med oppboring med reamer-irrigator-aspirator RIA (7) før margnagling.
Hemodynamiske parametre (Swan-Ganz monitorering) ble registrert ved følgende
tidspunkter: A) etter en stabiliseringsperiode på 75 minutter etter bløtdelskirurgi, B)
etter reaming, C) etter nagle var satt inn, D) 30 minutter etter at naglen var satt inn
og E) 2 timer etter at naglen var satt inn. Dyrene ble avlivet 3. postoperative dag og
lungebiopsier høstet for histologisk vurdering.

Resultater: Av en total på 3475 pasienter hadde 909 pasienter (26 %) bruskskader, 1638
pasienter (47 %) meniskskader og 527 pasienter (15 %) både brusk- og meniskskader.
Oddsen for en bruskskade hos voksne (> 16 år) økte med minst 1,006 (95 % KI 1,0031,010) for hver måned som gikk fra skade til kirurgi. Brusken hos yngre voksne (17-40
år) ble ytterligere forringet med en økning i odds på 1,03 (95 % KI 1,02-1,05) relatert til
pasientens aldring. Oddsen for meniskskader hos yngre voksne økte med 1,004 (95 %
KI 1,002-1,006) for hver måned som passerte siden skaden. Tilstedeværelsen av enten
brusk- eller meniskskade økte oddsen for å ha den andre skaden med mellom 1,6 og 2,0
hos alle pasientgrupper.

Resultater: To dyr i TR gruppen døde av lungeemboli første postoperative dag. Forekomst
av embolier til lunge var 50 % høyere i TR enn i RIA gruppen. Ortopedisk prosedyre ga
øket systemkarmotstand i begge grupper. Det ble ikke observert vesentlige forskjeller i
hemodynamikk, oksygenering eller lungefunksjon mellom gruppene.
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Betydning: Våre data indikerer at tidlig kirurgi er assosiert med færre menisk- og
bruskskader.
• Høstmøteboken 2008
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Nasjonalt Korsbåndsregister

Behandler vi de riktige pasientene med bruskkirurgi?

Granan, LP
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Årøen A
Engebretsen L

Senter for idrettsskadeforskning

Innledning: Nasjonalt Korsbåndsregister ble etablert i regi av Nasjonalt Register for
Leddproteser i 2004. Registeret eies av Norsk Ortopedisk Forening.
Materiale og metode: Det forelagte materialet er deskriptive data fra Nasjonalt Korsbåndsregisters database for tidsrommet 07.06.04 – 31.12.07.

Resultater: Nasjonalt Korsbåndsregister har nå registrert 6068 kirurgiske prosedyrer.
Av disse er 5384 (89 %) primære rekonstruksjoner, hvor 5338 er primære ACL
rekonstruksjoner. 2036 av disse rekonstruksjonene er gjort på isolerte ACL rupturer.
			
Majoriteten av ACL skadene skyldes aktivitetene fotball, håndball og alpint/telemark.
			
Hamstringsgraft og patellarsenegraft ble benyttet på henholdsvis 3249 (61 %) og 2049
		
(38 %) knær. KOOS-score
ved 2-års oppfølginger viser en forbedring i alle fem subskalaer.
		
Det er kun i subskalaen for ADL at denne forvedringen ikke er klinisk signifikant.
Diskusjon: Data fra Nasjonalt Korsbåndsregister viser at et nasjonalt kvalitetsregister for
korsbåndskirurgi er mulig å implementere og drifte på en vitenskapelig og finansielt sett
forsvarlig måte. Nasjonalt Korsbåndsregister har over 95 % compliance og inkluderte
i 2007 over 1600 nye primære korsbåndsoperasjoner. Basert på disse dataene er det
sannsynlig at Nasjonalt Korsbåndsregister vil kunne innfri sine hovedmålsetninger
innen få år.
Betydning / Relevans: Hovedfunksjonen til Nasjonalt Korsbåndsregister er å bidra til
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i den kirurgiske behandling av korsbåndsskade
pasienter gjennom å:
utelukke metoder og utstyr som gir et klinisk utilfredsstillende resultat på et tidlig
tidspunkt
identifisere prognostiske faktorer
vurdere resultatene etter kirurgisk behandling med ulike metoder
bidra til å etablere nasjonale retningslinjer for korsbåndskirurgi

Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetsykehus
Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetsykehus
Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetsykehus

Introduksjon: Bruskskader finnes hos 60 % av pasienter med vondt i kneet. Publiserte
behandlingsresultater er varierende i følge Jakobsen et al. Et hovedproblem er at
bruskskadene i publiserte studier ikke er representative for de bruskproblemene
flertallet av pasientene har. Vår 0-hypotese er at pasientgruppene som inkluderes i
randomiserte studier ikke er representative for populasjonen av bruskskadde i Norge
som trenger behandling. Vi har derfor startet en prospektiv studie på alle pasienter
henvist til OS før 01. Juli 2008.
Materiale og metode: Vi har valgt ut syv randomiserte kontrollerte studier fra PubMed.
Disse studiene representerer fem ulike pasientmaterialer hvor vi systematiserte
inklusjonskriteriene. Deretter delte vi vår henviste pasientpopulasjon i to: Gruppe 1
er pasienter som, på bakgrunn av tidligere publiserte artikler, forventes å få en bedre
funksjon etter bruskkirurgi. Gruppe 2 er de pasientene som ikke passer inn i de definerte
rammene, men som likevel trenger behandling. I tillegg deler vi pasientene opp i gruppe
A og B, hvor B tidligere har gjennomgått bruskkirurgi i kneet.

			
			

		

Resultater: Av de henviste pasientene kunne 70 inkluderes, hvorav 45 har gjennomgått
bruskkirurgi i kneet. Median alder er 37 år (fra 15 til 51 år). Det inkluderes 22 kvinner
og 48 menn. Det var ingen signifikant forskjell i alder, lokalisasjon eller størrelse på
brusklesjonene mellom gruppene. I gruppe A var gjennomsnittlig Lysholm-score 69,25
(SD 13,8). I gruppe B var gjennomsnittet 53,05 (SD 13,7), og ved en tosidet t-test fant
vi en p-verdi på 0,0001. Tidligere kirurgi gav en signifikant lavere score på Lysholms
skala.
Kun fire inklusjonskriterier var sammenfallende i de syv gjennomgåtte artiklene;
enkeltlesjon, alder 18-40 år, lokalisasjon på femurkondylen og størrelse 3,2 – 4,0 cm2.
Av de 70 inkluderte pasientene kunne vi inkludere 5 stk i gruppe 1, noe som innebærer
at kun hver fjortende pasient tilhører den bruskpasientpopulasjonen som presenteres i
studier på bruskkirurgi.
Konklusjon: Denne studien viser at knepasienter med bruskskader er en sammensatt
gruppe, noe som også reflekteres i de randomiserte studien da det finnes få fellesfaktorer
for inkluderte pasienter. Tidligere kirurgi for bruskskader gir en signifikant dårligere
Lysholm score og bare fem av 70 henviste pasienter med bruskproblemer kunne vært
inkludert i de publiserte, randomiserte studiene. Samarbeid mellom sentrene er derfor
nødvendig for å inkludere nok pasienter i kliniske studier.
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INTENSIV STYRKETRENING AV QUADRICEPS I TIDLIG FASE ETTER ACL RUPTUR
GJENOPPRETTER MUSKULÆR SYMMETRI
 	
Eitzen I
Ullevål Universitetssykehus, NAR Ortopedisk senter og Hjelp24NIMI
Moksnes H
Ullevål Universitetssykehus, NAR Ortopedisk senter og Hjelp24NIMI
Engebretsen L
Ullevål Universitetssykehus, NAR Ortopedisk senter
Risberg MA
Ullevål Universitetssykehus, NAR Ortopedisk senter og Hjelp24NIMI

Bakgrunn: Styrken i m. quadriceps etter total ruptur av fremre korsbånd (ACL) er vist å
ha sterk korrelasjon med pasientenes evne til å stabilisere kneet og unngå sviktepisoder
under aktivitet. Rask gjenvinning av tapt muskelstyrke i quadriceps bør derfor være
et hovedmål i rehabiliteringen i tidlig fase etter skade. Det er imidlertid i dag ingen
konsensus på hva som er den mest hensiktsmessige protokoll for å gjenopprette
			
quadricepsstyrke hos denne pasientgruppen.

			
		 med studien var å evaluere hvorvidt et intensivt styrketreningsprogram
Formål: Hensikten
		
i tidlig fase av rehabiliteringen etter total isolert ruptur av ACL tolereres og i hvilken
grad quadricepsfunksjonen normaliseres.

Materiale og metode: Seksti pasienter, 21 menn og 39 kvinner med gjennomsnittsalder
25,6 (range 14-47) år med unilateral isolert total ruptur av ACL ble inkludert i studien.
Gjennomsnittlig antall dager mellom skade og inklusjon var 59,4 (range 22-86). Så
snart eventuell hevelse var borte og range of motion (ROM) normalisert, ble baseline
quadricepsfunksjon evaluert med målinger av maksimal isokinetisk muskelstyrke
(Biodex 6000); fem repetisjoner/60° per sekund. Pasientene gjennomførte deretter en
treningsprotokoll av fem ukers varighet med styrkeøvelser med tung belastning i åpen
og lukket kinetisk kjede i tre serier med seks til åtte repetisjoner, totalt mellom 12 og
15 økter, før quadricepsfunksjon ble retestet. Utfallsmål var peak torque (PT) og total
work (TW) i quadriceps på skadet og ikke-skadet side. Avvik i forhold til compliance ble
registrert.
Resultater: Ved baseline var det signifikant forskjell i quadricepsstyrke i skadet og ikkeskadet ben for både PT og TW (p<0.01). Ved retest var quadricepsstyrken i skadet ben
økt signifikant (p<0.01) sammenlignet med ikke-skadet ben. Gjennomsnittlig forbedring
var 9,4% i PT og 10,5% i TW. Retestverdiene på skadet ben var ekvivalente med
baselineverdiene på ikke-skadet ben. Kun en av pasientene opplevde komplikasjoner i
form av hevelse og smerte som ga avvik i compliance.
Diskusjon: Resultatene fra denne studien indikerer at det i løpet av fem uker er mulig
å gjenvinne muskulær symmetri i quadriceps mellom skadet og ikke-skadet side hos
pasienter med total ruptur av ACL. Samsvaret mellom retestverdier på skadet ben og
baselineverdier på ikke-skadet ben tilsier at dette skyldes en reell styrkeøkning i skadet
side og ikke redusert styrke i ikke-skadet side. For ACL-pasienter som skal rekonstrueres
116

• Høstmøteboken 2008

vil optimalisering av quadricepsfunksjon pre-operativt effektivisere det post-operative
forløpet. For pasienter som gjennomgår ikke-operativ behandling vil tidlig gjenvinning
av quadricepsstyrke bidra til bedret stabilitet og redusert risiko for sviktepisoder under
aktivitet, hvilket kan muliggjøre retur til tidligere aktivitetsnivå.
  
Konklusjon: Intensiv styrketrening for quadriceps med tung belastning i åpen og lukket
kjede tolereres meget bra av pasienter med isolert total ruptur av ACL i tidlig fase av
rehabiliteringen, og gir signifikante forbedringer i quadricepsfunksjon.

33. Artroskopi
Patellarsene- vs hamstringsgraft ved rekonstruksjon av fremre
korsbånd. En randomisert studie med ti års oppfølging.
Aune AK, Holm I, Risberg MA, Øiestad BE, Engebretsen L, Gunderson R
Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet.

			
			

		

Bakgrunn: For rekonstruksjon av fremre korsbånd (ACL) er patellarsenegraft og
hamstringsgraft av gracilis og semitendinosussener de vanligste alternativ.
Formål: Hensikten med studien var å sammenligne de kliniske resultatene etter
rekonstruksjon av fremre korsbånd (ACL) med patellarsenegraft versus hamstringsgraft
i en randomisert studie.
Materiale og metode: 72 pasienter med ACL ruptur ble blokkrandomisert til operasjon
med 4-bunt hamstringsgraft, semitendinosus og gracilissene (HAM, n=37) eller
patellarsenegraft med benplugg i begge ender (PTB, n=35). Hamstringsgraftene ble
fiksert med Endobutton (Smith & Nephew) i femur og RCI skrue (Smith & Nephew)
i tibia. Patellarsenegraftene ble fiksert med interferensskrue (Zimmer) i femur og
tibia. Pasientene ble testet 6 mnd, 1,2 og 10 år postoperativt. Stabilitet ble målt med
KT-1000 kneartrometer, muskelstyrke med Cybex 6000, funksjon med tresteghopp,
trappehinktest og ettbenshopp og Cincinatti funksjonsscore. Smerte i ro, i aktivitet og
ved knestående samt pasientens subjektive opplevelse av resultatet, ble registrert på en
VAS skala. Ved 10 års kontrollen ble det tatt stående rtg bilder og artrose ble definert
som Kellgreen-Lawrence grad 2 og høyere.
Resultater: 61 pasienter fullførte 2 årskontrollen, mens 57 pasienter møtte til 10 års
kontroll. Stabilitet: Det var ingen forskjell mellom gruppene målt med KT-1000. Funksjon:
Det var ingen forskjell på Cincinatti score mellom gruppene, men HAM pasientene var
bedre enn PTB pasientene etter 6 mnd målt med ettbenshopp. Styrke: HAM pasientene
hadde bedre ekstensjonskraft etter 6 mnd enn PTB pasientene. Etter dette var det
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ingen signifikant forskjell. Fleksjonskraften var redusert for HAM gruppen fram til 2
års kontrollen, men deretter lik for begge gruppene. Smerte: Det var ingen forskjell
i patellofemoral smerte mellom gruppene, men smerte ved kneling var hyppigere
i PTB gruppen. Subjektivt resultat: HAM gruppen viste bedre subjektivt resultat enn
PTB gruppen etter 6 mnd, men deretter var det ingen forskjell. Artrose: Etter 10 år
hadde 69 % røntgenologisk artrose i PTB gruppen, mens tallet var 55 % i HAM gruppen.
Forskjellen var ikke signifikant.
Konklusjon: Pasienter operert med hamstringgraft har raskere rehabilitering av
quadricepskraft, mindre donorstedssmerter, bedre funksjon og er subjektivt bedre en
PTB opererte etter 6 mnd. Fra 1 år er denne forskjellen utjevnet. Hamstring opererte
er svakere i fleksjon fram til 2 års kontrollen. Etter 10 år er det mellom 55-69 % artrose
avhengig av operasjonsmetode.

			
			
		
		

Conclusions: The prevalence of players with symptoms with jumper’s knee increased
with the numbers of years of exposure to elite volleyball boarding school training,
while the proportion with ultrasound changes remained unchanged.

			
			

		

34. Artroskopi

35. Artroskopi

Prevalence of jumper’s knee and patellar tendon ultrasound changes
among Norwegian elite junior volleyball players; baseline data from
the OSTRC patellar tendinopathy cohort study

LANGTIDSEFFEKTEN AV TO ULIKE POSTOPERATIVE REHABILITERINGSPROGRAM
ETTER FREMRE KORSBÅND KIRURGI – EN KLINISK RANDOMISERT STUDIE MED 2 ÅRS
OPPFØLGING

Visnes H
Tegnander A
Bahr R

Risberg MA

Senter for idrettsskadeforskning i Oslo/ Haraldsplass Diakonale sykehus
St Olavs hospital
Senter for idrettskadeforskning

Holm I

NAR, Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus, NIMI,
Norges idrettshøgskole
Rikshospitalet, Universitetet i Oslo

Background: Since previous research on the causes of patellar tendinopathy is based
on cross-sectional and case-control studies, the OSTRC cohort study is designed to
prospectively assess risk factors for patellar tendinopathy.

Bakgrunn: Det er ingen consensus om hvilket postoperativt rehabiliteringsprogram
som er mest effektivt eller hvilket program som har best langtidseffekt etter fremre
korsbånd (ACL) kirurgi.

Objective: To examine the prevalence of jumper’s knee and ultrasound changes in the
patellar tendon in young elite volleyball players.

Hypotese: Et 6 måneders postoperativt nevromuskulært treningsprogram (NT) vil ha en
bedre langtidseffekt sammenlignet med et tradisjonelt styrketreningsprogram (ST) 1 til
2 år etter ACL rekonstruksjon.

Design: Cross-sectional study.
Setting: Elite junior (15-18 yrs) volleyball athletes attending a 3-year boarding school
program (ToppVolley Norge, TVN) in Sand, Norway.
Participants: 73 of 74 students.
Methods: All students were examined clinically, as well as using grey-scale and color
Doppler ultrasound at the start of the school year. The diagnosis of jumper’s knee was
based on clinical criteria alone.
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Results: A total of 13 of 73 (18 %) students had jumper’s knee, 11 in the patellar and
2 in the quadriceps tendon. Prevalence was not different between boys (9 of 38) and
girls (4 of 34; p=0.21), but increased with the number of years of training at TVN (new
students: 2 of 35, one year: 4 of 21, two years: 7 of 17; p=0.007). The prevalence of
players with greyscale ultrasound changes in the patellar tendon was higher (21 of
73), but did not increase with the number of years at TVN (new: 9 of 35, one year:
6 of 21, two years: 6 of 17; p=0.77). Nine of 11 students with a clinical diagnosis of
jumper’s knee had hypoechoic changes in the patellar tendon, 8 of them combined with
neovascularisation. Among asymptomatic students, 11 of 59 had hypoechoic changes,
in 4 cases combined with neovascularisation.
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Materiale & metoder: Sytti-fire individer ble randomisert til enten et NT program eller
et ST program og testet preoperativt, etter endt intervensjon ved 6 måneder, og 1 og 2
år etter ACL rekonstruksjon (bone patellar-tendon bone).
Utfallsmål var: Cincinnati kne score (hovedutfalls mål), VAS for Global funksjon og smerte,
helserelatert livskvalitet (SF-36), 3 knefunksjonstester, og isokinetisk muskelstyrke tester
for kne fleksjon og ekstensjon.
Resultater: Det var ingen signifikant forskjell mellom NT og ST programmet 1 eller 2
år etter ACL rekonstruksjon for hovedeffektvariablen, Cincinnati kne score. Men NT
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programmet viste signifikant bedre knefunksjon målt med VAS (Global funksjon) og
signifikant redusert smerte ved aktivitet (VAS) 1 år etter ACL rekonstruksjon. Videre
hadde ST gruppen signifikant bedre hamstringsstyrke sammenlignet med NT gruppen 1
år etter ACL rekonstruksjon. Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene etter
2 år.
Konklusjon: Det var signifikant bedre kne funksjon og signifikant redusert smerte ved
aktivitet i NT gruppen sammenlignet med ST gruppen 1 år etter ACL rekonstruksjon. ST
gruppen hadde signifikant bedre hamstringsstyrke etter 1 år. Det var ingen signifikant
forskjell mellom gruppene 2 år.
Klinisk relevans: For å oppnå best funksjon opp til 1 år etter ACL rekonstruksjon bør
man inkludere både nevromuskulær trening og styrketrening.

			
			
		
		
36. Artroskopi

Radiologisk kvantifisering av landemerker på medialsiden av kneet
Johansen S
Engebretsen L
Wijdicks C
Griffith C
LaPrade R

Ullevål Universitetssykehus
Ullevål Universitetssykehus
University of Minnesota
University of Minnesota
University of Minnesota

På tibias sideprojeksjon ble det trukket en linje i midtaksen og en linje gjennom de to
mest proximale punktene på tibiaplatået ( ”slope”linjen ). På frontprojeksjonene ble
det trukket en linje mellom de to mest distale punktene på femurcondylene og en linje
mellom det mest laterale- og mest mediale punkt på tibiacondylene.
Anteroposteriore og proximal-distale avstander mellom de kjente røntgenologiske
markørene og linjene ble målt to ganger av tre uavhengige observatører.
Resultater: Det femorale festet til sMCLvar 8,6 mm anteriort for linje 1 og 11,2 mm
distalt for linje 2. Det proximale, tibiale festet til sMCL var 26,5 mm posteriort for
midtakselinjen i tibia og 15,9 mm distalt for ”slope”linjen. Det distale festet for sMCL
var 11,8 mm posteriort for tibias midtakselinje og 66,1 mm distalt for ”slope”linjen.
Det femorale fetet til sMCL var 30,5 mm proximalt for den mediale leddlinjen. Det
proximale sMCL festet på tibia var 11,2 mm distalt for den mediale leddlinjen mens det
distale festet var 60,1 mm distalt for denne linjen. Det femorale festet til POL var 2,4
mm posteriort for linje 1 og 5,6 mm distalt for linje 2. På frontalprojeksjonen var festet
34,8 mm proximalt for mediale leddlinje. MPFL festet 8,8 mm anteriort for linje 1 og 2,6
mm proximalt for linje 2 samt 42,3 mm proximalt for mediale leddlinje. Det var høy grad
av reproduserbarhet mellom målingene.

			
			

		

Konklusjon: Ved hjelp av røntgentette markører kunne vi kvantitativt bestemme
de anatomiske festepunktene til de mediale strukturene ved å korrelere disse til
standardiserte radiologiske linjer.
Ved å benytte denne metoden vil man ha et verdifullt hjelpemiddel ved bedømmelse
av kirurgiske resultater etter reparasjoner og rekonstruksjoner av kneets mediale
strukturer.

Bakgrunn: Ved ligamentrekonstruksjon i kneet er nøyaktig graftplassering essensielt for
å oppnå god stabilitet og unngå nedsatt bevegelighet i kneet. Kvantitativ evaluering
av røntgenbilder vil kunne være til nytte når en skal vurdere resultater etter slike
rekonstruksjoner.
Formål: Bestemme de anatomiske tilheftingspunktene, vurdert på standardiserte
røntgenbilder, på tibia og femur for det superficielle MCL ( sMCL ) og det bakre, skrå
ligamentet ( POL ) samt det femorale festet til det mediale patellofemorale ligament (
MPFL ).
Materiale og metode: Elleve ferskfrosne kadaverknær ble dissekert. De ligamentære
tilheftingspunktene ble identifisert og markert med 2 mm stålkuler. Markeringspunktene
ble identifisert på standard røntgenbilder, front- og sideprojeksjon. Et røntgentett
rutenett med 1cm2 ruter ble brukt for å korrigere for forstørrelser eller forminskelser.
På sideprojeksjonene ble det trukket en linje langs bakre femurcortex som ble forlenget
i distal retning (linje 1 ). Deretter ble det trukket en line perpendikulært på linje 1 som
gikk gjennom bakre punkt av Blumensaats linje ( linje 2 ).
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37. Artroskopi

38. Barn

REVISJON AV ACL REKONSTRUKSJONER. FUNKSJON OG ÅRSAK TIL SVIKT.

Har innføring av selektiv ultralydscreening av hofteledd hos nyfødte i
Sør-Trøndelag påvirket antallet barn som behandles med Frejkas pute?

Hortemo GS
Drogset JO
Viset A
Grøntvedt T

St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital, Avdeling for bildediagnostikk
Rosenborgklinikken AS

Bakgrunn: Korsbåndsregisteret viser at ACL revisjoner nå utgjør fem til åtte prosent av
utførte ACL rekonstruksjoner. Det kliniske resultatet etter ACL revisjon er usikkert.
Formål: Denne studien er en sammenlikning av kliniske resultat etter ACL revisjon og primær
ACL rekonstruksjon. Vi søkte også etter årsak til svikt av primærrekonstruksjonen.

			
Materiale og metode: I perioden 1993 – 2003 ble det ved St. Olavs Hospital utført 70
			
ACL revisjoner. 57 pasienter møtte til klinisk undersøkelse. 52 pasienter, operert med
		
primær ACL rekonstruksjon
på samme tid, møtte som kontrollgruppe.
		
Etterundersøkelsen inneholdt klinisk undersøkelse inklusive KT-1000, Tegner score,
Lysholm score, KOOS og røntgen.
Resultater: Gjennomsnittelig tid fra siste operasjon til etterundersøkelsen var 7,5 år i
begge gruppene. Gjennomsnittelig tid fra siste operasjon til etterundersøkelsen var 44
måneder.
24 av pasientene i revisjonsgruppen hadde vært utsatt for et adekvat traume som førte
til instabilitet. En pasient var ustabil på grunn av primær svikt ved fiksasjon og en fikk
postoperativ infeksjon med påfølgende fjernelse av graft. Røntgen viste hos enkelte
pasienter en femurkanal plassert for langt fortil.
Det var ingen forskjell i alder, kjønn, side, eller tid fra skade til primær rekonstruksjon
mellom gruppene. Det var ingen forskjell i fleksjon, ekstensjon, varus- eller
valgusinstabilitet, Lachmann test eller KT-1000 mellom gruppene. Elleve pasienter i
revisjonsgruppen og to i primærrekonstruksjonsgruppen hadde positiv Pivot shift test>1
(p=0.013).
Gjennomsnittelig Tegner score var 4,6 i revisjonsgruppen og 5,0 i kontrollgruppen (n.s.).
Reduksjon i Tegner score var større i revisjonsgruppen enn i kontrollgruppen (3,4 og 2,3
(p=0,01)).
KOOS var signifikant bedre i alle subgrupper i primærrekonstruksjonsgruppen, og
Lysholm score var signifikant bedre i primærrekonstruksjonsgruppen (p=0.010).
Revisjonsgruppen hadde signifikant mere artrose (p=0.027).

Holen KJ
Strugstad E
Rønningen H
Fosse L
Johansen OJ

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

Bakgrunn: Tidligere studier i Trondheim har vist at når den kliniske screeningen er
optimal, er det godt nok å kun undersøke barn med risikofaktorer for hofteleddsdysplasi (HD) med ultralyd. I denne studien presenteres de preliminære resultatene
etter ca. 7 år med slik selektiv ultralydscreening av hofteleddene på nyfødte.
Formål: Vi ønsket å se om selektiv ultralydscreening har påvirket antall barn som får
behandling for hofteleddsdysplasi

			
			

		

Matriale og metode: Fra 1. mai 1996 har alle barn født i Sør-Trøndelag hatt det samme
tilbudet om ultralydundersøkelse av hofteleddene ved indikasjon. Indikasjoner var
kliniske funn som positiv Ortolanis eller Barlows test og tvil ved disse testene, samt
redusert abduksjonsevne, og følgende risikofaktorer: familiær historie med HD, seteleie,
fotdeformiteter, og ev. andre deformiteter eller syndromer. Alle barna ble undersøkt
med Terjesens metode, dvs. måling av acetabulær dekningsgrad av caput femoris i %,
såkalt femoral head coverage (FHC). I perioden 01.05.96 – 31.12.07 ble det født ca.
23.000 barn ved St. Olavs Hospital og Orkdal Sanitetsforenings sykehus. Av disse ble
2962 barn (13%) undersøkt med ultralyd av hoftene.
Resultater: Det var 1588 jenter og 1374 gutter i materialet, 498 ble undersøkt pga
kliniske funn, mens 2654 av barna ble undersøkt pga overnevnte risikofaktorer. Når det
gjelder risikofaktorer så var fordelingen slik: Familiær HD: 1474; Fotdeformiteter: 382;
Seteleie: 268; Andre deformiteter: 38 (19 pas. Downs syndrom). I perioden ble 213 barn
behandlet med Frejkas pute, dvs. ca. 32 barn pr. år. Dette er i samsvar med tidligere
rapporter fra St. Olavs Hospital. Totalt ble 589 barn (20%) henvist til kontroll og videre
oppfølging ved ortopedisk poliklinikk.
Konklusjoner: Selektiv ultralydscreening ser ut til å være et verdifullt tilbud til nyfødte,
og tilbudet ser ikke ut til å føre til økt antall barn som behandles.

Konklusjon: Traume var årsak til ruptur av rekonstruksjon hos 42 prosent av pasientene.
Revisjonsgruppen hadde dårligere kliniske resultat enn primæroperasjonsgruppen.
Revisjongruppen hadde utviklet mer artrose.
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39. Barn

40. Barn

Ultralydundersøkelse av hofteledd hos nyfødte. Hva har skjedd i
forhold til billedkvalitet de siste 20 år?

Korreksjon av benlengde-forskjell i underekstremitetene med
epifysiodese

Holen KJ

Ahmed M
Honningdalsnes O

Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn og formål: Ultralyd som diagnostisk hjelpemiddel ved undersøkelse av hofteleddene på nyfødte ble introdusert i første halvdel av 1980-tallet. Miljøet i Trondheim
var relativt raskt ute med å ta dette i bruk, og det ble utviklet en egen metode for
ultralydundersøkelse av hoftene hos nyfødte (Terjesens metode). På 80- og 90-tallet
ble Høstmøtet stadig ”terrorisert” av foredrag med mer eller mindre gode bilder fra
”tåkeheimen”, altså ultralydbilder av hofteledd hos nyfødte. Foredraget er en historisk
gjennomgang av utviklingen innen denne bruken av ultralyd, fra 80-tallet og frem til
i dag.
			

			
Materiale og metode: Man vil presentere ultralydbilder av hofteleddene hos nyfødte
fra den tidligste		fasen i Trondheim, dvs. fra ca. 1985/86, og fram til idag. Teknologien
		
var i begynnelsen relativt primitiv, og det var ingen muligheter til å variere frekvenser.
Fra slutten av 80-tallet kom det ultralyd-apparater hvor man kunne variere frekvensen,
noe som førte til bedre kvalitet på de bilder som ble tatt. På 90-tallet ble det også
utviklet 3D ultralyd. Med bedre billedkvalitet, sikrere diagnostikk.
Diskusjon/Konklusjon: Kvaliteten på ultralydbildene har blitt betydelig bedre
gjennom de siste 20 årene. Dette gjør at ultralyd vil være en mer sikker undersøkelse,
som dermed vil kunne være et bedre diagnostisk hjelpemiddel i dag. Ultralyd som
diagnostisk hjelpemiddel i ortopedien har kommet for å bli. Radiologer gjør ofte
disse ultralydundersøkelsene, men når det gjelder en del spesifikke ortopediske
problemstillinger er det kanskje mer hensiktsmessig at ortopedene som skal behandle
pasientene, også gjør selve ultralydundersøkelsen.

Ålesund sykehus, ortopedisk avdeling
Ålesund sykehus, ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Epifysiodese er en metode for korreksjon av benlengde-forskjell i underekstremitetene. Vi har i løpet av de siste årene endret vår behandlingsmetode for disse
pasientene.
Formål: Å gjøre en retrospektiv undersøkelse for å evaluere resultatene av denne
behandlingen ved vårt sykehus, spesielt med tenke på om den enklere perkutane
teknikken vi nå bruker, er like god som den åpne metoden vi har brukt tidligere.
Materiale og Metode: Fra 1990 til 2006 har vi ved ortopedisk avdeling, Ålesund sykehus,
utført 28 epifysiodese operasjoner rundt kneet hos 27 barn. Alderen ved operasjon var
gjennomsnittlig 14 (12-16)år, 22 gutter og 5 jenter. Benlengde-forskjellen var medfødt
hos alle unntatt 2, der den var sekundær til traume. Benlengde-forskjellen var mellom
1,5 og 4 cm. Operasjonsmetoden var perkutan destruksjon av epifyseskiven med borr hos
10 pasienter og åpen operasjon med snudd benblokk hos 18. Pasientene ble identifisert
ved elektronisk søk i journalarkiv og journalene er gjennomgått.

			
			

		

Resultater: I 22 av28 (79%) av tilfeller ble resultatet bedømt som ”excellent or good”
og i 6/28 (21%) ”fair or poor”. Ved perkutan teknikk fant man 9/10 (90%) ”excellent
or good” og 1/10 (10%) ”fair or poor”. Ved åpen benblokk teknikk var 13/18 (72 %)
”excellent or good” og 5/18 (28%) ”fair or poor”. 2 pasienter fikk komplikasjoner i form
av sårinfeksjon, 2 pasienter hadde smerter rundt kneet, 2 pasient fikk varus feilstilling i
kne hovrav den ene senere ble operert med korrigerende osteotomi.
Diskusjon/Konklusjon: God preoperativ planlegging med røngten og bestemmelse av
skjelettalder samt tett poliklinisk oppfølging til avsluttet skjelettvekst er nødvendig
for å oppnå et godt resultat. Begge metoder har fungert godt. Den nyere, perkutane
teknikken , som er enklest, hadde minst like gode resultater som den åpne med snudd
benblokk.
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42. Barn

Congenital and acquired deformities in children corrected with the
Taylor Spatial Frame

virkningen av bløtdelsoperasjoner på rotasjonsforholdene i
underekstremitetene hos gående barn med cerebral parese

Horn J
Kristiansen LP
Steen H

Terjesen T
Lofterød B

Department of Orthopaedics, Rikshospitalet, Oslo
Department of Orthopaedics, Rikshospitalet, Oslo
Department of Orthopaedics, Rikshospitalet, Oslo

Purpose: The Taylor Spatial Frame (TSF) is a circular external fixator, where the rings
are attached to each other by 6 teleskopic struts, creating a hexapod. Varying the
strut lengths changes the orientation of the rings with respect to one another and can
thus correct uniplanar or multiplanar deformities of length, angulation, translation or
rotation. There are only few reports in literature about the use of the TSF in children. The
aim of our retrospective investigation was to present and evaluate the use of the TSF in
			
congenital and acquired deformities in children.

			
Methods: From		October 2000 to August 2006, we operated 42 frames (19 femora,
		
23 tibiae) in 36 children (20 males, 16 females, mean age: 13, 5-16). Follow up after
frame removal was at least 1 year. 30 TSF were applied for congenital (Group I) and 12
for acquired deformities (Group II). Two patients were corrected for axial deformities
without lengthening; one patient underwent femoral lengthening without any axial
correction, while all other patients had complex deformities including axial defects and
length differences (mean 37 mm, range 7-80). Clinical and radiographic evaluation of
all deformity parameters were done before surgery. Frames with specific strut lengths
were built preoperatively according to deformity parameters, limb size and the planned
mounting parameters. Deformity correction was done in either “chronic mode” (32)
or “total residual mode” (10), when mounting parameters had to be adjusted after
surgery.
Results: Mean follow up after frame removal was 25 month (12-72). All deformity
parameters were corrected and the frames removed after bony consolidation. In 11
cases 1 or 2 additional “total residual” adjustments were necessary for fully correction
of the deformities. Lengthening index was 2.3 months/cm in Group I and 1.9 month/
cm in Group II. One patient in Group I received autologous bone transplantation to
provide consolidation. Three patients in Group I sustained a fracture in the callutasis
zone after frame removal, whereof two healed after internal and one after external
fixation, and 2 patients had to be operated for extension contracture in the knee after
femoral lengthening. No fractures or other major complications were observed Group II.
Minor complications like superficial skin infections were observed in both groups.
Conclusions: The TSF is an excellent tool for the correction of complex deformities in
children. The “total residual” mode allows precise correction of residual deformities. In
our retrospective investigation, children with congenital deformities showed somewhat
slower healing and a higher rate of complications compared to children with acquired
deformities.
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Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, Barneklinikken, BNS

Bakgrunn: Ved rotasjonsfeil kan det ofte være tvil om rotasjonsosteotomi er nødvendig
eller om bløtdelsoperasjoner vil kunne gi tilstrekkelig effekt.
Formål: Hensikten med undersøkelsen var å evaluere virkningen av bløtdelsinngrep på
rotasjonsforholdene i underekstremitetene hos gående barn med cerebral parese (CP).
Materiale og Metoder: Vi undersøkte 34 pasienter (59 ekstremiteter) med CP (spastisk
diplegi), 14 jenter og 20 gutter, med gjennomsnittsalder 12.3 (7-19) år. De gjennomgikk
multilevel (flere nivåer) bløtdelsoperasjoner (5.4 kirurgiske inngrep per pasient).
Hovedindikasjonen for kirurgisk intervensjon var avvik i sagittalplanet. Tredimensjonal
ganganalyse ble foretatt noen måneder før operasjonen og etter en postoperativ
oppfølging på gj.snittlig 14 måneder. De pre- og postoperative kinematiske variablene
ble sammenliknet og resultater fra en kontrollgruppe av friske barn ble brukt for å
vurdere resultatene hos pasientene.   

			
			

		

Resultater: Den postoperative ganganalysen viste god bedring av de kinematiske
variablene i sagittalplanet i både hofte, kne og ankel. I transversalplanet viste resultatene
en signifikant reduksjon av intern tibiatorsjon og ekstern bekkenrotasjon, men ingen
signifikante forskjeller i fotprogresjonsvinkel eller intern femurtorsjon. Effekten på
rotasjonsforholdene økte med økende grad av unormale preoperative rotasjonsforhold.
Ved preoperative verdier utenfor normalområdet, definert ved gjennomsnitt +2 SD i
kontrollgruppen, var det en gj.snittlig reduksjon av intern fotprogresjon postoperativt
på 11.6º (p <0.001), reduksjon av intern tibiatorsjon på 18.1º (p = 0.030) og reduksjon av
ekstern bekkenrotasjon på 6.3º (p = 0.015). Det var også en tendens til bedring av økt
femurtorsjon med en reduksjon på 4.9º (p = 0.111).  
Diskusjon: Det diskuteres ofte om store inngrep som osteotomier er nødvendig
for å korrigere rotasjonsfeil. Resultatene tyder på at man i en del tilfeller kan nøye
seg med en mindre operasjon med bløtdelsprosedyrer fordi disse forventes å bedre
rotasjonsforholdene, om enn i mindre grad enn rotasjonsosteotomi.
Konklusjon: Multilevel bløtdelskirurgi gir bedring av rotasjonsforholdene i bena hos
barn med CP, spesielt av intern tibiatorsjon og intern fotprogresjon og spesielt når de
preoperative rotasjonsparametrene er abnorme.
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43. Barn
PROSPEKTIV OPPFØLGINGSSTUDIE AV BARN MED FREMRE KORSBÅNDSSKADE I
KNEET
Moksnes H
Engebretsen L
Risberg MA

NAR, Ortopedisk Senter UUS og Hjelp24 NIMI Ullevål
Ortopedisk Senter UUS
NAR, Ortopedisk Senter UUS og Hjelp24 NIMI Ullevål

Bakgrunn: I internasjonal litteratur er det et økende fokus på barn med fremre korsbåndsskade (ACLR) i kneet. I Norge har vi et veletablert henvisningssystem der barn
med ACLR henvises til Ortopedisk Senter UUS og dette gir mulighet for prospektiv
oppfølging av en pasientgruppe der det foreligger minimalt av kunnskap om kort- og
langtidsfunksjon.

			
Formål: Vi ønsket å undersøke kort- og langtids knefunksjon hos barn som pådro seg
			
ACLR da de var 12 år eller yngre.
		
		
Materiale og metode: Inklusjonskriterier er ACLR hos barn 12 år eller yngre. 19 barn
er så langt inkludert i studien i perioden 2006-2008. Alle inkluderte barn gjennomgår
klinisk undersøkelse av kneet, fire standardiserte hinketester, isokinetisk styrketest, MR
undersøkelse, samt spørreskjemaene IKDC, KOS-ADLS og KOOS innen 6 måneder etter
skade. Alle inkluderte barn retestes med samme metoder årlig deretter. Alle inkluderte
barn besvarer månedlig et internettbasert spørreskjema omhandlende aktivitetsnivå
og sviktepisoder gjennom Questback. Barn som rapporterer mer enn 2 sviktepisoder
innenfor en periode på 6 måneder kalles inn til vurdering for ACL rekonstruksjon. Barn
som gjennomgår ACL rekonstruksjon testes pre-operativt og deretter hvert år etter
rekonstruksjonen.
Resultater: Det er inkludert 10 gutter og 9 jenter med median alder 11,0 år (min 8,6 år,
max 12,9 år) ved skade. Aktivitet ved skade var: alpint (n=11), fotball (n=5), sykkel (n=2)
og lek (n=1). 78% (7/9) av inkluderte jenter hadde skadet seg i alpint.
Fem barn med median alder 13,7 år (min 12,0 år, max 14,0 år) har gjennomgått ACL
rekonstruksjon med hamstringssenegraft median 2 år (min 0,7 år, max 2,3 år) etter skade.
Det er samtidig utført en lateral menisksutur og en partiell lateral meniskreseksjon. Ett
barn har vært gjennom artroscopi med sutur av mediale menisk uten ACL rekonstruksjon
ved alder 11,1 år. Det er registrert en per-operativ komplikasjon med karskade under
ACL rekonstruksjon. 15 barn har per august 2008 vært gjennom ettårsoppfølging og av
disse har over 50% gjenopptatt sitt tidligere aktivitetsnivå.
Diskusjon: Det foreligger ingen prospektive oppfølgingsstudier på barn 12 år eller yngre
etter ACLR. Denne prospektive studien bygger videre på en nylig publisert retrospektiv
studie gjennomført ved Ortopedisk Senter UUS som indikerte at omtrent havparten av
barn i denne aldersgruppen kan gjenoppta sitt tidligere aktivitetsnivå etter ACLR uten
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ACL rekonstruksjon, og at det ikke medfører stor risiko for sekundære meniskskader
med å avvente ACL rekonstruksjon dersom barna følges regelmessig etter skaden. Som
i vår retrospektive studie ser vi at en høy andel av barna pådro seg ACLR ved alpint
skikjøring, hvilket indikerer at fokus bør rettes mot sikkerhet ved skikjøring spesielt for
denne aldergruppen.
Konklusjon: En behandlingsalgoritme med primær funksjonell rehabilitering og
avventende holdning til ACL rekonstruksjon ser ikke ut til å gi stor risiko for sekundære
meniskskader.

44. Barn
POLIKLINISK BEHANDLING AV DISTALE RADIUSFRAKTURER HOS BARN.
Sivertsen EA
Randsborg PH

Akershus Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Akershus Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

			
			

		

Bakgrunn: Distale radiusfrakturer er den hyppigst forekommende fraktur hos barn,
og insidensen er stigende i den vestlige verden. En stor andel av disse frakturene er
inkomplette av typene greenstick og torus/buckle. Greenstick frakturer blir hevdet å
være spesielt ustabile og det anbefales derfor hyppig radiologiske kontroller av disse.
Hensikten med radiologiske kontroller er å avdekke utvikling av feilstillinger som krever
kirurgisk intervensjon. Vår hypotese er at dette skjer i liten grad for frakturer hvor
feilstillingen i utgangspunktet er liten, uavhengig om det foreligger en torus eller en
greenstick fraktur.
Formål: Vi ønsket å kartlegge komplikasjoner og å undersøke i hvilken grad radiologiske
og kliniske kontroller fører til endring i behandling eller kontrollopplegg. Vi ønsket
også å finne ut hvor stabile lite dislokerte distale radiusfrakturer hos barn er.
Materialer og metode: Vi inkluderte pasienter under 16 år med diagnosekoden S525.
I 2006 ble 460 pasienter slike pasienter identifisert i sykehusets elektroniske journal.
Vi har screenet 99 av disse. Primær reposisjon (n=17), epifysiolyse (n=9), behandling
ved annet sykehus(n=7), gammel fraktur (n=5) og radiologisk besvarelse som avkreftet
diagnosen (n=10) var eksklusjonsgrunner. 59 pasienter er inkludert. Fra journalen ble
planlagt og gjennomført behandling, samt komplikasjoner registrert. Vi undersøkte
alle røntgenbilder mtp frakturtype og dislokasjon.
Resultater: Gjennomsnittsalder var 9.8 (SD 3.0). Det forelå 6.9% komplette frakturer,
8.6% greenstick frakturer og 83.1% torus/buckle frakturer. Behandling ble gitt med
gipslaske (66.1%) eller sirkulær gips (33.9%). Poliklinisk kontroll ble planlagt i 88.1%
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av tilfellene. Gjennomsnittlig behandlingstid var 25 dager (range 10 - 40). Det ble
registrert 4 komplikasjoner hvorav to ble karakterisert som alvorlige: 1 pasient med
greenstickfraktur hadde ved avgipsing en dorsal feilstilling på 35 grader (opprinnelig
17), en pasient med komplett fraktur ble innlagt for lukket reposisjon og pinning
14 dager etter oppstart behandling. Dorsal feilstilling var da 36 grader mot 12 ved
diagnosetidpunkt. Av 49 torus frakturer hadde 16 volar vinkling. Største volare og
dorsale feilstilling var henholdsvis 11 og 13 grader. 20 torusfraktuer kunne følges med
røntgenbilder ved diagnosetidspunkt og ved kontroll etter gjennomsnittlig 14.3 dager(
range 5-29). Gjennomsnittlig endring ved undersøkelsene var 1.7 grader (range 0-5).
Diskusjon: Studien tyder på en svært lav komplikasjonsfrekvens ved håndleddsbrudd hos
barn, men pasientene er ikke etterundersøkt for eventuelle senplager. Inklusjonen av
greenstickfrakturer med liten dislokasjon er for liten til å uttale seg om disse bruddenes
stabilitet.

			
Betydning/relevans: Våre data tyder på at torus frakturer er stabile og at behandling
			
med en gipslaske i 3 uker som pasienten selv kan fjerne er tilfredsstillende behandling.
		
Frakturer av greenstick typen med moderat feilstilling bør kontrolleres radiologisk.
		
Det kan være vanskelig for uerfarne leger i vakt å skille mellom frakturtypene. Siden
distinksjonen har betydning for håndteringen av pasientene er det ønskelig med høyere
grad av presisjon i de radiologiske besvarelsene.

45. Barn
Prognostiske faktorer og behandlingsresultater for Calvé-Legg-Perthes
sykdom
Wiig O
Terjesen T
Svenningsen S

Ortopedisk Senter Ullevål Universitetsykehus, Oslo
Ortopedisk avd. Rikshospitalet, Oslo
Ortopedisk avd. Sørlandet Sykehus, Arendal

Bakgrunn: Behandlingen av Calvé-Legg-Perthes sykdom (CLP) er omdiskutert, og hvilke
faktorer som innvirker på prognosen er uklart.
Formål: Hensikten med denne prospektive studien var å vurdere ulike prognostiske
faktorer og å evaluere utfallet av forskjellige behandlingsmetoder.
Materiale og metoder: 1/1-1996 startet et landsomfattende samarbeid om registrering og
behandling av pasienter med CLP i regi av Norsk Barneortopedisk Forening. 28 sykehus i
Norge deltok og 425 pasienter ble registrert i løpet av en 5 års periode. Barna ble fulgt
klinisk og radiologisk i 5 år. 368 barn hadde unilateral sykdom og ble inkludert i studien.
Hoftene ble klassifisert etter en modifisert 2-gruppe Catterall klassifikasjon og Herrings
lateral pillar klassifikasjonen. 358 pasienter (97%) var tilgjengelig for oppfølgning 5 år
etter diagnose. Vi brukte en modifisert 3-gruppe Stulberg klassifikasjon for å vurdere
behandlingsresultatet røntgenologisk.

			
			

		

Barn som var 6 år eller eldre ved diagnose med mer enn 50% caputnekrose (n=152)
ble enten behandlet med fysioterapi (n=55), abduksjonsortose (n=26), eller proksimal
variserende femurosteotomi (n=71). 146 (96%) av disse barna var tilgjengelig for
oppfølgning 5 år etter diagnose.
Resultater: Utbredelsen av caputnekrose (mer eller mindre enn 50%) var den viktigste
prognostiske faktoren (OR = 7.76, 95% CI 2.82 - 21.37), fulgt av alder ved diagnose (OR
= 0.98, 95% CI 0.92 - 0.99), og lateral pillar klassifikasjonen (OR = 0.62, 95% CI 0.40 0.98). Proksimal variserende femurosteotomi ga signifikant bedre behandlingsresultat
sammenliknet med abduksjonsortose (p = 0.001) og fysioterapi (p = 0.001) hos barn
som var 6 år eller eldre ved diagnose med mer enn 50% caputnekrose. Det var
ingen signifikant forskjell på behandlingsresultatene mellom barn behandlet med
fysioterapi og abduksjonsortose (p = 0.36). Det var ingen signifikant forskjell på
behandlingsresultatene hos barn under 6 år ved diagnose (p = 0.73).
Konklusjon: Vi anbefaler proksimal variserende femurosteotomi hos barn som er 6 år
eller eldre ved diagnose med mer enn 50% caputnekrose. Abduksjonsortose bør ikke
brukes til å behandle Calvé-Legg-Perthes sykdom.
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46. Barn

47. Traume

Hofteproteser etter barnehoftelidelser –
Protesevalget er viktigere enn primærlidelsen

NY RAPPORTFUNKSJON I ”ORPLAN” FORBEDRER TILGANG TIL DATA FRA
BRUDDREGISTERET VED SUS.

Engesæter LB
Lehmann TG
Engesæter IØ
Espehaug B
Institutt for kirurgiske fag og Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk klinikk,
Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Terje Meling
Knut Harboe

Introduksjon: Hofteleddsdysplasi, Calvé-Legg-Perthes’ og epifysiolysis capitis femoris er
ofte årsaken til kunstig hofteledd senere i livet. Basert på data fra Nasjonalt Register for
Leddproteser (NRL) har vi undersøkt resultatene for disse protesene og sammenlignet
			
de med proteser innsatt på grunn av primær coxartrose (OA).

			
Materiale og 		
metode: Studien inkluderer alle primære hofteproteseoperasjoner
		
rapportert til NRL i perioden 1987 – 2007 pga. idiopatisk coxartrose (89785), sekvele
dysplasi (DDH) (8090), sekvele dyslasi med total luksasjon (DDH lux) (879) og sekvele
Perthes / epifysiolyse (CLP/SCFE) (1441).
Resultat: Ujustert var revisjonsrisikoen sammenlignet med OA 1,5 ganger øket for DDH
(p<0,001), 2,2 ganger for DDH lux (p<0,001) og 1,5 ganger for CLP/SCFE (p<0,001).
Gruppene var imidlertid ikke sammenlignbare fordi de som hadde fått THA etter
barnehoftelidelser var yngre og hadde fått mer usementerte proteser enn de etter
OA. Ved seleksjon av de 4 mest vanlige sementerte protesene hvor antibiotika holdig
sement var brukt (30078) (Charnley 19534, Exeter 5586,Titan 4299, SP/ITH 695), var det
ingen forskjell i revisjonsrisiko for DDH, men økt risiko for DDH lux (RR 1,9, p=0,005)
og redusert for CLP/SCFE (RR 0,4, p=0,02). Ved seleksjon av de 6 vanligste usementerte
(Corail/Atoll 964, Corail/Tropic 2034, Filler/Igloo 1347, Corail/Trilogy 577, Corail/Duraloc
358, Corail/Reflection 739) var det ingen forskjell i revisjonsrisikoen for de 4 diagnosene.
Som gruppe, var revisjonsrisikoen for de 6 vanligste usementerte 2 ganger økt i forhold
til de 4 vanligste sementerte protesene (p<0.001).

Ortopedisk Avdeling, Stavanger Universitetssykehus
Ortopedisk Avdeling, Stavanger Universitetssykehus

Innleding: Bruddregisteret ved Ortopedisk avdeling ved Universitetssykehuset i
Stavanger har eksistert siden 01.01.2004. Et av formålene til registeret er å gi oversikt
over bruddforekomst og hyppighet av komplikasjoner for operatørene.
Innhold: Ved kun å legge inn tidsperiode og hvilket bruddsegment (AO- to tegn),
type(AO-tre tegn) eller gruppe(AO- fire tegn) man ønsker å vite mer om, vil man få
frem en rapport med de aktuelle tall. Man får frem :
- forekomsten av de forskjellige brudd-segment, -typer og –grupper
- hyppigheten av reoperasjoner
- andel av åpne brudd
- hovedfiksasjonsmåte
- komplikasjonsrate.

			
			

		

Man vil videre kunne søke frem den aldersgruppen av pasienter som man er interessert
i. Rapportuthentingen er enkel og muliggjør presentasjon av tallene under intern
undervisning og møter.
Konklusjon: Den enkle rapportfunksjonen vil raskt og enkelt gi alle operatørene oversikt
over de viktigste parametrene i Brudd og luksasjonsregisteret ved Ortopedisk avdeling
ved SUS. Vi håper at rapporteringsfunksjonen vil fremme interessen for å hente ut data
fra registeret for videre undersøkelse og forskning.

Konklusjon: Personer som får hofteproteser etter barnehoftelidelser er yngre og har
fått mer usementerte proteser enn pasienter med primær coxartrose. Hvis vi justerer for
dette, er resultatene for hofteproteser etter barnehoftelidelser sammenlignbare med
hofteproteser etter primær coxartrose.
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49. Traume

Rekonstruksjons muligheter i ” limb salvage” kirurgi ved unilaterale
knusnings skader på underekstremitetene – en pasient en historie

Bone Bruise i hofteleddet etter hofteluksasjon eller konservativt
behandlede brudd i acetabulum

Tajsic N

Wikerøy A
Øvre SA
Madsen JE
Hellund J2
Røise O

Universitetssykehuset Nord-Norge, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Store bein defekter med bløtdelskader i underekstremitetene gir store
utfordring for ortopedisk rekonstruktiv kirurg. Callus distraction over en intramedullary
nagel på femur samt bruk av vaskularisert fibula på tibia er en sjelden brukt teknikk.
Formål: Vår formål er å vise at kombinasjonsrekonstruktiv lader med forskjellige typer av
ekstern fiksjoner inkludert rekonstruktiv mikrokirurgi kan gi tilfredsstillende resultater
i” limb salvage” kirurgi.

			
Materialer og metoder: Pasient, 42 år gammel mann, med 138 kg i vekt, som ble utsatt
			
for en motorsykkelulykke og har pådro seg en Gustilo III b åpen femurfraktur med 9 cm
defekt i bein og		en lukket krussfraktur på samme side med 5 cm defekt i proksimale del
		
av tibia. Begge frakturer har vært intraartikulære med periartikulære defekter på til
sammen 14 cm. Man har brukt som rekonstruksjons lader følgende kirurgiske metoder:
Hoffman, Ilizarov ekstern fiksasjon, plateosteosintese, beintransplantasjon, vaskularisert
fibula graft, retrograd nagling med bone transport og plate med ”targeting device”.
Operasjonstid har vært til sammen på 30 timer.
Resultater: Pasienten bøyer i kne 90° tre måneder etter siste operasjon. Bruker ei krykke
som støtte. Bruddet i leggen har grudd. Proksimale del fra transport segment har grudd
i femur. Docking område på femur i konsoliderings fase.
Diskusjon: Å bevare hard skadede lemmer på mennesker er et vanskelig fysisk og
psykisk tiltak for både rekonstruksjons kirurg og pasient. Pasienten må ses som en del
av kirurgiske tim. Denne fører også til store økonomisk belastning for et sykehus. Noen
ganger etiske og humanistiske regler, samt ønsker fra pasient kan komme i strid med
økonomi slik den er per i dag.
Konklusjon: Tillit til lege fra pasient sin side er viktig psykisk moment for begge når
det gjelder videre samarbeid. Presis forklaring av kirurgiske teknikker til pasienten og
pårørende kan være en av de viktigste ting ved ”limb salvage” kirurgi.

Ullevål Universitets Sykehus, Radiologisk avdeling
Ullevål Universitets Sykehus, Radiologisk avdeling
Ullevål Universitets Sykehus, Radiologisk avdeling
Ullevål Universitets Sykehus, Ortopedisk avdeling
Ullevål Universitets Sykehus, Radiologisk avdeling

Bakgrunn: Bone bruise er okkult subchondral beinskade som bare er synlig på MR og som
representerer blødning, ødem eller infarkt sekundært til trabekulære mikrofracturer.
Det foreligger klare indikasjoner på at bone bruise er en prediktor for degenerative
forandringer i overliggende brusk. I dag foreligger det rapporter om bone bruise
hovedsakelig fra knær og ankler, men det er rimelig å tro at det også forekommer
i hoften. For noen bruddtyper, f.eks. bakre veggbrudd i acetabulum, forekommer
artroseutvikling i en uforklarlig høy grad til tross for vellykket operasjon og anatomisk
reposisjon. Ved hofteleddsluksasjon foreligger også risiko for ernæringssvikt, segmentalt
kollaps av leddhodet og sekundær artrose. Siden det foreligger få studier som har
undersøkt hvorvidt bone bruise forekommer ved slike typer skade, er det av interesse
å undersøke dette.

			
			

		

Formål: Vi ønsket å kartlegge graden av bone bruise i hofteleddet etter konservativt
behandlet brudd i acetabulum eller hofteluksasjoner.
Materiale og metoder: 7 pasienter ble inkludert i studien prospektivt ila aug. 2007 til
aug. 2008, alle var menn. Første MR ble tatt etter gjennomsnittlig 7 dager, deretter etter
6 mnd og 1 år. Harris hip score og grad av å bone bruise ble registrert iht. Costa Paz’
inndeling og etter størrelsen på forandringene. Skade av brusk og avaskulær nekrose
ble også registrert. Vi planlegger å inkludere 12 pasienter og følge dem i to år.
Resultat: 3 pasienter hadde bakre luksasjon og 2 hadde fremre luksasjon med Pipkin
fraktur. Gjennomsnittlig tid til reponering var 240 min. 2 hadde acetabulum fraktur
som ble konservativt behandlet. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 26 uker. 1 utviklet
avaskulær nekrose etter 7mnd; han hadde fremre luksasjon og hoften hans stod luksert
i minimum 10 timer. Ved første MR hadde 1 pasient grad 3, 4 pasienter grad 2 og 2
pasienter grad 1 bone bruise etter Costa Paz’ inndeling. Etter hofteluksasjon var det lite
ødem i acetabulum. Ødemet var mer uttalt i caput og forandringene var gått nesten
helt tilbake ved 6 mnd-kontrollene, bortsett fra ved AVN. Pasientene med fraktur hadde
mye ødem rundt frakturene, den ene uten ødem i proksimale femur, den andre med
grad 2 i caput og grad 1 i collum.
Diskusjon/konklusjon: Det er foreligger sparsomt med bone bruise i hofteleddet etter
skade. Ved hofteluksasjoner forsvant forandringene ila 6 mnd hvis ikke det utviklet
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seg caputnekrose. Pasientene med acetabularfrakturer hadde bone bruise i tilknytning
til frakturen og mindre forandringer i caput femoris. Ved hofteluksasjonene var
forandringene størst i proksimale femur.

Formål: Å beskrive Masquelets metode for behandling av store defekter i lange
rørknokler, belyst med fem pasient kasuistikker.
Materialer og metoder: Fem pasienter med åpen diafysær femurfraktur med tap av
benvev over 6 cm. Gjennomsnittsalder på pasientene var 34 år (22-47). Bentapet var
mellom 6,5 og 15 cm. Etter resuscitering ble det gjort debridement av ben og bløtdelsdefektene. Femur ble stabilisert med ekstern fiksasjon hos en pasient. Fire ble stabilisert
med plate. Fire av pasientene fikk fjernet sementspaceren og ble bentransplantert 5, 8,
10 og 14 uker etter skaden. Senere tilhelning ble bedømt ved vurdering av røntgenbilder
og klinikk med oppfølgingstid i snitt 57 (16-112) uker. Alle pasientene følges fortsatt.

Costa Paz inndeling

Definisjon

I

Diffust signal med forandringer i medulla, ofte
retikulært og fjernt fra nærliggende leddflate

II

Lokalisert signal i nær relasjon til leddflaten. De er
ofte varierende i størrelse og konfluerende.

III

Skade av eller nedpresning av normal kontur av
leddflaten, ofte assosiert med en type II lesjon.

Resultater: Bløtdelsdefektene tilhelte uten bruk av frie eller lokale vevslapper.
En defekt spontantilhelte etter 8 uker i slik grad at bentransplantasjon var unødvendig
og sementspaceren ble ikke fjernet.

Størrelse på ødem/ forandringer på MR

En av de fire transplanterte pasientene fikk en dyp infeksjon og fikk innsatt en ny spacer.
Også denne defekten tilhelte senere spontant i løpet av 8,5 uker.
De fire frakturene med lengst oppfølgningstid har tilhelet. Tid inntil full belastning
varierte fra 12 til 18 uker etter bentransplantasjonen eller siste revisjon. Fire av pasientene
fikk fjernet sementspaceren og ble senere bentransplantert etter bløtdelstilheling 4,5
til 8 måneder etter skaden.

			
Vår inndeling
			
		
0
		
1

Ikke ødem
Små flekket 1-3 mm

2

Mindre enn 1 cm

3

Større flekker 1-4 cm

4

Hele knokkelen

50. Traume

Diskusjon: Andre benyttede teknikker for behandling av store bendefekter i lange
rørknokler er hyppig kompliserte med refrakturer og tilstivning av tilgrensende
ledd. Masquelets metode gir mulighet for tidlig frakturstabilisering med intern
osteosyntese og fri leddmobilisering. Bentilhelingen synes å være forholdsvis rask, og
rehabiliteringstiden kortere enn ved bruk av for eksempel frie vaskulariserte fibulatransplantater eller bentransport med callotase- teknikk. I vårt lille pasientmateriale
var det åpenbart også et betydelig potensial for spontan bentilheling. To av de fem
defektene tilhelte uten bentransplantat og uten at sementspaceren ble fjernet.

STORE TRAUMATISKE BENDEFEKTER I FEMUR BEHANDLET MED MASQUELETS
TEKNIKK. FEM PASIENT KASUISTIKKER

Betydning/Relevans: Den beskrevne teknikk representerer et godt alternativ for
behandling av store, traumatiske bendefekter i femur.

Arnesen P
Birkeland Flugsrud G
Stray Andreassen G
Madsen JE

Referanse: Masquelet AC, Fitoussi F, Begue T et al. (Reconstruction of the long bones
by the induced membrane and spongy autograft). Ann Chir Plast Esthet. 2000;45,3:34653.10929461

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

			
			

		

Bakgrunn: Store traumatiske bendefekter i femur er sjeldne skader og vanskelige å
behandle. Masquelet har beskrevet en metode for rekonstruksjon av bendefekter
i lange rørknokler der det først induseres en membran rundt defekten som senere
transplanteres med autologt ben. Vi presenterer fem pasientkasuistikker behandlet
etter Masquelets teknikk.
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51. Traume

52. Traume

SPERRENAGLING FOR LEGGFRAKTUR

Lukket reponering og perkutan pinning av C3 pilon tibia frakturer med
kombinert bruk av Hoffman og Ilizarov ekstern fiksasjon

Skåden Ø
Valen B

Ortopedisk seksjon, Haugesund sjukehus
Ortopedisk seksjon, Haugesund sjukehus

Tajsic N

Universitetssykehuset Nord-Norge, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Sperrenagling er nå standard metode for behandling av disloserte leggbrudd
hos vaksne og har fordeler samankikna med andre metodar som gipsing, ekstern fiksering
eller plateosTeosyntese .

Bakgrunn: Bløtdelskomplikasjoner er kjent problemstilling i behandling av C3 pilon
frakturer. Konsekvenser av disse kan vare katastrofale og kan føre til varig invaliditet
hos pasienter som i verste fall ende med amputasjon i fot.

Formål: Målet var som ledd i kvalitetssikring å evaluere og å analysere rasultatet av
sperrenagling for leggfrakturar ved vår avdeling. Når det gjeld behandling av leggfraktur
er det mange behandlingsalternativ og stor variasjon, både nasjonalt og internasjonalt.
Det er derfor behov for kvalitetssikre denne type kirurgi. Vi ville finne kvalitets-indikatorar
			
som komplikasjons- og reoperasjons-frekvens, spesielt forekomst av kompartmentsyndrom
			
som er relativt vanleg komplikasjon ved denne tilstand. Diafysære leggfrakturar er
		 kompartmentsyndrom som også er den vanlegaste komplikasjonen ved
vanlegast årsak til
denne tilstand.
		

Formål: Våres formål er det å vise at mini-invasiv lukket perkutant operasjonsteknik
ved hjelp av Hoffman kombinert med Ilizarov ekstern fiksasjon kan vare av nytte i
behandling av C3 pilon frakturer.

Materiale og metode: Data om 158 pasientar som er opererte ved vår avdeling frå 19962008 er blitt gjennomgått. 61% var menn og gjennomsnittsalder ved operasjonen var 45,7
år. 13% hadde opne frakturar. 39% var kvinner og 61% var menn. Gjennomsnittsalder ved
operasjonen var 45,7 år. 66% hadde fall som skademekanisme og 15% ved trafikkulukker
og 19% var klemskader eller direkte traume. 88% blei opererte halvakutt. 12% blei primært
behandla med reponering og gipsing. 3,2% frakturar var lokaliserte i øvre tredjedel av tibia,
33,5% i midtre og 63,3% i distale tredjedel. Strekkbord med calkaneusstrekk er blitt brukt
ved 77% av inngrepa. Antibiotikaprofylakse og tromboseprofylakse er gitt rutinemessig
peroperativet og opne frakturar har fått ekstra antibiotikakur. Vi har ikkje brukt
rutinemessig måling av vevstrykket, berre ved klinisk mistanke om kompartmentsyndrom.
Vi kjenner sluttresultatet hos 132 som vi har kontrollert til påvist tilheling eller persisterande
pseudartrose. 28% har fått fjerna naglen etter gjennomsnittleg 1,6 år.
Resultat: Den samla komplikasjonsfrekvensen var 13,3%. Perioperative komplikasjonar
var som regel lette og ingen var fatale. Seks pasientar (4.4%) fekk sårinfeksjon. Denne var
overflatisk hos fire og to fekk meir alvorleg og langvarig infeksjon. Det var ingen auka
infeksjons-frekvens ved opne frakturar. Berre fem (3,2%) fekk påvist djup venetrobose.
Tolv pasientar (7,6%) fekk påvist kompartmentsyndrom. Kompartmentsyndrom var
ikkje signifikant assosiert med høgenergiskade eller med open fraktur. Ved postoperativ
kontroll av 11 kompartmentpasientar hadde fem (45%) fått sekvele. Primær sperrenegling
gav tilheling hos 125 av 132 pasientar (94,7%) etter gjennomsnittleg 4.5 månader. Sju
hadde utilfredsstillande resultat etter primær behandling og fem er reopererte, fire pga.
pseudartrose og ein pga. feilstilling.

Material i metoder: Seks pasienter med C3 tipe pilon frakturer ble operert med
ovennevnte metode fra juni 2007 til juli 2008. Hos alle ble det utført primært Hoffman
ekstern fiksasjon for grov reponering og stabilisering av bruddet. Andre operasjon
og definitivt reposisjon ble utført i perioden mellom første og sivene postoperative
dag. Neste gang ble treplansfiksering av Hoffman konvertert i to plans fiksasjon. Etter
steril vasking under ”capsuloligamentotaxis” ble det plassert Ilizarov pinner med kull
gjennom fragmenter. Der hvor det var nødvendig ble det montert halv Ilizarov ramme
på Hoffman ekstern fiksasjon med hjelp av Ilizarov stag og blå-blå ”kliks”. Tension
wire device har vært brukt får å bevege fragmenter i forutbestemt stilling. En definitiv
fiksering ble utført med Ilizarov pinner. Hoffman rammen har vert demontert og Ilizarov
ring satt på. ”U” fot ring ble brukt på enn pasient for å få ”capsuloligamentotaxis” med
forlengelse i ligamenter. Fotbelastning var anbefalt fra tredje postoperativ dag.

			
			

		

Resultater: Alle pasienter var fotbelastnings klar seks uker etter operasjon og kunne
belaste med 100 % kropensvekt. Ingen infeksjon eller bløtdelskomplikasjon ble
registrert. Rammen ble fjernet etter 12 til16 uker.
Konklusjon: Kombinert bruk av Hoffman og Ilizarov ekstern fiksasjon gir tilfredsstillende
resultater i lukket reponering og pinning av kompleks C3 pilon frakturer.

Konklusjon: Våre resultat blir vurderte som tilfredstillande og samsvarer om lag med det
andre har rapportert.
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54. Traume

MINI-INVASIV PLATEOSTEOSYNTESE VED EKSTRA-ARTIKULÆRE BRUDD I DISTALE
TIBIA

RESULTATER ETTER OPERATIV BEHANDLING AV DISLOSERTE
CLAVICULASKAFTFRAKTURER MED INTRAMEDULLÆR OSTEOSYNTHESE

Larsen LB

Wünsche B
Aune KE
Griegel K

Sykehuset i Telemark, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: operativ behandling av brudd i distale tibia med sperrenagle eller plate har
vært forbundet med bløtdelskomplikasjoner , malalignment og fiksasjonsproblemer .
Mini-invasiv plateosteosyntese(MIPO) med vinkelstabile plater gir i utgangspunktet en mer
stabil distal fiksasjon og mindre kirurgisk traumatisering av bløtdeler .
Formål: evaluere egne resultater med mini-invasiv plateosteosyntese på brudd i distale
tibia.

			
Materiale og metode: i perioden mars 2004 – april 2006 er alle pasienter innlagt i Ortopedisk
			
avdeling, Sykehuset i Telemark, med dislokerte brudd i distale tibia operert med MIPO
teknikk dersom 		
kirurg har vurdert at sperrenagling ikke ville gi adekvat fiksasjon distalt.
Osteosyntese er utført med LCP plate medialt og submuskulært på tibia via perkutane
		
innstikk. Postoperativt har pasientene delbelastet inntil 20 kg de første 6 ukene. Deretter
belastning avhengig av radiologisk tilheling (brodannende callus i en cortex både i
front- og sideplan). Oppfølgingen har vært røntgenkontroll hver 6. uke frem til tilheling.
Pasientene har selv besvart en klinisk score (Lower Extremity Functional Scale, LEFS) etter
tilhelet fractur. Radiologisk tilhelingstid, alignment, bevegelsesutslag i kne- og ankel-ledd
samt aktuelle re-operasjoner og komplikasjoner er registrert.

Resultater: 22 pasienter ble planlagt operert med LCP plate og MIPPO teknikk, men hos 5
pas måtte bruddet åpnes for å oppnå adekvat reposisjon og disse er ekskludert. Da ble 17
pasienter behandlet med MIPO teknikk og fulgt opp . Fordeling etter AO var følgende: 42A1: 8 pasienter , 42-A2: 1 pasient, 42-B1: 2 pasienter, 43-A2: 1 pasient og 43-A3: 5 pasienter.
En pasient hadde åpen fractur Gustilo type II. Fire pasienter har på ulike tidspunkt falt
ut av oppfølgingen. En av disse tilhørte annet sykehus. Gjennomsnittlig tilhelingstid var
25.9 uker (11-45) hos 14/17 pasienter. Selvbesvart score(LEFS) var gjennomsnittlig 62.5/80
(43-80) besvart etter 25.7 mnd. (12-132) hos 15/17 pasienter. En pasient tilhelet med 17°
utadrotasjon forskjellig fra frisk side og en hadde 6° varus. Tre pas måtte re-opereres for å
oppnå tilheling. En fikk tidlig osteosyntesesvikt og infeksjon og ble beh med ring-fiksatør
til tilheling. To ble operert med bengraft, og hos den ene av disse ble osteosyntesen
revidert for å oppnå fragmentkontakt. En pas fikk fjernet platen pga infeksjon etter tilhelet
fractur. En pasient ble behandlet for dyp venetrombose. En ble operert for kompartment
syndrom.
.
Diskusjon: tilhelingstiden er relativt lang og seks pasienter har tilhelingstid på mer
enn 6 mnd. Dette kan skyldes ikke –optimal reposisjon. . Klinisk score vurderes som
tilfredsstillende.
Konklusjon: MIPO teknikk krever at man oppnår god reposisjon med indirekte metoder for
å unngå forsinket tilheling
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Introduksjon: Disloserte claviculaskaftfrakturer (AO 06 B1-3, 06C1) har blitt vanligere,
spesielt som idretts- eller trafikkskader. Behandling med intramedullær implantat er en
relativ ny metode. Med operativ behandling vil man redusere langtidskomplikasjoner
ved konservativ behandling av denne type brudd (15 % pseudartroser, opptil
30 % funksjonsforstyrrelser pga. forkortning og feilstilling av clavicula; Hill et al
JBJS(B)1997).
Materiale og Metode: Mellom 08/2006 og 02/2008 ble det ved vår avdeling operert 17
pasienter med Rockwood-pinne. Alle ble etter operasjonen innkalt til både poliklinisk
undersøkelse og røntgenkontroll. Det ble målt Constant-score av begge skuldrene,
komplikasjoner ble registrert og pasientene har klassifisert deres opplevelse av
behandlingen.

			
			

		

Resultater: Gjennomsnittsalderen på operasjonstidspunktet var 41 år (14 til 65 år).
1 pasient med langtkommen hjertesvikt og kronisk respirasjonssvikt døde pga.
hjerteinfarkt og uspesifisert sepsis (uten at det forelå lokale komplikasjoner rundt
skulderleddet) 4 måneder etter operasjonen. Ellers var oppfølgingsraten 100 %.
6 pasienter (35,3 %) har hatt lette, forbigående komplikasjoner (pinneperforasjon
gjennom huden). 2 pasienter (11,8 %) hadde større komplikasjoner (1 pseudartrose, 1
bløtdelsinfeksjon som måtte revideres). Det var ikke nødvendig å fjerne pinnen tidligere
enn opprinnelig planlagt. ANOVA-test for avhengige grupper viste ingen signifikant
forskjell mellom operert og ikke-operert skulder.
14 av 16 pasienter ville (87,5 %) valgt samme behandling igjen. 2 pasienter (12,5 %)
svarte ”kanskje”.
Konklusjon: Intramedullær osteosyntese med Rockwood-pinne er en forholdsvis lite
traumatiserende behandling av disloserte claviculaskaftfrakturer. Tilhelingsraten er
høy. Pasientcompliance er en viktig forutsetning. Man må regne med et relativt høyt
antall mindre og forbigående komplikasjoner og bør forberede pasienten preoperativ
på dette. Til tross for disse problemene er mer enn 85 % av pasientene godt fornøyd og
ville valgt samme behandling igjen. Med mer erfaring og bedre tilpassede instrumenter
(avbitertang for pinneenden) kan man redusere komplikasjonene.
Våre resultater tyder på at pasientene oppnår samme funksjonsnivå i den opererte
skulderen som i den friske kontralaterale skulderen, få måneder etter operasjonen. Et
større antall pasienter i en prospektiv, randomisert studie med konservativt behandlede
pasienter ville gitt en sikrere konklusjon.
• Høstmøteboken 2008
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Two-Part Surgical Neck Fractures of the Proximal Humerus.
A Biomechanical Evaluation of an Angular Stable Locked
Intramedullary Nail

METALL ELLER RESOBERBART MATERIALE VED ANKELBRUDD?

Horn J
Gueorguiev B
Brianza S
Steen H
Schwieger K

Department of Orthopaedics, Rikshospitalet, Oslo
AO Research Institute, Davos
AO Research Institute, Davos
Department of Orthopaedics, Rikshospitalet, Oslo
AO Research Institute, Davos

Introduction: The treatment of proximal humeral fractures remains difficult. Implant
of choice is mainly plate fixation. The osteosynthesis stability provided by an IM nail
depends partly on the nail -locking screw interface. For most current nail designs, there
			
is a discrepancy between the locking screw and screw hole diameter compromising
			
stability. Aim of this study was to investigate if angular stable locking of an IM nail
provides higher		stability than conventional locking in a two-part fractures model of the
		
proximal humerus.
Materials & Methods: Left and right bones of 8 pairs of fresh frozen human cadaveric
humeri were assigned to either a group with conventional locking or a group with
angular stable locking. A subcapital (Type A3) fracture model was conducted, using the
Expert Proximal Humeral Nail for fixation.
Following variables were determinated in biomechanical tests: Bending and torsional
stiffness, hysteresis width in bending and torsion, fracture gap movement during cyclic
axial loading until failure.
Results: The angular stable locked group showed significantly less play in initial bending
(p=0.012) and torsion (p=0.014) and higher bending stiffness in all phases of the testing
setup (p=0.012; p=0.025) compared to the conventional locked group. Fracture gap
movement was less in the angular stable group (p=0.036).Higher stability was mainly
observed in the early phase of the applied loading pattern, whereas ultimate failure
was the same in both groups and not related to distal locking.

Andreassen GS
Wensaas A
Kainone T
Brink O

Ortopedisk senter, Ullevål Universitetssykehus, Oslo
Ortopedisk senter, Ullevål Universitetssykehus, Oslo
Turku University Hospital, Turku, Finland
Århus University Hospital, Århus, Danmark

Bakgrunn: Formålet med denne studien var å sammenligne resultatene etter
ankelbrudd hvor resorberbart og metall implantat ble anvendt. Det resorberbare
implantatet består av polylactide/trimethylenecarbonate copolymer plater og skruer.
Implantatet mister mesteparten av sin styrke etter 18-36 uker og resorberes deretter.
Materiale & Metode: Inklusjonskriteriene var pasienter mellom 18 og 60 år med lukkede,
dislokerte, distale ankelfrakturer. Pasientene ble randomisert til enten resorberbart
implantat eller AO metall implantat etter inklusjonen. Studien var blindet for
pasientene. Post operativt ble pasientene immobilisert med gips i 6 uker og kontrollert
røntgenologisk og klinisk etter 3 uker, 6 uker, 6 måneder og 12 måneder. Ved de to
siste kontrollene ble det i tillegg utført funksjonsundersøkelser. Røntgenbildene ble
vurdert av to uavhengige radiologer. De funksjonelle testene ble utført av uavhengige
fysioterapeuter.

			
			

		

Resultater: 40 pasienter, 20 i hver implantatgruppe, ble fulgt i 12 måneder. 31 pasienter
ble operert for laterale malleollare frakturer og 9 pasienter ble operert for bi- eller tri
malleollare frakturer. Gjennomsnittsalder var 40,7 år. Alle frakturene var radiologisk
tilhelet etter 12 måneder. Det var ingen signifikant forskjell på Olerud & Molander og
Kaikkonen funksjonsscore i de to gruppene etter 12 måneder. Det var ingen signifikant
forskjell på sykemeldingstiden i de to gruppene. Det var 9 komplikasjoner hos 5 pasienter
i den resorberbare gruppen og 8 komplikasjoner hos 8 pasienter i metallgruppen, men
bare en pasient måtte reopereres. Syv pasienter i metallgruppen og en pasient i den
resorberbare gruppen ønsket å fjerne implantatet ved 12 måneders kontroll.
Konklusjon: Det ble ikke funnet forskjeller i tilhelingstid, komplikasjoner, funksjonsscore
eller sykemeldingstid i de to implantat gruppene etter 12 måneder. Det var flere pasienter
i metallgruppen som ønsket å fjerne implantatet enn i den resorberbare gruppen.

Conclusion: An experimental angular stable locking system of proximal humeral nails
shows higher construct stability in the early phase of fracture fixation in vitro. An
angular stable locking mechanism might provide better healing conditions for two-part
surgical neck fractures of the humerus.
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57. Traume
2 års oppfølgning av pasienter randoMisert til fiksasjon-ikke fiksasjon
av mediale Malleol ved dislokerte bi - og trimalleolærE FRAKTURER i
ankelen.
Kaul Jenssen K
Mørch T
Vika H
Petursson G
Clementsen T
Paulsrud Ø
Strømsøe K

Aker Universitetssykehus HF, ortopedisk avdeling
Aker Universitetssykehus HF, ortopedisk avdeling
Volvat Medisinske Senter, Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus, ortopedisk avdeling
Aker Universitetssykehus HF, ortopedisk avdeling
Aker Universitetssykehus HF, ortopedisk avdeling
Aker Universitetssykehus HF, ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Metoden for operativ behandling av dislokerte bi- og trimalleolære brudd er
			
fiksasjon av både laterale og mediale malleol.
			
		
Formål: Se på behovet
for fiksasjon av mediale malleol ved dislokerte bi- og trimallolære
		
brudd hvis mediale malleol legger seg anatomisk etter reposisjon og fiksasjon av den
laterale delen av ankelen.
Metode og materiale: Avdelingen gjennomførte fra 2002 til februar 2006 en prospektiv
randomisert studie vedrørende behovet for fiksasjon av mediale malleol ved dislokerte
bi- og trimalleolære brudd hvis mediale malleol legger seg anatomisk etter reposisjon
og fiksering av den laterale delen av ankelen.
99 pasienter med bi- og trimalleolære dislokerte brudd avga preoperativt samtykke
etter informasjon om studien, til å bli inkludert. Den endelige inklusjonen skjedde
peroperativt dersom mediale malleol spontant la seg anatomisk på plass etter reposisjon
og fiksasjon av den laterale frakturkomponenten. Syndesmosefiksasjon ble utført ved
behov. Konvolutter inneholdende lapper med ”fiksasjon” eller ”ikke fiksasjon” av
mediale malleol ble trukket og åpnet ved dette tidspunkt. Utover denne forskjell var
den videre postoperatve behandling funksjonell og lik mellom de 2 gruppene. Ved
kontrollene 6 uker postoperativ ble det fokusert på tidlige komplikasjoner, røntgenfunn
og funksjon. Endepunktet etter to år var radiologisk og klinisk artroseutvikling og
funksjonskontroll i henhold til funksjonskår. 81 av 99 inkluderte pasienter er fulgt opp,
78 med konklusivt endepunkt (klinisk og radiologisk evaluering to år eller mer etter
operasjonen). 44 pasienter hvor mediale malleol ikke ble fiksert og 37 hvor mediale
malleol ble fiksert. 18 menn og 28 kvinner med en median alder på 53 (18-92) år fikk
fiksert mediale malleol. 22 menn og 31 kvinner fikk ikke fiksert mediale malleol hadde
median alder 58 (25-90) år,.
Resultater: Vi fant ingen signifikant forskjell i funksjonskår eller artroseutvikling to eller
flere år mellom de 2 gruppene.
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Diskusjon: Fiksasjon av mediale malleol hos pasienter med bi- eller trimalleolære brudd
gir trolig en høyere risiko for komplikasjoner enn ikke fiksasjon, dersom mediale malleol
legger seg på plass etter reposisjon og fiksasjon lateralt.
Konklusjon: Når den laterale komponenten i et dislokert bi- eller trimalleolær
ankelbrudd er tilfredsstillende operert (reponert og fiksert) påvirker ikke manglende
fiksasjon medialt, funksjonen eller risikoen for sekundær artroseutvikling i ankelleddet
eller det endelige funksjonsresultatet..

58. Traume
PERTROKANTÆRE FEMUR FRAKTURER ST.OLAVS 2005-2006
Et retrospektiv analyse av røntgen kontroll bildene.
Haddon JWA

St.Olavs Hospital. Trauma seksjonen. Ort.avd

			
			

		

Bakgrunn: Pertrokantære femur frakturer er forbundet med betydelig morbiditet og er
blant de hyppigste frakturer som krever operativ behandling på sykehus. De aller fleste
på vårt sykehus behandles med glideskrue og plate enten med eller uten en trokanter
støtte plate(TSP) Selv med denne behandling beveger mange av frakturene på seg post
operativt.
Formål: Jeg ønsket å undersøke denne ”bevegelse” nærmere, spesielt om TSP hindrer
dette, og gjøre et intern kontroll av våre resultater.
Materialer og metoder: Røntgen bilder til alle pasienter med diagnose ’pertrokantære
femur fraktur’ (PTFF) fra operasjonsliste for årene 2005 og 2006 ble gjennomsett. Man
fant 218 pasienter behandlet med glideskrue og plate. Kun 112 hadde kontroll bilder
senere enn 4 uker post operativt. Bevegelse i bruddet post operativt ble målt og vurdert.
Alle brudd ble klassifisert ad Evans.
Resultater:
1. Kun 48 % av de opererte kom til kontroll med røntgen (ca. likt mellom stabil/
ustabile).
2. Blant de 112 som kom til kontroll hadde 43% ’forkortning’ eller ’teleskopering’ av
skruen mot platen over 10mm, 24% hadde ’teleskopering’ over 15mm. 5 % hadde
cutout eller annen løsning av glideskruen mot caput.
3. TSP ble brukt på både Evans klasse 3,4,5 og reverse oblique frakturer.
4. Ingen av Evans klasse 1 eller 2 brudd hadde telescopering av skruen mot platen mer
enn 8mm og 90 % av disse hadde mindre enn 5mm teleskopering.
5. Blant ”ustabile” brudd (klasse 3,4,5 og reverse oblique) som kom tilbake til kontroll
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var det 11 som hadde fått TSP og 51 som hadde kun fått glideskrue og plate. Blant
TSP gruppen hadde kun 9 % teleskopert mer en 15mm mot 46 % blant de uten TSP.
Man måler over 4mm mindre teleskopering i TSP gruppen.
6. Totalt 9 av 229 pasienter ble reoperert.
Diskusjon: Denne retrospektiv studie er svak bl.a. p.g.a. betydelig frafall av pasienter til
kontrollene og tar ikke hensyn til klinikken. Allikevel er det klart at ”ustabile” brudd
beveger seg ofte mye post operativt.. Post operative kontroll rutiner på PTFF på vårt
sykehus synes å være noe tilfeldig.

Konklusjon: Det bør diskuteres om det er nødvendig i det hele tatt å rutinemessig
kontrollere ’stabile’ PTFF da vi ikke har sett havari eller mye bevegelse i bruddet i
materialet. Ustabile PTFF operert med Glideskrue og plate beveger seg ofte postoperativt
og det synes at tillegg av TSP gir noe mindre bevegelse i bruddet. Imidlertid er bruken
av TSP noe tilfeldig på vårt sykehus, noe som sannsynligvis gjenspeiler mangelen på
			
dokumentasjon om denne implantat internasjonalt. Reoperasjonsrate på ca 4 % på alle
			
PTFF synes å være sammenlignbar til internasjonale studier om emnet

		

		

Innhold: I Stavanger utgjør henholdsvis; de intertrokantære bruddene 8 % og de
subtrokantære 3 % av de proksimale lårbruddene. I Nasjonalt Hoftebruddregister
utgjør de subtrokantære 5 % av de proksimale lårbruddene.
Om man skal legge AO-Müller-klassifikasjonen til grunn, er definisjonen på et
subtrokantært brudd et brudd som har sitt sentrum 0-5 cm distalt for en tverrgående
linje som settes ved nedre begrensing av trokanter minor.
Det som skiller de intertrokantære fra de pertrokantære er at det forløper en bruddlinje
som går mellom (ikke gjennom) trokanter major og minor. De intertrokantære
bruddene kan ha en eller flere bruddfragmenter. Man trenger derfor nesten alltid en
lateral støtteplate i tillegg til glideplate/skrue om dette velges som fiksasjonsmetode.
De intertrokantære bruddene kan ha en eller flere bruddfragmenter.
De subtrokantære bruddene vil ofte ha bruddlinje som går vesentlig lengre distalt
på lateralsiden. Laterale korteks på proksimalfragmentet vil derfor ofte fungere som
støtte for den laterale vandring av proksimalfragmentet.. Det er ofte nødvendig med
langvarig belastningsinnskrenkning om man behandler disse med glideskrue/plate.

59. Traume
INTERTROKANTÆR VS SUBTROKANTÆR FRAKTUR- HVA ER FORSKJELLEN OG
HVORFOR BØR MAN SKILLE MELLOM DISSE?
Meling T
Matre K
Gjertsen JE
Engesæter L

AO-klassifisere alle brudd som opereres. Mange av ortopedene ved SUS kjenner derfor
til forskjellen, men stadig blir intertrokantære brudd feilklassifisert som subtrokantære
eller pertrokantære.

			
			

		

Konklusjon: Intertrokantære og subtrokantære brudd skal ofte behandles forskjellig.
Det blir derfor spennende å se om hoftebruddregisteret etter innføringen av
intertrokantære brudd, greier å påvise forskjeller i behandling og prognose.

Ortopedisk Avdeling, Stavanger Universitets Sykehus
Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitetssykehus
Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitessykehus
Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus
60. Traume

Innledning: Nylig har Nasjonalt Hoftebruddregister innført en ny type primærbrudd;
”Intertrokantært”. På de nye registreringsskjemaene er dette tilkommet som et av
valgene. Hva kjennetegner disse bruddene og hvorfor er det nødvendig å innføre et
nytt valg i den innkjørte databasen?
Bakgrunn: Nasjonalt Hoftebruddregister startet 01.01.2005. En av de viktigste
parametrene som registreres er type primærbrudd. Man har kunnet velge mellom bl.a.
”Pertrokantært to-fragment”, ”Pertrokantært flerfragment” og ”Subtrokantært”.
Andre klassifikasjoner, bl.a. AO-Müller, beskriver også ”Intertrokantære brudd”.
De intertrokantære bruddene har sannsynligvis blitt kodet forskjellig fra sykehus til
sykehus, og fra lege til lege.
Ved SUS har vi siden 01.01.2004 hatt et bruddregister, hvor operatørene blir bedt om å
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Geometri og makroskopisk struktur i proksimale femur relektert til
frakturtype hos eldre med brudd i proksimale femuR
Strømsøe K
Singh G
Höiseth A

Aker universitetssykehus HF, Ortopedisk avdeling
Aker universitetssykehus HF, Ortopedisk avdeling.
Sentrum Røntgeninsitutt, Oslo

Bakgrunn: Det foreligger liten kunnskap om betydningen av benets makroskopiske
struktur og geometri relatert til beintetthet når det gjelder diskusjonen omkring risiko
for brudd i øvre femurende. Ved Aker universitetssykehus undersøkte vi, i rammen av
en større tverrfaglig undersøkelse omkring riskofaktorer hos pasienter med brudd i
proximale femur over en tideperiode på 2 år, de geometriske og makrostrukturelle
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forhold i proksimale femur ved hjelp av QCT målinger.

61. Traume

Metode: Pasienter over 65 år, innlagt på Aker universitetssykehus i perioden 2005 til
2006 for brudd i proksimale femur tiltrengende operativ behandling, ble etter informert
samtykke inkludert i undersøkelsen. Pasientene ble etter operativ behandling undersøkt
etter en standadisert protokoll med QCT postoperativt samtidig med den postoperative
røntgenkontrollen av den opererte hoften. Man benyttet seg av en Siemens Multidetector
CT-scanner og undersøkte kontralaterale femur med snitt i 3 forskjellige regioner
etter en standardisert metode. Målingene ble utført halvautomatiske. En ”matched”
kontrollgruppe uten brudd ble inkludert i undersøkelsen. For statistisk analyse ble, etter
pålegg fra Datatilsynet, kun anonymiserte data analysert. Korrelasjonskoeffisenter ble
benyttet for å uttrykke presisjonen.

ZOLEDRONIC ACID TREATMENT REDUCES NEW FRACTURES AND MORTALITY AFTER
OPERATION FOR HIP FRACTURE

Pasientmaterial: 95 pasienter med median alder 83 hadde et lårhalsbrudd mens
62 pasienter med samme mediane alder hadde et pertrokantært brudd. hadde et
			
lårhalsbrudd. I gruppen med lårhalsbrudd var det 68 kvinner med median alder 83 år
			
mens det var 46 med median alder 84 år som hadde pertrokantære brudd. Det var 27
		
menn med median alder på 82 år med brudd i lårhalsen mens 16 menn med median
		
alder 81 år hadde brudd i pertrokanteriet. I kontrollgruppen ble 25 menn med median
alder 83.5 år og 48 kvinner med en median alder på 81 år inkludert.
Resulater: Man fant signifikante forskjeller i den makroskopiske strukturen som vel som
geometrien i prokismale femur uttrykt ved ekstern og inter diameter i forskjellige områder
relatert til lårhalslengde og CCD vinkel mellom pasientgruppen og kontrollgruppen. Det
var klare forskjeller mellom disse verdiene i de to frakturgruppene. Forskjellen mellom
verdiene i gruppene var større hos kvinner enn hos menn.
Vurdering: Risiko for brudd i øvvre femurende og hvilken bruddtype man blir påført
ved fall avhenger av beinstyrken. Man bruker i dag densitometriske målinger og
standardiserte definisjoner av beinskjørhet uttrykt som ”tetthet” målt med vanlig
densitometri for å gjennkjenne risikogruper. Beintetthet alene uten relasjon til
makrostruktur og geometrisk fordelingen av beinvevet gir imidlertid dårlig uttrykk
for beinets mekaniske egenskaper. Makrostruktur og geometri har stor betydning for
styrken i beinet og gir større uttrykk for bruddrisko ved fall og om hvilken bruddtype
man kan forvente oppstår enn tetthet alene uten relasjon til volum.

Nordsletten L
Apold H
Figved W
Frihagen F
Westberg M
Eriksen EF
Boonen S
Lyles KW

Orthopaedic Centre Ullevål University Hospital
Orthopaedic Centre Ullevål University Hospital
Orthopaedic Centre Ullevål University Hospital
Orthopaedic Centre Ullevål University Hospital
Orthopaedic Centre Ullevål University Hospital
Centre of Endocrinology, Aker University Hospital
Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium
Duke University Medical Center, Durham, NC, USA

Introduction: Hip fracture patients has so far not regularly been offered pharmacological
treatment to prevent new fractures

			
			

Purpose: An international, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled,
parallel-group trial (HORIZON-RFT) assessed whether zoledronic acid (ZOL) 5 mg reduces
subsequent clinical fractures in men and women ≥50 yrs after a hip fracture.

		

Material and Methods: Patients with hip fracture were included. They received daily
vitamin D3 and calcium supplements. Of 2127 randomized, 2111 were treated with
once-yearly IV infusions of ZOL 5 mg (n=1054) or placebo (PBO; n=1057) and followed
until 211 experienced new clinical fractures (the primary efficacy endpoint).
Results: Baseline characteristics were similar. Median age was 76 yrs (range, 50-98);
76% were women. Clinical fractures occurred in 92 ZOL and 139 PBO patients. 2-year
cumulative event rates were 8.59% and 13.88%, respectively (Kaplan-Meier); relative
risk reduction was 35% (HR=0.65; 95% CI: 0.50-0.84; P=.0012). ZOL reduced risk for
clinical vertebral and nonvertebral fractures vs. PBO by 46% (HR=0.54; 95% CI: 0.32-0.92;
P=.0210) and 27% (HR=0.73; 95% CI: 0.55-0.98; P=.0338), respectively. ZOL reduced risk
of hip fractures by 30% vs. PBO (HR=0.70; 95% CI: 0.41-1.19; P=NS). AEs and SAEs were
comparable between groups. There were no significant differences in cardiovascular
parameters or long-term renal function. No cases of osteonecrosis of the jaw ONJ
were reported. Death occurred in 9.58% of ZOL patients vs 13.34% PBO, a 28% lower
mortality risk (HR=0.72; 95% CI: 0.56-0.93, P=.0117).
Conclusions: Subjects with prevalent hip fracture treated with annual IV ZOL infusions
experienced significantly fewer clinical fractures vs. PBO. ZOL was well tolerated with
a favorable safety profile. This is the first trial demonstrating a mortality benefit for an
antiresorptive agent.
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62. Traume
DØDSFALL VED INNSETTING AV SEMENTERT HEMIPROTESE
Johnsen LG
Holen K
Johansen KF

St Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
St Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
St Olavs Hospital, Avd. for Anestesi og akutt medisin

Bakgrunn: Perioperativt dødsfall ved innsetting av hemiprotese er en lite rapportert
men fryktet komplikasjon ved innsetting av sementerte hemiproteser hos eldre med
fractura colli femoris

Formål: Vi ønsket å undersøke forekomsten og de perioperative forhold rundt
perioperative dødsfall ved innsetting av hemiprotese hos eldre med lårhalsbrudd ved
St Olavs Hospital.
			

			
Matriale og metode: I perioden 1.1.2002 – 1.9.2008 ble det satt inn 697 hemiproteser
		
ved St Olavs Hospital.
Dette fordeler seg slik:
		

Journaler hos pasienter med operasjonskode NFB 12 og som samtidig ble registrert som
død under oppholdet ble gjennomgått. Journalene og de perioperative forhold ble
gjennomgått av både ortoped og anestesi lege.
Resultater: 6 pasienter døde på bordet under innsetting av sementert hemiprotese (1
mann, 5 kvinner, gj snitts alder 91 år ± 3,35) i denne perioden. Det ble ikke registrert
dødsfall ved innsetting av usementert hemiprotese. Mer inngående beskrivelse av
pasient forløp vil bli gitt på høstmøtet.
Diskusjon: Antall eldre og med det forekomst av fractura colli femoris i befolkningen
antas å øke i de kommende år. Nye publikasjoner rapporterer bedre livskvalitet hos
pasienter som får hemiprotese i stedet for skruer ved fractura colli femoris. Begge
forhold kan bidra til økt frekvens av dette inngrepet i årene som kommer. Vi diskuterer
nødvendigheten av å nyansere operasjons indikasjonen for hemiprotese hos denne
pasientgruppen samt hvilke preoperative faktorer som særlig bør vektlegges.
150

• Høstmøteboken 2008

Konklusjon: Dødsfall ved innsetting av sementerte hemiproteser hos pasienter med fcf
er en fryktet komplikasjon som må taes med i betraktning når operasjonsmetode velges.
Høy forekomst av preoperativ multimorbiditet hos denne pasientgruppen understreker
i tillegg behovet for god kommunikasjon mellom anestesilege og kirurg.

63. Traume
Brudd i øvre femurende er sterkt assosiert til beinmasse, men bare svakt
til beintetthet og sterkere til kortikal enn til spongiøs beinmasse.
Strømsøe K
Singh G
Høiseth A

Kirurgisk Klinikk, Ortopedisk avdeling, Aker universitetssykehus
Kirurgisk Klinikk, Ortopedisk avdeling, Aker universitetssykehus
Sentrum Røntgeninstitutt, Oslo

Bakgrunn: Brudd i øvre ende av lårbeinet øker tilnærmet eksponentielt med lavere
BMD-verdi målt med DXA-teknikk. Likevel, det største antall av bruddene kommer
hos personer som defineres til å ha normal BMD-verdi. De fleste med slike brudd vil
følgelig falle utenfor vanlige retningslinjer for hvem som bør anbefales forebyggende
intervensjon mot bruddene. BMD-parameteret er laget som et biokjemsikt lignende
parameter. Det er ikke laget som et biomekaniskt parameter som kan ta hensyn til
variasjoner mellom personer, det vil si variasjoner form og fordeling av kalsium. BMD
skiller heller ikke mellom spongiøst og kortikalt bein. Spørsmål om variasjon i knoklenes
form, samt fordeling av kalsium i knoklene samt forholdet mellom spongiøst og kortikalt
bein kan ikke besvares basert på måling med den to-dimensjonale DXA teknikken.
Volum-CT gir mulighet til å estimere biomekanisk relevante enkeltfaktorer. Med volumCT kan faktorene estimeres i et tredimensjonalt volum, uavhengig av tradisjonelle
snittplan. Dermed fås mulighet til å utføre detaljerte undersøkelser basert på multiple
biomekaniske enkeltfaktorer. Vi har benyttet denne CT-teknikken til å sammenligne
forskjellige biomekaniske parametere hos pasienter med brudd i øvre ende av lårbeinet
med tilsvarende parametere hos kontrollpersoner uten brudd.

			
			

		

Metode: Etter innhenting av signert informert samtykke ble det på hoftebruddpasienter
og frivillige kontrollpersoner utført volum-CT av bekken og øvre del av begge lårbein.
Fra CT-volumene ble parametere beregnet fra lårhalsen i tverrsnitt til lårhalsens
lengde og fra trochanter i tverrsnitt til diafysens lengdeakse. Basert på CT-tettheter
ble kalsiummassen i cortikalt og spongiøst beinvev estimert, i tillegg til den integrerte
masse. Basert på volumopptak i femurkondylene ble også kalsiummassen estimert. I alt
ble 18 parametere inkludert.
Resultater: I sammenligningen mellom de med og uten brudd var det forskjell med høy
statistisk signifikans for kortikal masse og kortikalt tverrsnittsareal mens spongiøs masse
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og areal ikke viste sikker forskjell. Samlet kortikal og spongiøs areal og masse viste
mindre forskjell mellom gruppene enn kortikalt areal alene. For alle tetthetsverdier
var forskjellen mellom gruppene små. I trochanter var det signifikante forskjeller
i kalsiummassen i kortikal, spongiøst og integrert bein. Ttverrsnittsarealene viste
tilsvarende forskjeller for kortikalt og integrert bein. Man fant mindre forskjell i arealet
av spongiøst bein. Det var signifikante forskjeller for kortikal og integrert tetthet, men
ingen forskjell for spongiøs bein.

Vurdering: Vi finner at risiko for brudd i øvre ende av femur hovedsakelig er assosiert til
mengden av kortikalt beinvev, mens mengden av integret spongiøs og kortikal beinvev
er av større betydning i trochanter. Fra et biomekaniskt synspunkt kan dette forklares
ved forskjeller i de krefter som viker på henholdsvis lårhals og trochanter. I lårhalsen
er sannsynligvis bøye og rotasjonskrefter av størst betydning, mens trochanter i større
grad utsettes for kompresjon og strekk. I denne studien har vi ikke tilstrekkelig styrke
til på en tilfredsstillende måte å si noe om forskjellen i disse parametere hos de med
			
lårhalsbrudd og de med brudd i trochanter.

			
		
		

Materiale og metode: To ortopediske avdelinger (Elverum og Drammen) inkluderer
prospektivt Garden 3 og 4 frakturer (300 pasienter over 75 år), og disse randomiseres
til sementert eller usementert hemiprotese. Preoperativt taes blodprøver (Hb, troponin,
leverenzymer, CK). Perioperativt gjentas blodprøvene innen 24 timer. Nye blodprøver
taes 4. postoperative dag sammen med EKG. Pasientene er inneliggende minimum 4
dager. Alle komplikasjoner under oppholdet registreres. Pasientene kontrolleres etter
3 og 12 mndr. Mortalitet og morbiditet registreres. Medisinsk statistiker bearbeider
dataene på SPSS.
Resultater og diskusjon: Pr. 15 okt. er N pas inkludert i studiet. N% av de samtlige som er
operert med hemiprotese har hatt troponinstigning. N% av de operert med sementert
hemiprotese og N% av de operert med usementert hemiprotese har hatt enzymstigning.
Hvorvidt dette i denne gruppen er korrelert med dårligere langtidsprognose vil bli
diskutert.

			
			

		

64. Traume

65. Traume

Hjertemuskel enzymer som en prognostiskmarkør etter
hemiprotesekirurgi hos pasienter over 75 år med FCF garden 3-4. En
prospektiv studie og sammenligning mellom sementerte og usementerte
hemiproteser.

BEHANDLINGSRELATERTE RISIKOFAKTORER FOR OSTEOSYNTESESVIKT VED
BEHANDLING AV MEDIALE LÅRHALSBRUDD MED LUKKET REPOSISJON OG
OSTEOSYNTESE.

Hjelmstedt F
Talsnes O

Ortopedisk avdeling Sykehuset Buskerud, Drammen
Ortopedisk avdeling Sykehuset Innlandet , Elverum

Bakgrunn: Troponin-I frigjøring i forbindelse med operasjon har i flere studier viset
seg være en uavhengig prognostisk faktor for en ’major cardiac event’ og ’all cause
death’ i løpet av første postoperative året i en ortopedisk populasjon. Få pasienter
har kliniskt anerkjente akutte hjerteinfarkt, men mange pasienter har stille/subklinisk
frigjøring av enzymer. Man har tidligere funnet en incidens på 7-12 % med enzymatisk
hjertemuskelskade ved elektiv hofte og knekirurgi. Dette er i en selektert gruppe av
medisinskt optimaliserte pasienter. Hvor stor frekvensen er hos gamle , pasienter som
gjennomgår et hemiproteseinngrep er så vidt vi vet ikke beskrevet i litteraturen. Disse
pasientene er ikke ikke optimaliserte før innkomst og har ofte stor komorbiditet. Pga
dette misstenkte vi at det vil være en høyere frekvens av hjertemuskelskade ved operasjon
i denne gruppen. Vi ønsket undersøke frekvensen av hjertemuskelenzymutslipp i
denne populasjonen og se om det også her er korrelasjon mellom hjerteenzymutslipp
og prognosen det første postoperative året. I tillegg ønsket vi undersøke om det er
noen forskjell på de pasienter som blir operert med sementert sammenlignet med en
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Holsbrekken SE
Opsahl JH
Stiris M
Paulsrud Ø
Strømsøe K

Aker universitetssykehus HF, Ortopedisk avdeling
Aker universitetssykehus HF, Ortopedisk avdeling
Aker universitetssykehus HF, Radiologisk avdeling
Aker universitetssykehus HF, Ortopedisk avdeling
Aker universitetssykehus HF, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Behandlingen av lårhalsbrudd domineres av to typer inngrep; osteosyntese
og protesekirurgi. En av ulempene ved osteosyntese er at mange av pasientene senere
får behov for en ny operasjon.
Formål: Vi har forsøkt å identifisere behandlingsrelaterte faktorer som øker risikoen for
osteosyntesesvikt.
Materialet og metode: Journal og røntgenbilder til 337 pasienter behandlet med
lukket reposisjon og osteosyntese for mediale lårhalsbrudd på Aker Universitetssykehus
i perioden 1999-2000 ble gjennomgått retrospektivt. Kvaliteten på reposisjonen av
bruddet og plasseringen av osteosyntesematerialet ble vurdert på en skala fra 0-6
poeng (beste resultat ved høyeste poengsum).
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Resultater og fortolkning: Hos pasienter med dislokerte brudd sviktet osteosyntesen hos
23 (18,3%) av 126 pasienter som fikk utført en reposisjon gitt 6 poeng. Til sammenligning
sviktet osteosyntesen hos 5 (50,0%) av 10 pasienter som fikk utført en reposisjon gitt
3≤poeng (p=0,017). Vi fant økt risiko for forsinket tilheling hos pasienter med dislokerte
brudd operert mer enn 48 timer etter skadetidspunkt. I denne gruppen opptrådte
forsinket tilheling hos 5 (25%) av 20 pasienter sammenlignet med 16 (8,0%) av 200
pasienter operert innen 48 timer (p=0,014). Osteosyntese av dislokerte lårhalsbrudd bør
derfor utføres innen kort tid med mindre det foreligger medisinske kontraindikasjoner.
Dersom man ikke oppnår anatomisk reposisjon av bruddet bør man hos eldre pasienter
som ikke kan avlaste under mobilisering vurdere arthroplastik primært.
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KARAKTERISTIKA VED PASIENTER INNLAGT VED NORGES STØRSTE ORTOGERIATRISKE
		
ENHET FOR ELDRE MED HOFTEBRUDD
Holvik K
Ranhoff AH
Martinsen M
Heier T
Hagen KB
Solheim LF

Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
Kavlis forskningssenter for aldring og demens, Haraldsplass
diakonale sykehus, Bergen, og Medisinsk avdeling,
Diakonhjemmet sykehus, Oslo
Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter,
Diakonhjemmet sykehus, Oslo
Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

441 pasienter >65 år med primæroperasjon for hoftebrudd i perioden desember 2006juni 2008. Av disse var 233 pasienter fulgt opp i 1 år etter operasjon.
Resultater: (1) Andelen kvinner var 77,6% (342 av 441). Kvinner var eldre enn menn
(mean 85,6 vs. 83,0 år, p=0,001). Gjennomsnittlig kroppsmasseindeks var 22 kg/m2 for
begge kjønn (range 14-34 kg/m2). Nesten halvparten (47,8%) hadde hjerte-/karsykdom.
Median antall liggedøgn var 12 (range 1-101). Median ventetid på operasjon var 10
timer. Trettifem prosent ventet <6 timer, og totalt 90% ventet <24 timer. Åttiseks
prosent av fallene skjedde innendørs. Høy alder var en signifikant prediktor for å falle
innendørs.
(2) Vi fant ingen effekt av ventetid på operasjon på UVI, luftveisinfeksjon, delirium,
hjertesvikt eller postoperativ sårinfeksjon.
(3) Samlet var 1-års dødelighet 38,6% (90 av 233). Menn hadde 2,5 ganger høyere
dødelighet enn kvinner (OR 2,46; 95% KI 1,04-5,81; p=0,042), justert for alder,
bydelstilhørighet, kroppsmasseindeks, fall ute vs. inne, ventetid på operasjon, hjerte-/
karsykdom og blodtransfusjon. Pasienter med hjerte-/karsykdom hadde grensesignifikant
dobbelt så høy dødelighet som pasienter uten hjerte-/karsykdom, justert for de samme
faktorene (OR 2,14; 95 % KI 0,98-4,69; p=0,051). Andre variabler hadde ikke signifikant
sammenheng med dødelighet.

			
			

		

Diskusjon: Pasientdatabasen ved EMB gir anledning til å kvalitetssikre behandling
samt studere prediktorer for utfall etter hoftebrudd. Data fra andre land har vist at
tverrfaglig behandling og rehabilitering som inkluderer ortopedisk og geriatrisk pleie
har betydning for overlevelse og for å optimalisere helse hos pasientene. Dette er et
prosjekt i startfasen. Med tiden vil vår database ha større statistisk styrke til å trekke
konklusjoner mht endepunkt som overlevelse og reinnleggelser.

Bakgrunn: I 2004 ble en tverrfaglig enhet for eldre med brudd (EMB) opprettet ved
Diakonhjemmet sykehus etter avtale med daværende Helse Øst, med formål å korte
ned ventetiden for hoftebruddpasienter i Oslo, og å gi et mer helhetlig ortopedisk og
medisinsk/geriatrisk behandlingstilbud. Her opereres rundt 600 hoftebruddpasienter
>65 år fra 8 bydeler årlig, dvs. omlag halvparten av alle hoftebruddpasienter i Oslo.
Formål: (1) Å beskrive pasientpopulasjonen ved EMB; (2) å studere betydning av ventetid
på operasjon for postoperative komplikasjoner; (3) å studere om egenskaper ved
pasientene og ved behandlingen er prediktive for 1-års dødelighet etter hoftebrudd.
Materiale: Kvalitetsdatabase for eldre med brudd inkluderer journaldata vedr. alder,
kjønn, bosted, bruddato, innleggelsesdato, type brudd, operasjonstype, blodprøvedata,
liggetid, høyde og vekt, funksjonsdata, hæl-BMD, komorbiditet og postoperative
komplikasjoner for pasienter innlagt ved EMB. Per 1. august 2008 inkluderte databasen
154
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68. Skulder

TREATMENT OF LABRAL TEARS WITH ASSOCIATED SPINOGLENOID CYSTS –
DECOMPRESSION IS UNNECESSARY.

ULTRASOUND GUIDED STEROID INJECTION IN PATIENTS WITH ADHESIVE CAPSULITIS
OF THE SHOULDER.

Schroder CP
Skare Ø
Stiris
Gjengedal
Uppheim
Brox JI
Department of Orthopaedic Surgery, Lovisenberg Deaconal Hospital, Oslo, Norway
and Department of Radiology, Aker University Hospital, Oslo, Norway.

Harstad H
Schrøder CP
Prestgaard T
Haugen S
Wormgoor MEA
Bryne BK

Background: Treatment of symptomatic spinoglenoid cysts has varied from expectation,
			
needle aspiration, and open excision to arthroscopic decompression. A high incidence
			
of labral tears in connection with glenoid cysts has been observed. Both the labral tear
		 contribute to the pain these patients experience, and both should
and the cyst may
		
be addressed surgically. The purpose of the present study was to prospectively assess

Spesialsykehuset for rehabilitering - Rikshospitalet HF
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Spesialsykehuset for rehabilitering - Rikshospitalet HF
Spesialsykehuset for rehabilitering - Rikshospitalet HF
Spesialsykehuset for rehabilitering - Rikshospitalet HF
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Adhesive capsulitis (painful stiff shoulder) is a benign, but long lasting painful condition.
There is not a clear consensus on efficient treatment. Intra-articular corticosteroid
injections are commonly given to alleviate symptom, but the results have been variable.
It has been assumed that capsular and ligament changes are mainly localised in the
superior and anterior part of the shoulder, in the rotator interval. The aim of the study
was to evaluate the clinical effect of ultrasound guided steroid injections in the rotator
interval combined with an intra-articular injection in patients with adhesive capsulitis.

			
			

		

whether labral repair alone would lead to cyst resolution and pain relief.
Methods: Forty-two patients with an upper posterior labral tear and a ganglion cyst
at the spinoglenoid notch were treated with debridement of the glenoid rim and
labral repair, either with a resorbable tack or suture anchor. Patients ranged in age
from twenty-three to sixty-eight, thirty-five male and seven female. Seven patients had
clinical and/or radiological atrophy of the infraspinatus muscle, one had atrophy of
both infraspinatus and the teres minor muscle while two had atrophy of teres minor.
All patients had a magnetic resonance imaging scan performed at an average of fifteen
months after surgery. The clinical outcome, including Rowe score, was assessed for all
patients at a median of twenty-two months postoperatively (range six months to five
years).
Results: In thirty-seven (88%) of the forty-two patients the cysts had resolved completely.
In five patients a cyst was still present but with a clear reduction compared to the initial
size. These five had remission of pain and were subjectively satisfied. Four of the seven
patients with infraspinatus atrophy regained strength and muscle tonus. The median
Rowe score improved from 61.5 points preoperatively to 94.5 points postoperatively (p
< 0.001). Twenty-four patients assessed their result as excellent, sixteen as good, and
two as fair.

Material and method: 90 patients with adhesive capsulitis were included. The injections
were guided by ultrasound into the rotator interval and the glenohumeral joint. Night
pain measured by Visual Analogue Scale (VAS) and passive humeroscapular Range
of Motion (ROM) were assessed. Treatment was terminated when the patient was
satisfied with his condition at a median of 35 days (16-126). An additional follow up by
independent observers at a median of 314 (35-650) days after the injection, included
clinical assessment, evaluation according to WOSI and EQ-5D and patient satisfaction.
Results: The majority of patients reported a significant relief in night pain at the first
follow-up. Night pain (VAS) was reduced from 57.5 prior to the injection to10 at 35
days after. Passive abduction improved from 50º to 72.5º and passive external rotation
from 15º to 25º. At the second follow-up approximately 1 year after the injection, 57 %
of the patients had completely normal ROM and were pain free. 77 % of the patients
reported that they were very satisfied with the treatment, 21 % were satisfied and 2 %
were not satisfied.
Discussion/Conclusion: The good outcome of this trial compared to other studies may be
explained by more accurate position of the needle guided by ultrasound, the injections
into the rotator interval, or a combination of both. To further analyze the significance
of the needle placements, a randomised controlled study is recommended.

Conclusions: Most spinoglenoid cysts will disappear and patient satisfaction is high after
labral fixation without cyst decompression, as verified by magnetic resonance imaging.
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og lang sikt. Oppfølging er gjort av uavhengig undersøker. Ingen studier er gjort
prospektivt randomisert med ubehandlet kontrollgruppe.

ARTROSKOPISK KAPSELLØSNING VED PRIMÆR FROSSEN SKULDER:
3-ÅRS OPPFØLGING
Austgulen OK
Øyen J
Hegna J
Hove LM
Solheim E

Betydning/relevans: Våre resultater viser at de fleste pasientene kommer raskt tilbake
til dagliglivets aktiviteter etter artroskopisk kapselløsning ved frossen skulder. Vi tror
flere pasienter med frossen skulder bør tilbys operativ behandling.

Bergen Kirurgiske Sykehus
Univ. i Bergen, Inst. for kir. fag
Bergen Kirurgiske Sykehus
Univ. i Bergen, Inst. for kir. fag
Bergen Kirurgiske Sykehus

Bakgrunn: Frossen skulder er en invalidiserende tilstand som vanligvis varer 1-3 år.
Prevalensen er litt over 2%. Tradisjonell behandling er konservativ med øvelser,
analgetika, antiflogistika og eventuelt steroidinjeksjoner. Kirurgi i form av artroskopisk
kapselløsning ble først beskrevet tidlig på 90-tallet og har fått økende utbredelse.
			
Ved Bergen Kirurgiske Sykehus har vi siden 2003 utført dette inngrepet rutinemessig.
			
Tendensen er økende, og artroskopisk kapselløsning utgjorde i 2008 17% av alle
skulderinngrep 		mot rundt 10% i 2006 og 2007. Hensikten med kirurgi er å forkorte
		
sykdomsforløpet og bringe pasientene raskest mulig tilbake til normal funksjon.
Formål: Vi ønsket å evaluere våre resultater etter artroskopisk fremre kapselløsning ved
primær frossen skulder.
Materialer og metoder: 66 pasienter (44 kvinner, 22 menn; 70 skuldre) med primær
frossen skulder ble operert i perioden 2003 - 2005. Operasjonsindikasjon: Minst 3 mnd.
konservativ behandling uten tilfredstillende effekt, abduksjon < 45 grader, utadrotasjon
< 20 grader (verifisert i anestesi). Oxford shoulder score (OSS) og bevegelsesutslag ble
registrert prospektivt. Pasientene ble operert dagkirurgisk i total intravenøs anestesi
med tillegg av lokalanestesi. Etter opprensing i rotatorintervallet ble fremre kapsel med
ligamenter delt med stansetang ned til kl. 6. Skulderen ble beveget uten bruk av kraft
i utadrotasjon, fleksjon, abduksjon og innadrotasjon. Plassforhold subacromialt ble
evaluert. Aggressiv fysioterapi startet dagen etter operasjonen. Oppfølging ble gjort
høsten 2005 (OP1) og i august 2008 (OP2).
Resultater: Gjennomsnittlig lengde på sykehistorie var 13 mnd (3-60). Fornøydhet med
operasjonsresultatet (0 = dårligst, 10 = best) var i gjennomsnitt 8,6 (SD 1,8) ved OP1 og
9,2 (1,3) ved OP2. Det var signifikant bedring av arbeidsevne (7,4 OP1, 9,3 OP2), fysisk
aktivitet (7,5 OP1, 9,1 OP2) og nattesøvn (8,3 OP1, 9,2 OP2). OSS (12 = best, 60 = dårligst)
sank signifikant fra 41,0 (7,5) til 18,5 (7,3) postoperativt ved OP1 og 14,0 (3,8) ved OP2
(p < 0,001). Det var signifikant bedring av utadrotasjon, abduksjon og fleksjon etter
inngrepet på begge oppfølgingstidspunktene (p < 0,001). Diabetikerne (n=7) hadde
signifikant dårligere utadrotasjon og fleksjon på begge oppfølgingstidspunktene. Det
var ingen signifikant forskjell mellom menn og kvinner.
Diskusjon: Studien viser gode resultater ved artroskopisk kapselløsning både på kort
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LATARJET -PLASTIKK VED SKULDERINSTABILITET.
Birkelund EK
Oksum M
Ludvigsen TC

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

			
			

		

Bakgrunn: Behandling av pasienter med stort beintap eller residiv av instabilitet etter
tidligere operative inngrep kan være vanskelig. Vi presenterer kliniske resultater av alle
pasienter operert med modifisert Latarjet- prosedyre ved Ullevål Universitetssykehus i
perioden januar 2002 til desember 2006.
Formål: Vi ønsker å undersøke resultatene etter modifisert Latarjet- prosedyre med
fokus på pasientenes tilfredshet, smerter og luksasjonstendens.
Materiale og metode: 14 pasienter operert av tre operatører i aktuell periode ble
retrospektivt identifisert og kontaktet med spørreskjema. Samtlige hadde enten
gjennomgått tidligere operasjon for instabilitet eller ble funnet uegnet for Bankartprosedyre på grunn av beinlesjon eller bløtdelsdefekter.
Postoperativ pasientfornøydhet, smerter og subjektiv følelse av stabilitet ble vurdert
ved hjelp av Visual Analog Scale ( VAS ).
Resultater: 13 av 14 pasienter besvarte spørreskjemaet. Det var 2 kvinner og 11 menn.
Oppfølgingstid 44,6 mnd. (22 – 81 mnd ). Postoperativ pasientfornøydhet ( VAS ) 3,2 ( 0
–10 ), smerter 3,6 ( 0- 8 ) og stabilitet 2,5 ( 0-8 ). 10 av 13 pasienter anga mellom 0- 5 VAS
alle tre parametre. En pasient har luksert en gang postoperativt. 6 pasienter har hatt
subluksasjoner, halvparten mindre enn 5 ganger.
10 pasienter er tilbake i full jobb, 1 er fulltidsstudent som før operasjonen.
2 pasienter er uføre, kun den ene pga skulderproblemer.
Diskusjon: Behandling av residiv etter tidligere inngrep er avhengig av årsaken og de
pato-anatomiske forhold. Ofte foreligger en benet skade, noen ganger ikke erkjent
primært, andre ganger som følge av progredierende erosjon av fremre del av glenoid
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etter langvarig instabilitet. I disse tilfellene utreder vi alltid pasientene med CT av
begge skuldre til sammenligning, da påvisning og kvantifisering av beintapet kan være
vanskelig. Dersom forholdene ikke ligger til rette for nytt artroskopisk inngrep, er vår
standard metode en modifisert Latarjet- prosedyre.
Stabiliteten er gjennomgående god og residiv er svært sjeldne selv ved lang oppfølgingstid. Dette reflekteres også i vårt lille materiale som representerer de første pasientene
operert med denne teknikken. Vi har ansett resultatene som tilfredsstillende i denne
heterogene og til dels komplekse pasientgruppen og i økende grad benyttet denne
metoden de senere år.

Konklusjon: Latarjet- plastikk er utført på komplekse skulderinstabiliteter der forholdene
av forskjellige årsaker ikke har ligget til rette for standard Bankartprosedyre.
Vi finner våre resultater tilfredsstillende og anbefaler også andre avdelinger å ta opp
metoden som ikke er teknisk spesielt krevende.
			

REGISTRERING AV SKULDERSTABILISERENDE KIRURGI

Diskusjon: Registreringen er i en oppstartsfase og dekker foreløpig kun en minoritet av
utførte stabiliserende operasjoner i Norge. Primær stabilisering av skulderledd opereres
i dag hovedsakelig med endoskopisk teknikk. 42% av pasientene som gjennomgikk
primær operasjon hadde traumatisk utløst, fremre residiverende skulderluksasjoner.
Reoperasjoner for residiv av fremre skulderinstabilitet utgjorde en relativt stor andel
av de registrerte operasjonene i dette materialet. Dette kan kanskje forklares av at de
deltagende sykehusene behandler selekterte pasientgrupper, men funnet motiverer til
oppfølging av et større antall primære operasjoner over lengre tid. En vil da få muligheter
til å analysere reoperasjonsrisikoen for forskjellige instabiliteter, operasjonstyper og
pasientgrupper.

Blomquist J
Solheim E
Havelin L

Betydning/relevans: Studien viser at en systematisk registrering av skulderstabiliserende
kirurgi er mulig og prosjektet kan på sikt få betydning for valg av operasjonsmetode til
forskjellige av pasientpopulasjoner.
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Haraldsplass Sykehus og Inst. for kir. fag, Universitetet i Bergen
Bergen Kirurgiske Sykehus
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen og
Ortopedisk avd, Haukeland Sykehus

Bakgrunn: Det utføres årlig ca 500 kirurgiske stabiliseringer av skulderleddet i Norge.
Pasientgruppen er sammensatt og innefatter pasienter både med og uten utløsende
traume som årsak til skulderinstabiliteten. Fremre skulderinstabilitet dominerer, men
også bakre og multidireksjonal instabiltiet opereres. Offentlig statistikk viser at antall
inngrep har økt med 30% siden 2004, men gir ingen informasjon om operasjonsmetode
eller antall reoperasjoner. Formål: Å kartlegge pasientpopulasjon, operasjonsmetoder
og resultater ved skulderstabiliserende kirurgi ved deltagende sykehus.
Materialer og metode: Registreringen startet i mars 2008 og 9 sykehus har i løpet av
våren 2008 startet registrering. Frem til august er det registrert 54 pasienter. Pasienter
som gjennomgår stabiliserende kirurgi i skulderleddet inkluderes til en prospektiv
kohortundersøkelse. Et standardisert skjema med beskrivelse av anamnese, funn ved
operasjon og utførte prosedyrer i skulderleddet fylles ut av kirurgen. Pasienten besvarer
et sykdomsspesifikt scoreskjema for skulderfunksjon og livskvalitet (WOSI) preoperativt
og 1, 2 og 5 år postoperativt. Ved evt reoperasjon sendes det inn nytt skjema på
pasienten.
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Resultater: 28 pasienter er primæroperert for unidireksjonal fremre luksasjon. 23 ble
vurdert å ha gjennomgått sikker fremre luksasjon utfra kliniske og røntgenologiske
funn. Av disse hadde 18 med sikkerhet hatt et adekvat utløsende trauma, mens
instabiliteten hos 3 av pasientene med sikkerhet ikke var traumatiskt betinget.
11 pasienter gjennomgikk reoperasjon for fremre instabilitet. Alle disse pasientene var
tidligere operert for fremre instabilitet og hadde fått ny fremre instabilitet, 6 etter nytt
traume. 10 pasienter ble operert for bakre instabilitet, 7 av disse hadde et utløsende
traume. Kun 4 av pasientene med bakre instabilitet ble vurdert å ha hatt skulderen ut av
ledd. Ved primæroperasjon ble samtlige pasienter operert endoskopisk med refiksasjon
av labrum til glenoid med suturanker. To pasienter fikk åpne tilleggsprosedyrer. 5 av
de 11 revisjonspasientene ble operert med åpen benblokksteknikk, de øvrige med
endoskopisk labrumfiksasjon.

• Høstmøteboken 2008

			
			

		

72. Skulder
MULTIDIREKSJONELL SKULDERINSTABILITET
RESULTATER AV OPERATIV BEHANDLING VED ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS 20022005
Oksum MA
Birkelund EK
Ludvigsen TC

Akershus Universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus, ortopedisk senter
Ullevål Universitetssykehus, ortopedisk senter

Bakgrunn: Både klassifisering og behandling av multidireksjonell skulderinstabitet (MDI)
er omstridt. Det er få publikasjoner om behandlingsresultat tilgjengelig. Vi presenterer
resultatet av alle pasienter operert ved UUS i perioden 2002-2005.
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Formål: Vi ønsket å etterundersøke resultatene etter MDI-operasjoner med tanke på
pasienttilfredshet, smerte, luksasjonstendens og aktivitetsnivå.
Materiale og metode: Ved gjennomgang av operasjonsprotokoller og pasientjournaler
ble det definert 21 pasienter (9 kvinner) som ble operert for diagnosen MDI i den
aktuelle perioden. Både åpne og arthroscopiske teknikker ble benyttet. Samtlige
hadde gjennomgått langvarig konservativ behandling uten tilfredsstillende resultat før
operasjon. Pasientene ble kontaktet med spørreskjema sommeren 2008 hvor de skulle
score nevnte parametere ved hjelp av Visual Analogue Scale 0 (best) -10. De ble også
spurt om aktivitetsnivå og arbeidssituasjon.

Resultater: 21 pasienter, alder 32 (19-43) år, ble operert i 23 skuldre. 17 pasienter med totalt
19 skuldre svarte. Oppfølgingstid 45 (38-64) måneder. Postoperativ pasientfornøydhet
3,6 (0-10), smerter 3,5 (0-10) og stabilitet 3,2 (0-10). 13 av 17 pasienter anga mellom 0-5
VAS på alle parametere. 4 skuldre hos 4 pasienter har luksert postoperativt. Antallet
			
varierer fra 2 til utallige luksasjoner. Alle pasientene er kvinner. 5 pasienter opplever
			
subluksasjoner hvorav 4 er de samme som har reluksert. 11 pasienter er tilbake i full
		
jobb, 2 jobber deltid. 4 pasienter er uføre, 2 grunnet skulderplager. 7 pasienter har
		
måttet endre sine fritidsvaner postoperativt grunnet skulderplager.
Diskusjon: Det er omstridt hvorvidt pasienter med MDI skal behandles konservativt
eller operativt. Det er bred enighet om at optimalisert konservativ behandling må
forutgå kirurgi. Mange pasienter kan være vanskelige å motivere grunnet langvarige
plager og at tidligere konservativ behandling er forsøkt med dårlig resultat. Flere
operasjonsmetoder er beskrevet og det gjenspeiles i vårt materiale. Det er liten tvil om
at radiobølgeindusert varmebehandling av kapselen gir dårlige resultater over tid. I
vårt materiale ser det ut til at arthroscopiske individuelt tilpassede operasjonsteknikker
gir akseptable resultater og er det som bør foretrekkes. Vår erfaring er at dette er en
meget heterogen gruppe pasienter som ikke kan behandles med samme prosedyre hver
gang. Den peroperative vurderingen krever kompetanse og erfaring fra operatøren. Vi
anbefaler at pasientene tilbys operativ behandling kun ved avdelinger med tilstrekkelig
stort volum av denne type lidelser. Dette tiltross for at operasjonen rent teknisk sett
ikke er spesielt krevende.
Konklusjon: Operativ behandling av MDI kan gi akseptable resultater, men ikke på
samme nivå som ved posttraumatisk unidireksjonell instabilitet. Seleksjon av pasienter
og valg av operasjonsmetode bør baseres på stor klinisk erfaring og forutsetter etter vår
mening en viss sentralisering av disse pasientene.

73. Infeksjon
NEKROTISERENDE FASCIITT I SØR-TRØNDELAG 1996-2007
Brattli F
Witsø E
Bakgrunn: Nekrotiserende fasciitt er en alvorlig infeksjon som affiserer det subkutane
rom og fasciene over muskulaturen. Pasientene har ofte nedsatt allmenntilstand og
uttalte smerter. Behandlingen for tilstanden er en kombinasjon av kirurgisk revisjon og
store doser antibiotika.
Det har vært hevdet at insidensen av alvorlige invasive bløtvevsinfeksjoner har vært
økende fra slutten av 80-tallet, både her i Norge og i resten av verden. Til tross for dette
er det foretatt få studier som har tatt sikte på å kartlegge den reelle forekomsten av
nekrotiserende fasciitt.
Tilstanden kan inndeles i to undergrupper: Type-2, som er en infeksjon med gruppe
A streptokokker alene, eller i kombinasjon med enten Staphylococcus aureus
eller Staphylococcus epidermidis. Type-1 skyldes andre mikrober enn gruppe A
streptokokker.
Det er kun tilfeller av nekrotiserende fasciitt Type-2 som er meldingspliktig til MSIS
(Folhehelseinstituttet).

			
			

		

Materiale og metode: Vi kartla den reelle forekomsten av nekrotiserende fasciitt
behandlet ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim i perioden fra og
med 1996 til og med 2006. Operasjonsprotokollene fra den aktuelle perioden ble
gjennomgått for å finne frem til de aktuelle pasientene. Pasientjournalene og prøvesvar
for pasienter som hadde blitt behandlet for tilstander suspekt på nekrotiserende
fasciitt ble så nøye vurdert. Fra dette materialet, kategoriserte vi pasientene enten
til å ha a) sikker nekrotiserende fasciitt, b) mulig nekrotiserende fasciitt, eller c) ikke
nekrotiserende fasciitt. Disse funnene ble så kontrollert opp imot det som hadde blitt
meldt inn til MSIS i samme tidsperiode.
Resultater: Av ca 50.000 pasienter som hadde blitt operert ved avdelingen i den aktuelle
perioden identifiserte vi 69 pasienter som hadde sikker nekrotiserende fasciitt og 19
pasienter ble klassifisert som mulige tilfeller.
Av disse 88 pasientene hadde 53 (61 %) nekrotiserende fasciitt av Type-2 (streptokokk
A). Bare 10 av disse hadde blitt meldt inn til MSIS. I 40 % av tilfellene skyldtes
tilstanden andre mikrober enn streptokokk A. Forekomsten av nekrotiserende fasciitt
i Trondheim by i de to periodene 1996-2001 og 2002-2007,var henholdsvis 1,8/100.000
og 4,2/100.000.
Konklusjon: Det kan se ut som om forekomsten av nekrotiserende fasciitt er økende. I
nesten halvparten av tilfellende skyldes infeksjonen andre mikrober enn streptokokk A.
Bare en brøkdel av tilfellene av nekrotiserende fasciitt blir meldt til MSIS.
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75. Infeksjon

SADELPROTESE ETTER PERIACETABULÆR TUMORRESEKSJON

RISIKOFAKTORER FOR POSTOPERATIV INFEKSJON
- kan pasientens stemningsleie og sosiale forhold ha betydning?

Sellevold S
Follerås G
Zaikova O
Norum O-J
Skjeldal S
Rikshospitalet, kirurgisk avdeling, ortopedisk seksjon ved Det Norske Radiumhospital
Bakgrunn: Ved tumorreseksjon i bekkenet som omfatter acetabulum og muliggjør
bevaring av ekstremiteten er sadelprotese den mest brukte rekonstruksjonsteknikk ved
ortopedisk seksjon ved Radiumhospitalet.

			
Formål: Sammenfatte data og informasjon om våre pasienter operert i tidsrommet 1999
			
– 2008.
		
		
Materiale og metode: Røntgenbilder, operasjonsbeskrivelser og journalopplysninger
for 18 pasienter operert i aktuelle tidsrom er gjennomgått. Folkeregisteret har gitt
opplysninger om pasienter fortsatt er i live.
Resultater: Per 210808 er 11 pasienter i live. Gjennomsnittlig observasjonstid er 3 år
7 mnd (1 mnd – 9 år 5 mnd). Gjennomsnittlig levetid etter operasjon for de 7 døde
er 1 år 5 mnd (4 mnd - 3 år 6 mnd). Gjennomsnittlig alder ved operasjon er 53 år 9
mnd (13 år 9 mnd - 81 år 3 mnd). Primære svulster hos 11 pasienter, metastaser hos 7
pasienter. Gangfunksjon etter operasjon: uten støtte: 2 pasienter, krykker: 8 pasienter,
rullator: 2 pasienter, rullestol: 2 pasienter. Smerter etter operasjon: ingen smerter: 5
pasienter, lite smerter: 5 pasienter, en del smerter: 3 pasienter, mye smerter: 4 pasienter.
Komplikasjoner: infeksjon: 5 pasienter, lymfødem: 4 pasienter, dislokasjon: 1 pasient,
kraniell protesemigrasjon: 1 pasient, DVT: 1 pasient.
Diskusjon: Pasientene kan inndeles i to hovedgrupper, de som opereres i rent palliativt
øyemed, og de som opereres med sikte på kurasjon. Ved palliasjonskirurgi opereres
intralesjonelt og man sparer så mye ben og bløtvev som mulig. Denne gruppen er ofte
generelt svekket av sin grunnsykdom. Absolutt vurdering av smerter og funksjonsnivå
etter kirurgi blir derfor usikker. Den andre gruppen er operert med siktemål vid kirurgisk
margin og her vil det være store variasjoner med hensyn til reseksjon av bekkenben,
muskler, nerver og kar.
Konklusjon: 5 av 18 pasienter utviklet infeksjon, 4 av disse er behandlet med antibiotika
som suppresjon med godt resultat, en revidert og ennå uavklart. Til tross for mange
og dels alvorlige bivirkninger er resultatene i samsvar med eller bedre enn tidligere
publisert pasientmateriale.
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Strugstad E
Witsø E

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

Introduksjon: Pasienter med åpne brudd og høyenergetiske skader har en høyere
forekomst av postoperative infeksjoner etter operativ bruddbehandling sammenlignet
med pasienter med lukkede brudd og lavenergetiske skader (1,2,3). Det har også vært
vist at åpne brudd i underekstremitetene har større risiko for infeksjon enn tilsvarende
brudd i overekstremiteten (1,2). I tillegg til røyking og alkohol, har også annen
comorbiditet ved skadetidspunktet vært tillagt betydning (2,3). Eksempel er diabetes
mellitus og hjerte/kar – sykdom.
Ved Seksjon for ortopediske infeksjoner, Ortopedisk avdeling, St Olavs Hospital, har man
hatt et inntrykk av at andre disponerende faktorer også kan være aktuelle hos pasienter
som får infeksjon etter operativ bruddbehandling. I en retrospektiv undersøkelse
studerte vi risikofaktorer for utvikling av infeksjon etter operativ bruddbehandling i
legg og ankel med fokus på psykososiale forhold.

			
			

		

Materiale/metode: Det ble foretatt en retrospektiv undersøkelse basert på gjennomgang
av pasientjournaler. Man identifiserte pasienter som hadde vært operert for dyp
postoperativ infeksjon etter behandling for skaftfracturer i legg, tibial pilonfracturer og
ankelfracturer i tidsrommet 2000-2005. Totalt utgjorde dette 60 pasienter. Henholdsvis
17 og 5 av pasientene var primæroperert ved andre sykehus i Norge og i utlandet.
Vi etablerte en kontrollgruppe på 120 pasienter som i samme tidsrom ble operert for
tilsvarende fracturer uten å få infeksjon. Fra det primære skadetidspunktet ble følgende
data registrert: 1) alder og kjønn, 2) om fracturen var åpen eller lukket og om det
var høyenergiskade, 3) sosiale forhold ble kategorisert i grupper etter om pasienten
hadde et yrke som krevde lav eller høy utdanning (ut over videregående skole), var
under utdanning eller trygdet, 4) tidligere sykdommer ble kategorisert som hjerte/kar
- sykdom, lungesykdom, diabetes, psykisk sykdom eller annet, 5) opplysninger om bruk
av stimulantia, som røyking, alkohol og narkotika. Materialet ble bearbeidet statistisk
ved hjelp av SPSS med bruk av 2x2 krysstabell og Chi kvadrat test.
Resultat: I gruppen operert for postoperativ infeksjon fant man diagnosen depresjon
hos ni sammenlignet med sju i kontrollgruppen (p = 0,04). I gruppen med infeksjon fant
man to med yrke som krever høy utdanning sammenlignet med 28 i kontrollgruppen
(p = 0,001).
Diskusjon: Retrospektive undersøkelser basert på opplysninger fra pasientjournalen har
sine begrensninger. Noen opplysninger vil mangle og informasjonen er gjerne for lite
standardisert til bruk for statistisk analyse. Til tross for dette synes forskjell i sosial status
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(i.e. utdanningsnivå) å være signifikant forskjellig i de to gruppene.
Konklusjon: Undersøkelsen taler for at psykososiale forhold har betydning for i hvor
stor grad man er disponert for infeksjon etter operativ bruddbehandling. For å klargjøre
dette nærmere bør det utføres en prospektiv, ikke-randomisert undersøkelse.
Referanser: Dellinger EP, Miller SD, Wertz MJ, et al: Risk of infection after open fracture
of the arm or leg. Arch Surg 123: 1320-1327, 1988.
Bowen TR, Widmaier JC: Host classification predicts infection after open fracture. Clinical
Orthopaedics and Related Research 433: 205-211, 2005.
Høiness P, Engebretsen L, Strømsøe K: Soft tissue problems in ankle fractures treated
surgically. Injury, Int J Care Injured 34: 928-931, 2003.
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Aarseth L
Brekke K
Hide, R

Helse Sunnmøre, Ortopedisk avdeling
Helse Sunnmøre, Ortopedisk poliklinikk
Helse Sunnmøre, Mikrobiobiologisk avdeling

			
			

		

Bakgrunn: Kroniske sår er ei vanleg problemstilling på ei ortopedisk avdeling/poliklinikk.
Dei treng ofte langvarig behandling og er ofte ressurskrevjande. Behandlingsalternativa
er mange, men resultata er lite dokumenterte.

SAPHENOUS PERFORATOR FLAP VED ALVORLIGE OSTEOMYELITTER:
EN PRELIMINARY RAPPORT I 50 KASUSER
Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge
Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge
Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Innledning: Behandling av alvorlige posttraumatiske infeksjoner i de distale del av leggen
er fortsatt utfordring i rekonstruktiv kirurgi. Saphenous perforator neurofasciocutaneous
flap presenterer en god behandlingsstrategi i dekning av bløtdelsdefekter i disse
områdene.
Formål: Formål av denne studien er å evaluere overlevelse av saphenous perforator flap
hos pasienter med høy morbiditet og posttraumatisk osteomyelitt.    
Materiale: Det ble gjort et prospektiv klinisk studie fra 1994 til 2006 ved Trauma senter
i Frankfurt am Main, Tyskland. Alle pasientene ble behandlet med distal perforator
saphenous neuro-fascio-cutaneous flap pga. posttraumatisk kronisk infeksjon i distale
tredje del av tibia og fot. Risikofaktorer som kort og lang tid outcome ble registrert og
er nå under analyse. Her er det preliminary rapport av resultater.
Resultater: Fra totalt 56 pasienter ble det 50 pasienter inkludert i vår studie.
6 pasienter (12 %) har fått total lappnekrose. 6 pasienter (12 %) har utviklet en parsiell
lappnekrose.    
Konklusjon: Med tanke på pasientpopulasjon involvert i denne studien (pasienter med
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Referanser: 1. The arterial anatomy of skin flaps, George C. Cormach; Lamberty

HAR BANDASJAR SOM INNEHELD NANOKRYSTALINSK SØLV EFFEKT PÅ TILHELING AV
KRONISKE SÅR SOM ER KRITISK KOLONISERTE ELLER INFISERTE?

			
			
		
76. Infeksjon
		

Tajsic N
Winkel R
Husum H

høy morbiditet) finner vi våres resultatene tilfredsstillende.
Saphenous perforator flap er en robust lapp som gir gode resultater i sammenligning
med frilapp plastikk på samme patologisk entitet - ostemoyelitt.
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Føremål: Vurdere den kliniske effekten på sår av alginatbandasje som inneheld nanokrystalinsk sølv. In vitro studiar har vist bakteriecid effekt mot ei rekkje bakteriar, klinisk
effekt lite dokumentert.
Metode: 1: E-swab prøver frå såret for mikrobiologiske undersøkingar
2: Kvalitativ og kvantitativ registrering av såreksudat
3: Måle areal og djupne av såret
4: Foto av såret
		
Pasienten blir undersøkt dag 0, 7, 14 og 21.
Materiale: Vi har inkludert 20 pasientar, 11 kvinner, 9 menn. Gjennomsnitts alder var
64 år (28-83). 13 sår var pga traume eller komplikasjon til kirurgi, 2 insiderte abscessar,
1 trykksår, 1 venøst sår, 1 arteriovenøst sår, 1 arterielt sår, 1 fistel, 3 pasientar fekk
antibiotika peroralt.
Resultat: Pasientane hadde i gjennomsnitt vore behandla i 12 veker (0-52) før
studiestart. 15 vart betre, 2 uendra og 3 vart verre (såra vart infiserte av Staf. aureus
under behandlinga). Sjølv om bakterietalet ikkje vart dramatisk redusert, tilhela såra.
Særleg er effekten på Staf. aureus usikker, 3 tilfelle vart kolonisert av Staf aureus under
behandlinga. Arealet av såra vart i gjennomsnitt redusert med 47 prosent etter ei veke,
etter tre veker 70 prosent. Luktproblem frå sår vart i fleire tilfelle kraftig redusert.
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Diskusjon: Sjølv om vi ikkje fekk den venta effekten av sølv på bakteriane, har bandasjen
hatt god effekt på sårtilhelinga. Effekten viser seg ofte etter 1 vekes behandling.
Konklusjon: Effekten på sårtilhelinga og luktproblem er god, men mekanismen er ikkje
den ein hadde venta. Såra tilhelar trass i at dei er koloniserte med bakteriar. Ein skal
ikkje undervurdere effekten av tett oppfølging av same person.

78. Protese

			
USEMENTERTE INDIVIDTILPASSEDE LÅRBENSKOMPONENTER VED TOTALPROTESER I
Hofte. En prospektiv klinisk studie.
			
		
Benum P
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
		
Aamodt A
Haugan K
Persen L
Schnell-Husby O

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

Bakgrunn: Vi har i 13 år anvendt en CT-basert inividtilpasset femurkomponent (Unique
SCP) utviklet i Trondheim. Hensikten med utviklingen av en slik protese var å bedre
fiksasjonen og straindistribusjonen i femur, optimalisere biomekanikken i hofteleddet
samt muliggjøre bruk av usementerte proteser ved abnorm form og dimensjon av øvre
femurende.
Formål: Hensikten med denne rapport er å presentere komplikasjonene, samt de kliniske
resultatene 7 til 10 år postoperativt.
Materiale og metoder: 685 hofter er operert, 58.8 % hos kvinner. Gjennomsnittsalderen
var 51 år (20-69). 42.3 % var dysplastiske. Også hofter uten større deformitet i øvre
femurende er inkludert. Protesene har en design som gir 10 grader collumanteversjon
etter innsettelse, og optimalisert medialt offset av caput og inntil 3 cm benforlengelse.
Pasientene er fulgt opp klinisk m.bl.a. Merle d’Aubigné skår samt rtg.us. RSA og DEXAstudier er utført hos en mindre gruppe pasienter.
Resultater: Vi har erfart at bruk av denne type protese er enkel. Peroperativ fissur
har oppstått ved 1.3 % av operasjonene. Fissurene ble fiksert med cerclager,alle
tilhelet uten løsning av protese.10 protesedislokasjoner har oppstått (1.5 %). Åtte
femurfrakturer oppsto etter fallskader (1.2 %). Fire av disse tilhelet etter osteosyntese
uten at protesen løsnet. En langstammet standardprotese måtte anvendes ved de
øvrige. Ingen løsninger har oppstått bortsett fra hos en pasient med utilstrekkelig fiksert
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subtrokantær rotasjonsosteotomi.. Gjennomsnittlig total skår etter 7 år (125 hofter) var
17.1 (preoperativt 9.4), etter 10 år (56 hofter) 17.0 (preoperativt 9.4). Smerteskår ved
tilsvarende observasjoner var 5.7 (preoperativt 2.7) og 5.6 (preoperativt 2.8). DEXAstudien viste nærmest normalisert bentetthet i øvre femur 10 år postoperativt. RSAstudien viste ingen signifikant protesemigrasjon.
Diskusjon: Bruk av individtilpassede proteser muliggjør en optimalisering av biomekanikken i hofteleddet og eliminerer behov for bruk av multimodulære proteser.
Optimalisering av medial femoral offset, som oppnås lettere ved bruk av slike proteser
enn ved standardproteser, vil kunne bidra til en bedre glutealfunksjon (1). Lav forekomst
av peroperative fissurer og postoperativ instabilitet indikerer adekvat tilpasning av
stammedel og lårhals. Fravær av løsninger i en pasientgruppe fulgt i 7-10 år, samt
funnene ved RSA og DEXA- undersøkelsene som viser god protesestabilitet og god
preservering av tilgrensende benvev, indikerer en sannsynlig sikker langtidsforankring.
Konklusjoner: Bruk av individtilpassede lårbenskomponenter er utvilsomt fordelaktig
ved større anatomiske avvik i øvre femurende. De gir også mere forutsigbare
biomekaniske forhold i hofteleddet enn standardproteser. Det gjenstår imidlertid å se
om slike proteser vil gi bedre langtidsresultater hos pasienter uten større anatomiske
avvik.

			
			

		

79. Protese
MIGRASJON AV EN USEMENTERT FEMURSTAMME MED TO FORSKJELLIGE
HYDROXYAPATITTBELEGG. 2 ÅRS RESULTATER FRA EN PROSPEKTIV RANDOMISERT
STUDIE.
Bøe B
Heier T
Röhrl S
Snorrason F
Nordsletten L

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

Bakgrunn: Det er tidligere vist at Taperloc stammen har over 90% overlevelse etter
10-15 år uten benmineral belegg. I 2003 startet Taperloc Oslo studien for å evaluere 2
forskjellige hydroxylapatitt-belegg (HA). HA ble pålagt enten med vanlig plasmaspray
teknikk ved høy varme, eller ved en elektrokjemisk kald metode (Bonemaster-BM).
Hypotesen er at Taperloc vil fungere like godt med de to forskjellige HA belegg og
at kombinasjonen sementert kopp/usementert stamme vil gi lite plastikkslitasje.
Radiostereometrisk analyse (RSA) gjør det mulig å få sikre resultater av implantatets
mikrobevegelser etter få måneder og anbefales sterkt i små kliniske studier med
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introduksjon av nye implantater (Kärrholm, Borssen et al. 1994).

80. Protese

Formål: Vi ønsket å prøve et nytt protesebelegg for å se om det kunne bedre bentettheten
og samtidig ivareta stabilitet og overlevelse av protesen.

C-stem vs Charnley, to års oppfølgning med RSA

Materiale og metode: 48 pasienter ble inkludert (30 kvinner). 5 pasienter ble operert
bilateralt (2 kvinner). En pas. ekskludert pga periprostetisk fractur. Pasientene ble
randomisert til Taperlocstamme med HA- eller BM-belegg. Alle fikk sementert
SHP-kopp i acetabulum. Pasientene ble fulgt opp med klinisk undersøkelse, RSA og
benmineralanalyser (DXA).

Resultater: HHS bedret seg fra 52/18 til 89/38 i HA gruppen og fra 55/20 til 95/41 i BM
gruppen. Femurstammene i studien sank mere enn det som kan tilskrives usikkerhet
pga metoden. Etter 24 mnd. hadde protesene i begge grupper sunket 0,28mm (P>0.05).
Synkingen registrert etter 3 måneder var HA 0,35 mm og BM 0,26 mm, dvs protesene
			
har vært stablie etter 3 måneder. DXA viste signifikant høyere bentetthet i trabekulært
			
bein for BM gruppen etter 12 måneder. Etter 24 mnd. var det ingen signifikant forskjell
		
mellom gruppene.

		
2 års RSA
Akse
Bonemaster
HA

Rotasjon (grader)
X
Y
Z
0,01
0,52
-0,07
0,03
0,17
-0,13

Migrasjon (millimeter)
X
Y
0,11
0,28
0,03
0,28

Z
-0,13
-0,00

Diskusjon/konklusjon: Hva som er akseptabel migrasjon vil variere noe etter design og
coating på protesen. Det er også vist på andre usementerte proteser at de har migrert
de 3 første månedene og etter dette vært stabile. BM-pasientene har signifikant høyere
bentetthet rundt stammen enn HA-pasientene etter 12 mnd. Vil dette spille noen rolle
på langtidsresultater? Etter 24 mnd. ser det ut til at Taperlocstammen er et sikkert
produkt også med benmineralbelegg.

Dahl J
Rydinge J
Røhrl SM
Snorrason F
Nordsletten L

Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk avdeling,
Ringerike sykehus
Ortopedisk avdeling, Ringerike sykehus
Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus
Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus
Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus

Bakgrunn: C-stem er en relativt ny (1999) femurstamme som er konisk i tre plan. Rasjonalet
for dette designet er å få en jevnere kraftoverføring fra stamme til sementmantel og
derved økt stabilitet og beinremodellering. Det foreligger ingen randomisert studie
som sammenligner denne stammen med noen annen veldokumentert stamme. En
pasientserie er fulgt med RSA og viser tendens til økt retroversjon. Vi ønsket å gjøre en
randomisert studie mot en veldokumentert stamme for å etterprøve dette.
Formål: Sammenligne migrasjonsmønsteret til disse to stammene prospektivt.

			
			

		

Materiale og metode: 70 pasienter ble randomisert til enten C-stem eller Charnley
femurstamme. Alle fikk Oggee kopp og 22 mm stålhode. Det ble brukt lateral
tilgang og palacos sement. Pasientene ble evaluert med Oxford og Harris hipscore
preoperativt og etter to år. Det ble tatt standard røntgenbilder postoperativt og
etter to år. Radiostereometri (RSA) potoperativt og etter 3,6,12 og 24 måneder. Etter
to år var 44 pasienter tilgjengelige for migrasjonsanalyse med RSA. Av disse var 22
Charnleystammer.
Resultater:
Klinisk: Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene i Harris og Oxford hipscore
etter to år.
RSA etter to år:
Migrasjon
Subsidence
Med/Lat
Ant/Post
Retroversjon
Varus/Valgus

C-stem
0,76 mm
-0.06 mm
-0.27 mm
1,7 grader
-0.03 grader

Charnley
0,22 mm
0,14
0.47mm
2,5 grader
-0,23 grader

Signifikans
P<0.05
P<0.05
NS
P<0.05
NS

Diskusjon: Glattpolerte koniske femurstammer er designet for å synke i sementmantelen.
Våre resultater for distal migrasjon av C-stem er sammenlignbare med andre studier av
krageløse glattpolerte stammer. Langtidsoppfølgning har vist at dette ikke gir noen
økt fare for løsning. Det har imidlertid blitt vist økt tendens til retroversjon av denne
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stammen i en pasientserie tidligere med RSA. I vårt materiale kan vi ikke bekrefte
dette funnet. I vår randomiserte studie er C-stem mer stabil enn den veldokumenterte
Charnleystammen for retroversjon.

med mest slitasje av Reflection koppene (t-test, p< 0.0001). Det var statistisk signifikant
høyere slitasje av Reflection enn Charnley/ Ogee (t-test, p<0.0001). Hodematerialet
hadde ingen effekt på slitasje.

Betydning: Vi ser ingen grunn til at man ikke kan forvente gode langtidsresultater med
denne stammen ut fra våre funn i denne studien.

Diskusjon: Mindre klinisk slitasje med XLPE enn UHMWPE passer godt med funn
fra in vitro studier og andre kliniske materialer på kryssbunden polyetylen. Det var
mindre slitasje med Ogee-koppen enn Reflection UHMWPE hvilket muligens kan
skyldes ulik hodestørrelse og steriliseringsmetode. Resultatene tyder på at de antatt
positive egenskapene til Oxinium ikke gir mindre slitasje av polyetylen i en klinisk
sammenheng.

81. Protese

Konklusjon: Reflection UHMWPE har økt slitasje sammenlignet med XLPE og Charnley/
Ogee etter 2 års RSA-oppfølging. Oxinium som hodemateriale hadde ingen effekt på
slitasje sammenliknet med Kobolt Krom.

EN RANDOMISERT RSA-STUDIE AV TO SEMENTERTE HOFTEPROTESER MED 5 ULIKE

			
ARTIKULASJONER: KOPPSLITASJE ETTER 2 ÅRS OPPFØLGING
			
Kadar T*, Hallan		G*, Aamodt A**, Haugan K**, Indrekvam K*, Bierling R*, Birketvedt R
*, Badawy M*, Skredderstuen A*, Stokke T***, Havelin LI*, Furnes O*
		
*Ortopedisk klinikk, Kysthospitalet i Hagevik og Haukeland Universitetssykehus
**Ortopedisk avdeling, St.Olavs Hospital
***Radiologisk avd, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn: Slitasje av konvensjonell polyetylen (UHMWPE) er et stort problem i
hofteprotese-kirurgien. Måling av 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. Det har i de senere år imidlertid blitt publisert en del studier som
tyder på at kryssbundet polyetylen har mindre slitasje enn UHMW polyetylen.
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Acetabular polyetylenslitasje: Kvantifisering av målefeil grunnet
variasjon i bekkenorientering og variasjon i slitasjeretning.
Foss OA
Klaksvik J
Benum P

Formål: Å sammenligne de ulike hodematerialene og koppmaterialene og disses
innvirkning på koppslitasje.
Materiale og metode: 150 pasienter i alderen 59-80 år ble randomisert i 5 grupper fra nov.
2004 til juni 2007. Pasientene ble randomisert til enten Charnley (De Puy) eller Spectron
(Smith & Nephew) stamme. Spectron protesen ble testet med to typer polyetylen kopper:
Reflection UHMW polyetylen og den kryssbundne XLPE, kombinert med to leddhoder,
Kobolt Krom og Oxinium. Acetabularkomponentene og det periprostetiske bein ble
merket med tantalkuler. Det ble gjort RSA-opptak postoperativt og ved 3, 6, 12 og 24
måneder. Penetrasjon av protesehodet i koppen (MTPM: Maximum Total Point Motion)
ble målt, og ble brukt som et mål på koppslitasje.
Resultater: Så langt foreligger det 2-års data på 13-15 pasienter i hver gruppe.
Mean MTPM var for XLPE/ Oxinium 0.18 mm, XLPE/ CoCr 0.18 mm, Reflection/ CoCr 0,45
mm, Reflection/ Oxinium 0.50 mm og Charnley/ Ogee 0.20 mm.
Vi fant statistisk signifikante forskjeller mellom XLPE koppene og Reflection koppene
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Bakgrunn: Polyetylen er rutinemessig brukt som glideflate i acetabularkomponenter.
Høy grad av slitasje er assosiert med osteolyse og proteseløsning. Det er derfor viktig å
kunne måle slitasje på pasient- og komponentnivå for å identifisere utsatte pasienter
og vurdere forskjellige typer implantat. Slitasje blir typisk målt ved å sammenlike
korresponderende mål gjort på sekvensielle røntgenbilder. Målingene er dermed
ikke basert på reelle mål men på projiserte. Projiserte lengde- og vinkelmål kan
påvirkes både av bekkenets orientering under røntgenopptakene og slitasjeretning i
acetabularkomponenten. Slike påvirkninger representerer feilkilder ved slitasjemålinger
ved at de kan resultere i underestimering av slitasjemålene.
Formål: Vi ønsket å beskrive og kvantifisere effektene av;
1) bekkenorientering, 2) slitasjeretning og kombinasjoner av disse på 2-dimensjonale
slitasjemålinger (målinger basert på AP bekkenbilder alene).
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Materialer og metoder: Et tidligere utviklet dataprogram for røntgenbilde- simulering
ble brukt til simulering av virtuelle røntgenbilder av et virtuelt bekken med totalprotese.
Først ble effekter forårsaket av klinisk relevante variasjoner i bekkenorientering og
slitasjeretning analysert separat. En Monte Carlo algoritme ble så brukt for å beskrive
kombinerte effekter av disse.
Resultat: Variasjoner i bekkenorientering resulterte i gjennomsnittlig slitasjeunderestimering på 0,4 % (range, 0-2.6) og variasjon i slitasjeretning, 8.5 % (0-42).
Kombinerte variasjoner av bekkenorientering og slitasjeretning resulterte i 9 % (0-99)
slitasjeunderestimering.

Diskusjon: Varierende sentrering av røntgenrøret er antagelig den viktigste feilkilden
ved 2-dimensjonale slitasjemålinger. Andre feilkilder er; manglende kontakt mellom
protesehode og polyetylen, slitasje på liners bakside, multiple slitasjeretninger i den
			
enkelte kopp og dårlig billedkvalitet.

			
		
Betydning: Underestimering av polyetylenslitasje forårsaket av endringer i bekken		
orientering og / eller slitasjeretning er trolig av liten betydning i forhold til andre
feilkilder ved 2-dimensjonale slitasjemålinger i acetabularkomponenter.
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STOR VARIASJON I REVISJONSRISIKO FOR SEMENTERTE HOFTEPROTESER – EN STUDIE
AV 62305 PRIMÆRE TOTALPROTESER
Espehaug B1
Furnes O1,2
Engesæter LB1,2
Havelin LI1,2
1
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland
Universitetssjukehus
2
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen

for Leddproteser i perioden 1987-2007 (n=62305). Cox regresjon ble utført med alle
revisjoner og med revisjon på grunn av aseptisk løsning som endepunkt. Det ble justert
for protesevise forskjeller av sementmerke, kjønn, alder og diagnose. For å ta hensyn til
at relative forskjeller i revisjonsrisiko (RR) mellom protesene endret seg over tid ble risk
estimater etablert med henholdsvis 0–5, 6–10, og mer enn 10 års oppfølging.
Resultater: Justert revisjonsandel etter 20 år var 14 % (95 % KI: 12–16) totalt, og 7.7 %
(6.4–8.9) med aseptisk løsning som revisjonsårsak. Videre resultat er gitt med revisjon på
grunn av aseptisk løsning som endepunkt. Revisjonsandel ved 10 år for de 4 mest brukte
protesene var lik 3.3 % (2.9-3.6) for Charnley, 2.5 % (2.0-3.0) for Exeter, 6.6 % (4.1-9.0)
for Reflection/Spectron-EF og 2.8 % (2.2-3.5) for Titan. Bare Charnley, Exeter, Titan og
Spectron/ITH kunne sammenlignes utover 10 år. For disse protesene var langtidsresultatene
(> 10 år) sammenlignbare for stammedelen, mens både Exeter (RRkopp=1.7, p=0.001)
og Spectron (RRkopp=2.4, p<0.001) koppen hadde høyere revisjonsrisiko enn Charnley
koppen. For proteser med kortere oppfølgingstid, fant vi i tidsintervallet 6–10 år økt
revisjonsrisiko også for Reflection/Spectron-EF (RRkopp=5.5, p<0.001; RRstamme=2.4,
p<0.001) og Elite/Titan (RRkopp=7.5, p <0.001; RRstamme=5.4, p<0.001). Koppen
i Reflection/ITH kombinasjonen hadde også økt revisjonsrisiko sammenlignet med
Charnley koppen (RRkopp=2.1, p=0.03). Bare Lubinus SP stammen hadde statistisk
signifikant bedre resultat enn Charnley (RRkopp=0.2, p=0.09; RRstamme=0.1, p=0.01).
Mange av protesene inkludert i studien var relativt nylig introdusert. For å få en mer
rettferdig sammenligning ble analysene også utført med oppfølging fra 1998. Sett i
forhold til Charnley protesen gav dette tydeligere forskjeller, med unntak av Lubinus
SP hvor vi nå ikke fant statistisk signifikant forskjell. Endringene skyldtes i hovedsak en
markert forbedring i revisjonsrisiko over tid for Charnley protesen.

			
			

		

Diskusjon: Mange egenskaper ved protesene er vist å kunne føre til forskjeller i levetid,
blant annet polyethylenkvalitet, steriliseringsmetoder, overflatebehandling, materiale,
hode- og stammestørrelse. Forbedringen i resultat over tid for Charnley protesen kan
ikke forklares ut fra registerdata, men man kan diskutere betydningen av endringer i
undervisningsmetoder og en mulig seleksjon av dedikerte kirurger.
Konklusjon: Studien påviste klinisk relevante forskjeller i levetid mellom protesene.
Sammenlignet med Charnley protesen fant vi høyest revisjonsrisiko for Reflection/
Spectron-EF og Elite/Titan kombinasjonen. Totalresultatene var likevel tilfredsstillende
etter internasjonale standarder.

Bakgrunn og formål: SMM rapporten (6/2002) viste at mange av protesene som var i
vanlig bruk manglet dokumentasjon av kliniske resultat. Dette gjaldt også den mest
brukte protesekombinasjonen i 2007, Reflection all poly/Spectron-EF (kopp/stamme). Vi
har derfor studert 0 – 20 års levetid for sementerte primære totalproteser.
Pasienter og metoder: Vi inkluderte de 10 mest brukte protesene, sementert med Palacos
(inkludert kopi-sementer) eller Simplex sement, som var rapportert til Nasjonalt Register
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Konklusjon: Dette unike samarbeidet er nå i funksjon og vi har påvist forskjeller
mellom landene på kjønnsfordeling, diagnoser, protesevalg, fiksasjonsmetoder og
revisjonsårsaker.

THE NORDIC ARTHROPLASTY REGISTER ASSOCIATION.
Havelin LI
Fenstad AM
Furnes O
Salomonsson R
Mehnert F
Overgaard S
Pedersen A
Herberts P
Kärrholm J
Garellick G

Nasjonalt Register for Leddproteser
Nasjonalt Register for Leddproteser
Nasjonalt Register for Leddproteser
Svenska Höftproteseregistret
Dansk hofteproteseregister
Dansk hofteproteseregister
Dansk hofteproteseregister
Svenska Höftproteseregistret
Svenska Höftproteseregistret
Svenska Höftproteseregistret

Betydning: Det store antallet pasienter i dette prosjektet vil forbedre våre muligheter
i fremtidig forskning.

85. Protese

			
Bakgrunn: På grunn av forskjeller i systemene har det hittil vært begrensede muligheter
			
for å sammenligne resultater og for samarbeid mellom registrene.
Hensikt: Å lage		 en felles nordisk datafil slik at demografi og resultater i landene
		
kunne sammenlignes direkte, og å forbedre mulighetene til å studere resultater i
pasientgrupper som er for små i hvert enkelt land.
Materialer og metode: Registrene hadde i utgangspunktet ulike kodesystem og de
registrerte parametre var ulike. Derfor ble et nytt kodesystem laget for de variabler som
samtlige registre kunne levere data på. Primære totale hofteproteser fra 1995-2006 ble
selektert for studien og Danmark, Sverige og Norge leverte data etter at disse var blitt
avidentifisert og transformert til det nye kodesystemet. Kaplan-Meier og Cox multippel
regresjon med justering for alder, diagnose og kjønn, ble brukt til survivalanalyser og
kalkulasjon av relativ revisjonsrisiko, med revisjon uansett årsak som endepunkt.
Resultater: Totalt 280201 operasjoner ble inkludert (Danmark 69242, Sverige 140821,
Norge 70138). I Danmark og Sverige var 58% og 60% av pasientene kvinner, mens i
Norge var 70% kvinner. Hoftesykdom i barndommen var årsak til operasjon hos 3,1%,
1,8%, og 8,7% i Danmark, Sverige og Norge respektivt. Bare tre protesetyper (Charnley
(DePuy), Exeter (Stryker) og Lubinus IP /SP II (Link)) var blant de ti vanligste i alle tre land.
”Resurfacing” proteser var brukt i 0,5 % av operasjonene eller mindre, i alle tre land.
Bakre tilgang var brukt ved 91% i Danmark, 60% i Sverige og 24% i Norge. Sementerte
protester ble brukt i 46% av pasientene i Danmark, 89% i Sverige og i 79% i Norge.
Av de 280201 primære protesen hadde 9596 blitt revidert. Samlet for alle proteser i
de respektive land var 10-års survival 92,0% (95% CI: 91,6 – 92,4) i Danmark, 93,9%
(95% CI: 93,6-94,1) i Sverige og 92,7% (95% CI: 92,3-93,0) i Norge. I Danmark var 34%
av revisjonene gjort på grunn av luksasjon sammenlignet med 23% i Sverige og Norge.
Utskifting av bare kopp eller liner ble gjort ved 44% av revisjonene i Danmark, 29% i
Sverige og 33% i Norge.
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No difference between Charnley/ Ogee conventional cemented
arthroplasty and Charnley/Duraloc hybrid arthroplasty at 10 years.
Results from a randomized controlled trial
Bjørgul K
Andersen ST
Brevig K
Wiig M
Thu F
Åhlund O
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Orthopaedic Department, Ostfold Hospital Trust
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Orthopaedic Department, Ostfold Hospital Trust

			
			

		

Cemented total hip arthroplasty has been regarded as the gold standard in hip
replacement surgery, whereas a hybrid arthroplasty (uncemented cup/cemented stem)
was introduced as an alternative.
We report results at 10 years of a prospective randomized controlled trial comparing
a cemented total hip arthroplasty to a hybrid total hip arthroplasty. We included 215
patients (240 hips) with a mean age of 65 years (range 37-75). 120 hips were treated
with Ogee cup/Charnley stem and 120 hips received Duraloc 1200 cup/ Charnley stem.
Mean preoperative Harris Hip score was 47,4 (SD 14,5) in the conventional group and
49,4 (SD14,2) in the hybrid group. This improved to 87,7 (SD 10,3) in the conventional
group and to 88,2 (SD 10,9) in the hybrid group at 6 months and to 85,9 (SD 19,8) and
84,0 (SD 23,5) at 10 years.
At 10 years nine Ogee cups and four Duraloc cups had been revised (p=0,136; Fischer’s
Exact test). 30 stems had been revised 17 in the conventional group, and 13 in the hybrid
group (p=0,43; Chi-square). Survival studies show no significant difference in survival of
the components between the groups. We conclude that there is no difference between
a conventional cemented THA and a hybrid THA at 10 years neither in clinical results,
rate of revision nor survival of the implant.
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LUKSASJONER AV PRIMÆRE TOTAL HOFTEPROTESER, - NOEN DATA FRA ORTOPEDISK
AVDELING.

ENDRET DEFORMASJONSMØNSTER I COLLUM FEMORIS ETTER INNSETTING AV
RESURFACING PROTESE

Douglah S
Ortopedisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF
Raugstad TS
Ortopedisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF
Lichtenberg N Ortopedisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF

Wik TS
Østbyhaug PO
Klaksvik J
Aamodt A
Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske implantat, Ortopedisk avdeling, St Olavs
Hospital.

Bakgrunn: Luksasjoner av total hofteproteser er for det meste en tidlig komplikasjon
etter totalproteseoperasjoner i hofte (THA) og er nest hyppigst komplikasjon etter
proteseløsning. De fleste studiene viser prevalens på 2 % - 5 % for luksasjoner etter
primære THA. Formålet med gjennomgang av vårt materiale i perioden 2004-2007 er å
belyse vår egen praksis og behandlingsresultatene.

			
Materialer og metoder: Pasientene ble identifisert gjennom diagnosekoden i den
			
elektroniske pasientjournalen. Det ble registrert diagnose, alder, kjønn, dødelighet,
tid til luksasjon		 og retning av luksasjon på disse pasientene ved gjennomgang av
		
pasientjournal og røntgenundersøkelser. Behandlingsmetoden ble registrert, inklusiv
antall innleggelser/polikliniske konsultasjoner samt observasjonstiden.
Resultater: I alt er det registrert 82 luksasjoner hos pasienter innlagt i perioden 2004
- 2007, men 63 av disse var operert før 2004. I denne perioden ble 896 primæroperert
med sementert totalprotese (614 kvinner og 282 menn), og blant disse er det registrert
19 pasienter (2,1 %) med luksasjon (11kvinner og 8 menn) fram til utgangen av 2007.
Gjennomsnittlig alder hos disse var 70 år (range 33 – 88år).
Tiden fra primæroperasjon til luksasjon varierte mellom 1 og 300 dager. Førstegangs
luksasjon skjedde hos 60% i løpet av den første måneden og hos 80% i løpet av de
første 3 månedene, hos 2 av de 19 pasienter etter 300 dager. 15 pasienter (79%) hadde
bakre luksasjon, 3 (16%) hadde fremre og hos 1 pasient er retningen usikker.
- 10 av disse pasientene ble behandlet konservativt med lukket reponering og 1 av disse
brukte en luksasjonsortose. 4 av disse var pasienter med redusert almenntilstand på
grunn av skjelettmetastaser og patologisk hoftefraktur og flere reluksasjoner. 3 av disse
4 døde i observasjonsperioden.
- 9 pasienter ble behandlet operativt på grunn av reluksasjoner etter lukket reponering,
- gjennomsnittlig etter 2 reluksasjoner. 1 av disse fikk skiftet femurstammen og 8 fikk
kantplastikk (PLAD). 2 av disse relukserte og begge har dårlig compliance med alkoholog stoffmisbruk og den ene har fortsatt luksasjoner. De øvrige 6 opererte har ikke hatt
reluksasjoner.
Konklusjon: Omtrent halvparten av pasienter som lukserer blir konservativt behandlet
med lukket reponering. Når dette ikke fører til målet, er hovedmetoden vår operasjon
med kantplastikk, og resultatene av dette synes tilfredsstillende.
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Bakgrunn: ”Resurfacing” proteser har gjenvunnet popularitet som et alternativ ved
total hofte artroplastikk (THA). Stor caput diameter gir bedre funksjon og tillater høyere
aktivitetsnivå. Beinmassen i proksimale femur bevares, noe som gjør en eventuell revisjon
lettere. I tillegg forventes et mer fysiologisk deformasjonsmønster (strainmønster) i
proksimale femur, fordi kraftoverføringen fra ledd til protese ligner kraftoverføringen i
en uoperert femur. Proksimalt beintap som man ser ved standard THA er derfor ikke like
aktuelt. Datasimulering har vist endret deformasjonsmønster i nakkeområdet. Dette er
ikke tidligere påvist i kadaverstudier.

			
			

		

Formål: Hensikten med studien var å sammenligne deformasjonsmønsteret i collum
og proksimale femur etter implantasjon av en resurfacing protese, med deformasjonsmønster for intakt femur.
Materiale og metode: Ved kraftoverføring fra hofteleddet til protese og bein oppstår
en deformasjon av femur. Denne kan måles ved hjelp av strekklapper. Vi fordelte 10
strekklapper på collum og proksimale femur på elleve intakte humane kadaverfemora.
Strain ble målt med femur montert i en hoftesimulator som belastet benet tilsvarende
ett-bensstand og trappegang for en voksen person. Etter implantasjon av en resurfacing
protese (DePuy ASRTM) målte vi strain på nytt under samme belastningsforhold.
Resultater: Sammenlignet med intakt femur fant vi 17 % økt kompresjon på medialsiden
av nakken (p=0,021) samt 11 % økt strekk på lateralsiden etter implantasjon av resurfacing
protesen (p=0,009). Distalt for collum var deformasjonsmønsteret likt for operert og
uoperert femur.
Diskusjon: Varusfeilstilling og notching av resurfacing protesen har vært diskutert som
kirurgiske årsaksfaktorer til nakkefraktur etter implantasjon av resurfacing protese.
I tillegg er det vist at pasientfaktorer som kvinnelig kjønn, høy alder, osteoporose og
overvekt gir økt frakturrisiko. Denne studien har påvist eksperimentelt at strain øker i
nakkeområde. Endring av stress i collum kan være en medvirkende faktor ved postoperativ
fraktur, spesielt dersom det foreligger kirurgiske eller pasientrelaterte risikoforhold.
Betydning/relevans: Resurfacing protesen øker strain i nakkeområdet. Dette kan være en
av flere risikofaktorer for collumfraktur etter innsetting av denne typen proteser.
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ØKENDE RISIKO FOR REVISJON PÅ GRUNN AV DYP INFEKSJON ETTER INNSETTING AV
HOFTEPROTESE
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STUDIE PÅ MIKROBIOLOGI VED INFISERTE HOFTEPROTESER

Innledning: Forbedringer i kirurgi og perioperative rutiner har redusert forekomsten
av dype infeksjoner etter implantasjon av hofteproteser de siste tiårene. Men vi har nå
indikasjoner på at forekomsten av infeksjoner etter denne type kirurgi igjen øker.

			
Formål: Målet med vår studie var å undersøke om risiko for revisjon på grunn av
			
dyp infeksjon har økt for primære hofteproteser rapportert til Nasjonalt Register for
		 i perioden 1987-2007.
Leddproteser (NRL)
		
Materiale og metode: Vi inkluderte alle sementerte og usementerte primære totalproteser i hofte fra 1. september 1987 til 1. januar 2008. Cox analyser ble utført for å
estimere endringer i risiko for revisjon på grunn av dyp infeksjon over tid (kategorisert
i fire tidsperioder). Vi justerte for kjønn, alder, diagnose, type protese, varighet av
operasjon, type ventilasjon på operasjonsstuen, innfestningsmåte av protese og type
antibiotika profylakse. Endepunkt var første revisjon på grunn av dyp infeksjon. Analyser
på undergrupper av proteser ble også utført.
Resultater: Blant 97 300 primære totalproteser var 614 proteser revidert på grunn av
dyp infeksjon. Sammenlignet med perioden 1987-1992 var risikoen for revisjon 1,1
ganger høyere (95%KI 0,8-1,4, p=0,6) for perioden 1993-1997, 1,5 (95%KI 1,2-1,9,
p=0,002) for perioden 1998-2002 og 2,5 (95%KI 1,9-3,4, p<0,001) for perioden 20032007. Det samme ble funnet for henholdsvis sementerte og usementerte proteser, og
for en undergruppe med Charnley protese med antibiotikaholdig sement og systemisk
antibiotikaprofylakse. Usementerte proteser innsatt i perioden 2003-2007 viste en
økning av risiko for revisjon på grunn av dyp infeksjon på 5,4 ganger (95%KI 2,7-10,8,
p<0,001) i forhold til perioden 1987-1992.
Diskusjon og konklusjon: Vi fant en økning i risiko for å bli revidert på grunn av dyp
infeksjon gjennom observasjonsperioden. Er rapporteringen bedret, er indikasjonen
for revisjon endret, eller er det en reell økning i antall infeksjoner etter innsetting av
primære totalproteser i hofte? Samtidige endringer av andre faktorer vil kunne påvirke
resultatet, og kompliserer tolkningen av våre funn. Økningen er imidlertid så stor, og
signifikant i alle undergrupper, at det er grunn til å tro at risikoen for dyp infeksjon har
økt.
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Betydning: Vi har holdepunkter for at risiko for infeksjon ved protesekirurgi øker. Det
er derfor behov for økt bevissthet rundt denne alvorlige komplikasjonen, og fokus
på forebyggende tiltak. Det er viktig å overvåke utviklingen og vurdere effekten av
mottiltak. NRL har en egnet database for å studere disse tidstrendene.
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Introduksjon: I perioden september 1987 til september 2007 ble det fra 10 utvalgte sykehus
rapportert til Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) 715 revisjoner for infeksjon etter
innsettelse av hofteprotese. I denne studien har vi undersøkt mikrobiologien ved disse
infeksjonene.

			
			

		

Materiale og metode: Alle de 10 sykehusene ble besøkt av én enkelt observatør.
Vedkommende gikk igjennom alle operasjonsbeskrivelser og mikrobiologiske prøvesvar
fra den aktuelle operasjonsdato, enten i elektronisk journalsystem eller i papirjournal.
Man registrerte også infeksjonsparametere i tiden før operasjonen samt resistensmønstre
mot en rekke typer antibiotika.
Resultater: 75% av de registrerte revisjonsdatoene fra NRL er korrekt dato for første
revisjon av infisert protese (dvs. fjerning av deler av eller hele protesen), mens de
resterende registrerte datoene feilaktig er datoen for innsettelse av ny protese etter en
Girdlestone operasjon (andre operasjon i en 2-trinn prosedyre). I flere tilfeller var disse
registrert som eneste dato og man måtte lete seg fram til faktisk primærrevisjonsdato
i pasientens journal. I noen tilfeller var dato for både primærrevisjon og nyinnsettelse
registrert.
Kun 52% av de dokumenterte infeksjonsrevisjonene gav oppvekst av bakterier. Resterende
operasjoner gav ingen oppvekst (30%) eller prøvesvar fra aktuelle operasjon manglet
(18%), i all hovedsak pga at prøvesvaret ikke forelå i journalen, men i enkelte tilfeller
også pga at prøver ikke var tatt eller at selve journalen manglet.
Totalt var det 315 revisjoner hvor man kunne godkjenne mikrobiologien på bakgrunn av
oppsatte kriterier.
Konklusjon: I kun 52% av revisjoner for infisert hofteprotese som er rapportert til NRL,
foreligger det mikrobiologisk svar med oppvekst av bakterier.
25% av de rapporterte datoene for revisjon for proteseinfeksjon er ikke korrekte.
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Konklusjon: Bløtdelsrevisjon ved tidlige proteseinfeksjoner er verdt å forsøke ved
tidlige proteseinfeksjoner. Instabilitetsproblematikk er et problem ved revisjonskirurgi
etter proteseinfeksjon.

BLØTDELSREVISJON AV TIDLIGE PROTESEINFEKSJONER
Westberg M
Grøgaard B
Snorrason F

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

Bakgrunn: Gullstandard ved behandling av proteseinfeksjoner har vært 2-seanse kirurgi,
dog forbundet med betydelig forlenget sykehusopphold, øket morbiditet og kostnader
samt dårligere funksjonelt resultat. Bløtdelsrevisjon med bevaring av protesen ved tidlige
proteseinfeksjoner er et fristende alternativ, men har historisk i litteraturen hatt dårlige
resultater med kun 14-68% infeksjonsfrihet. Ved bedre pasientseleksjon og tidlig aggressiv
bløtdelsrevisjon kan resultatene bedres.

			
Formål: Å studere behandlingsresultater etter bløtdelsrevisjon av tidlige proteseinfeksjoner
			
med tanke på infeksjonsfrihet og komplikasjoner.
		
		
Materiale og metode: Protesepasienter ved Ullevål Universitetssykehus er prospektivt
registrert i internt proteseregister med demografiske og kliniske data. 32 pasienter
(21 kvinner) med snittsalder 71 år (32-84) ved operasjon, er i perioden 1998-2005
bløtdelsrevidert innen 4 uker pga tidlig infeksjon etter primær protesekirurgi i hofteledd
grunnet coxarthrose (n = 28) og caputnekrose (n = 3). De som fortsatt lever er innkalt til
poliklinisk kontroll med radiologisk og klinisk undersøkelse samt blodprøver (SR og CRP)
for å evaluere resultat. Hos pasienter som er døde eller ikke har møtt til kontroll, er data
hentet fra journal ved siste polikliniske konsultasjon. Det var oppvekst av staph.aur hos
16 pasienter(50%), staph.epi hos 16 (50%), streptokokker hos 6 og annen mikrobe hos 5
pasienter. 11 pasienter hadde oppvekst av flere mikrober, 2 hadde ikke oppvekst. Første
bløtdelsrevisjon ble utført etter i gjennomsnitt 19 dager (11-30). 9 pasienter fikk utført 2
eller flere bløtdelsrevisjoner. 9 pasienter er døde.

Resultater: Follow-up tid er 4,1 år/median 3,8 år (0,8-10,3). 30/32 pasienter var klinisk
infeksjonsfrie ved siste kontroll, hvorav 23 ble infeksjonsfrie etter bløtdelsrevisjon
alene. Dette gir en suksessrate for bløtdelsrevisjon på 72%. 19 av disse 23 fikk utført 1
revisjon, 4 fikk utført 2 revisjoner. Det er utført 1-seanse kirurgi på 1 pasient, 2-seanse
kirurgi på 4 pasienter og girdlestone på 4 pasienter etter ikke å ha kommet til mål med
bløtdelsrevisjon. Når det gjelder øvrige komplikasjoner til infeksjonsbehandlingen, er
dette i hovedsak instabilitetsproblemer. 7 pasienter har hatt én eller flere luksasjoner og
2 pasienter har hatt subluksasjoner. 5 pasienter er revidert med antiluksasjonskopp på
grunn av instabilitet. 1 pasient ble reoperert pga trochanter major fractur.
Diskusjon: Diagnostikk av infeksjonsfrihet er gjort etter gjeldende konsensus hos de
pasientene som er kontrollert poliklinisk i rammen av studien (n=17). Der hvor kun
journaldata er tilgjengelig, er vurderingen basert på om pasienten har hatt et smertefritt
proteseledd og om det foreligger løsningstegn på røntgen.
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UTSKILLELSE AV VANCOMYCIN FRA SEMENTSPACERE
Slåstad J

Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ortopedisk Avdeling

Bakgrunn: Bruk av sementspacere ved to seanses proteserevisjon er nyttig fordi det
forenkler innsettelse av protese ved andre seanse. Dessuten kan pasienten lettere
mobiliseres med en spacer. Ved å blande antibiotika inn i sementen kan en også oppnå
en lokal antibakteriell effekt. Det har vært vanlig å bruke sement tilsatt gentamycin.
Proteseinfeksjoner skyldes ofte Staf. epidermidis og Staf. Aureus som ofte er resistente
mot gentamycin, men er følsomme for vancomycin.
Vancomycin inhiberer celleveggsynthesen hos gram pos. bakterier. Den antibakterielle
effekten ansees å være avhengig av varigheten av vancomycinkonsentrasjonen over
MIC verdien.

			
			

		

Formål: Vi ønsket å se på vancomycinkonsentrasjonen i sårvæsken og sammenligne
med konsentrasjonen i blod. Dessuten å undersøke konsentrasjonen av vancomycin i
leddvæsken ved annen seanses operasjon.
Metode: 80 gram Refobacinsement ble tilsatt 3,75g (2-5g) vancomycin i pulverform før
herder ble blandet inn, deretter ble spacer formet. Det foretatt måling dag 1, 2 og 3
i drensvæske og i blod, samt i leddvæske ved implantasjon av protese etter 9,8 (7-15)
uker.
Resultater:
Dag 1
Vancomycin i drensvæske
Vancomycin i serum
Dag 2
Vancomycin i drensvæske
Vancomycin i serum
Dag 3
Vancomycin i drensvæske
Vancomycin i serum
Ved fjernelse av spacer etter 9,8 (7-15)uker
Vancomycin i leddvæske
• Høstmøteboken 2008

n=13 56 mg/l (35-100 mg/l)
n=11 0,74mg/l (0-2,0 mg/l)
n=8 44,5mg/l (9-73,3 mg/l)
n=7 1.3 mg/l (0,7-2,2 mg/l)
n=4 30,2mg/l (7,9-69,9 mg/l)
n=1 1,0mg/l (1,0 mg/l)
n=7 1,4mg/l (0-3,1 mg/l)
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Diskusjon: Vancomycin er effektivt mot de fleste gram pos. bakterier i en konsentrasjon
på 1- 5 mg/l. (1). Våre målinger viser at de første døgnene er konsentrasjonen godt over
dette nivået i leddvæsken. Serumverdiene lå langt under nedre grense for nefrotoksisitet
som er angitt til 10 mg/l. Ved annen seanses operasjon var vancomycinkonsentrasjonen
i leddvæsken svært lav og under terapeutisk nivå. Våre verdier lå langt under hva som
er funnet i en studie (2) hvor det var brukt 8g vancomycin i 80g sement, men i om lag
samme nivå som i annen studie (3) hvor 2-4g vancomycin var tilsatt spacer.

Discussion: The increase in mechanical properties during five years is interpreted as
an effect of physical aging. The plasticizing effect of water decreased the mechanical
properties to approximately the same level as the newly set material. Re-drying for
another three weeks gave values similar to those of the 5-year old dry specimens.
Thus it is demonstrated that the effect of water absorption is reversible. Moreover, it
is suggested that the mechanical effects of physical aging remain after immersion in
water.

Konklusjon: Vancomycinutskillelsen fra spacere synker over tid. Dette bør tas i betraktning når lengden på intervallet mellom 1. og 2. seanse vurderes. Vi mangler gode in vivo
studier som dokumenterer når en spacer går over fra å være en effektiv antibiotikacarrier
til et fremmedlegeme.
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Dynamic creep testing og mekaniske egenskaper av Palacos cum
Gentamicine og CMW III

Physical aging and the role of water in a poly(methyl methacrylate)based bone cement

Nottrott M
Mølster AO

Nottrott M
Ruyter IE
Mølster AO
Moldestad IO
Gjerdet NR

Lie SA
Moldestad IO
Gjerdet NR

Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital,
NIOM – Nordic Institute of Dental Materials, 1305 Haslum, Norway
Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University
Orthopaedic Biomaterials, Haukeland University Hospital
Orthopaedic Biomaterials, Haukeland University Hospital,
Department of Clinical Dentistry – Biomaterials

Introduction: The aim of this study was to describe the effects of physical aging and
the effect of water on the mechanical properties of a PMMA-based bone cement.
Such cements are self-curing PMMA powder/MMA monomer products designed to fix
prosthesis to bone.
Methods: The cement was mixed and cured in the mixing cartridge, then stored
unloaded for 5 years in air at 23°C. Then Group A1 (cylindrical specimens, 3 mm x 6 mm)
was tested in compression (dry, 23°C). Group A2 was stored in water at 37°C for 3 weeks
before testing (dry, 23°C). Group A3 was stored in water, and then re-dried for 3 weeks
at 23°C before testing (dry, 23°C).
Results: There was a continuous increase in ultimate compressive strength (UCS) and
E-modulus (E) from 24 hours up to 5 years. Group A1 and A3 had similar values for
both UCS and E (p>0.05), while group A2 had statistically significantly lower values
(p<0.001).
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Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital
Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital,
Bergen
Department of Health, University Research, Bergen
Orthopaedic Biomaterials, Haukeland University Hospital, Bergen
Orthopaedic Biomaterials, Haukeland University Hospital, Bergen
Department of Clinical Dentistry – Biomaterials, University of
Bergen

Innledning: Bensementer er plastbaserte materialer som påvirkes av omgivelsesforhold.
Gjeldende spesifikasjoner for bensementer (ISO 5833, 2002) beskriver kun et utvalg
enkle tester som bygger på korttidsforsøk. Vi har utviklet nye tester i 37°C vann med
tanke på å avsløre forskjeller i den kliniske ytelsen allerede i in vitro forsøk.
Metodikk: Sementene ble oppbevart ved 5°C og blandet i henhold til bruksanvisning
ved 23°C. Prøvestykker ble fremstilt i henhold til ISO 5833 og oppbevart i enten vann ved
37°C eller i luft ved 23°C. Kompresjonstester ble utført etter 24 timers og 6 måneders
oppbevaring. Det ble beregnet trykkstyrke (UCS) og stivhet (E). Prøvestykker til dynamic
creep testing ble framstillt på samme måte som nevnt ovenfor, men slipt ned til en
størrelse på 3mm x 6mm og ble oppbevart 6 månader i vann ved 37°C. Testingen ble
deretter utført i samme medium som ved oppbevaringen med en frekvens på 1 Hz og
50 MPa belastning.
Resultater: Tabellen viser gjennomsnitt ± standardavvik for trykkstyrke (UCS) og
elastisitetsmodul (E) ved de aktuelle tidspunkter og grupper.
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UCS [MPa]
24 h

6 mnd

Palacos
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E [GPa]

CMW III

Palacos

24 h
CMW III

Palacos

6 mnd
CMW III

Palacos

CMW III

I vann 37°C 86,38±1,48 90,26±7,51 84,32±0,67

85,95±1,11 2,65±0,04 2,68±0,16 2,54±0,07

2,47±0,04

I luft 23°C

125,41±8,3 3,02±0,08 3,24±0,08 3,45±0,11

3,48±0,34

99,82±1,50 116,16±5,3 121,86±5,7

Dynamisk creep testing viste en signifikant (p<0,001) høyere creep% for Palacos
sementen ved testing opp til 500000 cykler.

Diskusjon og konklusjon: Man fant en nedgang i styrke og elastisitet mellom 24 timer og
6 måneder i vann og en økning ved oppbevaring i luft. CMW III viste signifikant høyere
verdier enn Palacos ved 24 timer men ingen signifikante forskjeller ved 6 månader
(bortsett fra E i vann). Spredningen av enkeltverdier ved 24 timer var større ved CMW
			
III. Dette viser at CMW III er mer teknikk sensitiv en Palacos, som ser ut til å være et mer
			
tilgivende material i et tidlig stadiet.
Høyere dynamic		creep av Palacos kan tyder på at sementen kan resorbere de kreftene
som virker på sementen og kan derfor føre til et bedre klinisk resultat som ble rapportert
		
i en artikkel fra det norske register for leddproteser. Det må vurderes om det kan være
nødvendig med en øvre grense for mekaniske egenskaper i standardene.

94. Protese
Acetabular dysplasia as an aetiological factor in development
of hip osteoarthritis
Johnsen K
Goll R
Reikerås O

Centre for Sami Health Research, Institute of Community Medicine,
University of Tromsø, Norway
Institute of Clinical Medicine, University of Tromsø, Norway
Department of Orthopaedics, Rikshospitalet-Radiumhospitalet
Medical Centre, University of Oslo, Norway

The objective of this study was to investigate the relation between acetabular dysplasia
(AD) of the hip and risk for development of hip osteoarthritis (OA) in a Sámi population
with very high prevalence of AD (38%). A population-based survey was conducted in a
main Sámi area in Norway. A total of 315 middle-aged subjects were examined clinically
and radiologically and were regarded as a random sample of 836 responders from a
general health survey. The results demonstrated that 6.8% of the Sámi population had
OA. The logistic regression analyses did not show a significant association between AD
and OA. Only age had a statistically significant influence on OA. In this middle-aged
Sámi population, there is no evidence for the influence of AD on the development of
hip OA.
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ACETABULAR DYSPLASIA IN THE SAMI POPULATION: A POPULATION STUDY AMONG
SAMI IN NORTH NORWAY
Johnsen K
Goll R
Reikerås O

Centre for Sami Health Research, Institute of Community Medicine,
University of Tromsø, Norway
Institute of Clinical Medicine, University of Tromsø, Norway
Department of Orthopaedics, Rikshospitalet-Radiumhospitalet
Medical Centre, University of Oslo, Norway

The overall aim of this study was to evaluate the acetabular coverage of the femoral head
as measured by the centre-edge (CE) angle of Wiberg and to evaluate any association
between low back pain and hip dysplasia in a Sami-dominated area (the municipalities
of Karasjok and Kautokeino) in north Norway.
A cross-sectional population-based study, which included questionnaires and a radiographic examination of the hips.

			
			

		

A total of 1,7 individuals were invited to participate in a general health survey. Of
these, 78.2% attended the screening and filled out a questionnaire that included
questions about ethnicity and symptoms of back problems; 8 6 participants returned
the questionnaire. Back problems were reported by 10 participants, the rest had no
complaints. All 10 participants with back problems and a random sample of 06 with
no back pain were invited for a radiographic examination, 7 % and 76%, respectively,
showed up for the examination.
The centre-edge (CE) angle of Wiberg was found to be 8 (+/-7) and 7 (+/-7) degrees
for the left and right hip, respectively. Our results showed that 17% of the Sami had
definite dysplasia, 1% had light dysplasia and 6 % had normal hip joints. Thus, 8% of
the Sami had more or less dysplastic hips. The oldest participants had a significantly
smaller CE-angle than the younger ones. However, no associations were found between
acetabular dysplasia and back complaints.
A high prevalence of hip dysplasia was found in this Sami-dominant area.
No significant association could be found between low back pain and dysplasia.
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LANGTIDSRESULTATER AV HOFTEPROTESER MED BRUK AV
FORKORTNINGSOSTEOTOMI PÅ FEMUR (NEDHENTING)

Spontan vektendring og risiko for totalprotese i hoften

Haaland JE
Lereim P
Reikerås O

Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet

Bakgrunn: Smertefulle total lukserte hofte kan behandles med forkortingsosteotomi
og totalprotese. Dette er mer krevende enn ordinære protese inngrep, og har større
andel postoperative komplikasjoner. Det er uenighet om plassering av acetabulardelen,
men i følgende materiale er det valgt anatomisk leie som gir gunstige biomekaniske
forhold.

			
Materiale og metode: Ved Sofies Minde behandlet vi på 90 tallet en rekke lukserte
			
hofter med nedhentingsprosedyre. Det ble fjernet ved osteotomien gjennomsnittlig
4,2 cm av femur.		Vi har etterkontrollert 36 pasienter som var til konsultasjon i 2007. Det
		
var 30 kvinner og 6 menn hvorav 16 hadde bilateral nedhenting, til sammen 52 hofter.
Median alder var 49 år (16-79). Det var satt inn samme usementert HA dekket stamme
hos alle, men brukt 4 forskjellige kopptyper. Røntgenologiske og kliniske parameter ble
vurdert; herunder Harris Hip Score, Trendelenburg test samt gradering av abduksjonsog fleksjonskraft. Beinlengdeforskjell ble notert og pasientfornøydhet gradert etter
Visual Analogue Scale (VAS).
Resultater: 39 av 52 hofter hadde negativ Trendelenburg prøve ved konsultasjonen i
2007 mot positiv før operasjonen. Harris Hip Score var i gjennomsnitt 87 og VAS 82. Til
sammen 11 komplikasjoner ble relatert til inngrepet; herav 2 permanente peroneus
skader, en periprostetisk fraktur med stammebytte og ett stammebytte pga valg
av for liten ved initialinngrepet. 8 kopper hadde løsnet, og var blitt revidert etter
gjennomsnittelig 10 år. Stammen var intakt i alle tilfeller.
Diskusjon: De kliniske resultatene er tilfredsstillende med stor grad av pasientfornøydhet.
Imidlertid er det en forholdsvis høy andel komplikasjoner. Koppløsningene er
hovedsakelig relatert til dårlig design med sandblåst HA-dekket overflate. Kun en
manglende tilheling av osteotomien er tilfredsstillende. Teknikken er derved anvendbar,
men i erfarne hender.

Apold H
Meyer H
Nordsletten L
Espehaug B
Havelin L
Flugsrud G

Ullevål Universitetssykehus
Avd. for forebyggende medisin og epidemiologi UiO
Ullevål Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser
Nasjonalt Register for Leddproteser
Ullevål Universitetssykehus

Bakgrunn: Overvekt har vist å være en risikofaktor for å utvikle coxartrose. Der er få
studier på effekten av vektendring og risiko for å utvikle coxartrose. En tidligere studie
har ikke vist effekt av spontan vektendring mellom alderen 34 og 47 år. En annen studie
tyder på at overvekt i ung alder er mer uheldig for leddet enn overvekt senere i livet.
Deltagerne her var imidlertid bare veid en gang og studien kunne ikke belyse effekten
av vektendring.
Formål: Å undersøke effekten av spontan vektendring fra 21 til 41 år på senere risiko
for coxartrose. Som et uttrykk for alvorlig artrose i leddet brukes hofteprotese som
endepunkt.

			
			

		

Materiale og metode: Statens Helseundersøkelser ga data om vekt og høyde målt to
ganger i en populasjon på 196 283 individer. Nasjonalt Register for Leddproteser ga
informasjon om eventuell proteseoperasjon. Vektendring ble uttrykt ved endring av
Body Mass Index per år (∆BMI/år). Kohorten ble inndelt i kvartiler og de ulike kvartilene
av ∆BMI/år ble sammenlignet.
Analysene ble gjort med Cox proporsjonale hasard modell. Individer som fikk protese
for andre diagnoser enn primær artrose (n=724) ble ekskludert og de som døde eller
emigrerte (n=6782) under follow up ble sensurert, majoriteten av deltagerne ble
sensurert ved slutt på follow up (n= 166 645).
Resultater: Etter eksklusjon besto studiegruppen av 81 637 menn og 93 700 kvinner.
Mean alder ved første undersøkelse var 21 år, ved andre undersøkelse 41 år. Mean antall
år mellom undersøkelsene var 19 år. Mean økning i BMI i denne perioden var 2,9 kg/m2
for menn og 2,0 kg/m2 for kvinner. Mean alder ved start av oppfølging var 46 år. Under
oppfølgingsperioden fikk 1226 individer hofteprotese pga primær artrose.
Mean ∆BMI/år for menn var 0,15 kg/m2/år (SD 0,14, range -1,51 til 2,18). For kvinner var
mean ∆BMI/år 0,10 kg/m2/år (SD 0,17, range -3,26 til 2,43).
Menn og kvinner med den høyeste ∆BMI/år hadde en relativ risiko for å trenge hofteprotese på 1,6 sammenlignet med menn og kvinner med den laveste ∆BMI/år. Ved å
analysere ∆BMI/år som en kontinuerlig variabel fant vi en relativ risiko på 2,5 per kg/m2/
år (95% KI 1,3-4,8) for menn og 2,2 per kg/m2/år (95% KI 1,5-3,1) for kvinner.
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Diskusjon: Spontan vektøkning mellom alderen 21 til 41 år øker risikoen for å trenge
en hofteprotese senere i livet. Tidligere studier har ikke viste denne effekten av
vektendring mellom 35 og 47 år, dette kan bety at vektøkning hos unge er mer skadelig
for hofteleddet enn vektøkning hos middelaldrende.

(SIR=1,16 (95% KI 1,17-1,31)) hadde økt risiko for hofteleddsprotese.
Konklusjon: Vi fant en generell, men liten økning i risikoen for å få hofteleddsprotese
etter kreft. Årsakene til dette kan være type behandling. Strålingsdose til bekkenområdet
kan for eksempel ha en innvirkning på beinstrukturen og øke behovet for protese. Det
er planlagt videre studier om effekten av strålingsdose på risiko for hofteprotese.

98. Protese
Langtids risiko for total hofteprotese hos kreftpasienter. En kobling
mellom Leddproteseregisteret og Kreftregisteret.

			
Dybvik E
			
Furnes O
Fosså SD
		
Trovik C
		
Lie SA

Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus
Rikshospitalet-Radiumhospitalet,
Onkologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn: Ca. 60% av alle kreftpasienter lever i minst 5 år og har dermed en risiko
til å utvikle seneffekter relatert til gjennomgått behandling. Mye av de siste års
forskning omkring seneffekter etter kreftbehandling har dreid seg om kartlegging av
kardiovaskulære og gonadale senbivirkninger, mens bivirkninger knyttet til muskler og
skjelett har vært mindre påaktet. Det er imidlertid flere grunner til at kreftoverlevende
har økt risiko til å utvikle problemer knyttet til skjellettet.
Formål: Å finne ut om pasienter med kreft har en øket risiko for å få innsatt en total
hofteleddsprotese enn den generelle befolkningen, ved hjelp av en kobling mellom
Kreftregisteret og Nasjonalt Register for Leddproteser.
Materialer og metoder: Ved å koble de to registrene har vi koblet alle krefttilfellene,
alle totale hofteproteser og informasjon om døds tidspunkt for hver pasient. Dataene
refererer 741 901 pasienter fordelt i tre grupper: 652 197 pasienter med en eller flere
kreftdiagnoser men ingen proteser, 72 469 pasienter med en eller flere proteser men
ingen kreftdiagnoser og 17 235 pasienter med en eller flere kreftdiagnoser og en eller
flere proteser. Av disse var det 8 629 pasienter som fikk en kreftdiagnose først, for så
å få en totalprotese etterpå. De statistiske metodene vi har brukt i studien er KaplanMeier, Cox regresjon og standard insidens ratio (SIR).
Resultater: Det er en generell økning i kreftpasientenes risiko for å få hofteleddsprotese
sammenlignet med den generelle befolkningen (SIR=1,13 (95% KI 1,10-1,15)). For kreft
lokalisert proksimalt til bekkenregionen var det ingen signifikante økninger i risikoen,
bortsett fra brystkreft (SIR=1,12 (95% KI 1,07-1,17)). Kreft lokalisert i bekkenregionen
(SIR=1,18 (95% KI 1,14-1,22)), lymfomer (SIR=1,29 (95% KI 1,14-1,45)) og leukemi
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99. Protese
En prospektiv Randomisering mellom sementerte og usementerte
hemiproteser hos paseinter over 75 år med Garden 3 og 4 frakturer i
collum femoris. en Presentasjon av studiet.
Talsnes O
Hjelmstedt F

Sykehuset Innlandet HF, ortopedisk avdeling, Elverum.
Sykehuset Buskerud HF, ortopedisk avdeling.

			
			

		

Bakgrunn: Sementerte hemiproteser har vært vanlig behandling hos eldre med Garden
3 og 4 frakturer i collum femoris de siste årene. Usementerte hemiproteser har i liten
grad vært standardbehandling. Hovedsaklig har dette skyltes høyere kostnader ved
denne prosedyren. Man har heller ikke hatt vitenskapelig holdepunkt for et bedre
pasientutkomme. Sementen og sementeringens betydning har alltid vært gjenstand
for debatter, spesielt med tanke på de eldste pasientene. Vi har med dette studiet
ønske om å analysere den eldre aldersgruppen hvor morbiditeten er høyest og hvor
konsekvensene av metodeforskjellene kan være størst. Sykehuset Innlandet presenterte
på høstmøtet i 2005 tidligkomplikajsonene etter metodeskifte fra sementert til
usementert hemiprotese. Vi viste en øket mortalitet de første 3 månedene postoperativt
i den sementerte gruppen. Vi vil i dette studiet prospektivt undersøke mortalitet og
morbiditet, radiologi, biokjemiske parametre (pre, peri og postoperativt), BT under
sementeringsprosessen, SF-36, Harris Hip Score, pasienttilfredshet og smertescore. Med
tanke på de biokjemiske analysene er studiet ment å være hypoteseskapende.
Materiale og metode: To ortopediske avdelinger (Elverum og Drammen) inkluderer
prospektivt Garden 3 og 4 frakturer (300 pasienter over 75 år), og disse randomiseres
til sementert eller usementert hemiprotese. Preoperativt taes blodprøver (Hb, troponin,
leverenzymer, CK), SF-36 og EKG. Boforhold, morbiditet og medikamentbruk registreres.
Peroperativt måles blodtrykket under sementeringen (hvert minutt eller kontinuerlig),
peroperative komplikasjoner registreres samt tidsbruk under operasjonen. Perioperativt
gjentas blodprøvene innen 24 timer og det registreres blodgasser 3 ganger (6, 12 og
24t postoperativt). Nye blodprøver gjentas 4. postoperative dag sammen med EKG.
Pasientene er inneliggende minimum 4 dager og ved utskrivelse gjøres VAS score i
forhold til pasienttilfredshet og smerter, samt Hb kontroll. Alle komplikasjoner under
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oppholdet registreres. Pasientene kontrolleres etter 3 og 12 mndr med rtg, SF-36,
Harris Hip score og bevegelighet. Boforhold registreres og VAS score gjentas. Medisinsk
statistiker bearbeider dataene på SPSS.
Resultater: 232 pasienter er foreløpig analysert, og 280 av 300 pasienter er inkludert.
Gjennomsnittsalderen er 84 år (75%♀-25%♂). Høyre fcf 46 %, venstre 54%. Preoperativt
går 48 % uten hjelpemidler, 27 % bruker krykker, 29 % har en anamnestisk demens og
26 % bor i institusjon. 41 % har hjemmesykepleie. 11% av pas er døde etter 3 mnd i
Elverum mens 28 % er døde i Drammen. ASA score 8% (4) 49%(3), 39%(2) 3%(1).
Diskusjon: Studiets design er meget krevende i en klinisk hverdag. Det involverer leger
og sykepleiere i akuttmottaket, på post, på operasjon og anestesiavdelingen samt i
poliklinikken. Betydelige utfordringer oppstår ved en slik design og diskuteres under
presentasjonen.

			
			
		
		
100. Protese
SAMMENLIKNING AV BAKRE VERSUS DIREKTE LATERAL TILGANG TIL HOFTELEDDET
VED INNSETTING AV HEMIPROTESE VED LÅRHALSBRUDD
Sletten IN
Frihagen F
Figved W
Madsen JE
Nordsletten L

Resultater: De to studiene er sammenliknbare med tanke på alder, kjønn, HHS og bruk
av hjelpemidler før skaden. HHS etter 12 måneder var signifikant bedre for pasienter
operert med bakre tilgang til hofteleddet (79 versus 74; p=0,01). Øvrige funksjonelle
resultater inkludert HHS etter 4 måneder viste ikke forskjell mellom gruppene, inkludert
HHS etter 4 måneder. Den totale komplikasjonsraten var lik i de to gruppene (12 (10,3
%) versus 19 (8,6 %); p=0,61). Det var imidlertid flere infeksjoner i gruppen med direkte
lateral tilgang (10 (8,6%) versus 4 (1,8%); p=0,003), og flere periprotetiske frakturer i
gruppen med bakre tilgang (9 (4,1%) versus 0 (0%); p=0,03), av disse 9 var 7 i usementert
gruppe. Det var 2 (1,7%) luksasjoner i gruppen med lateral tilgang og 10 (4,5%); p=0,19
i gruppen operert med bakre tilgang.
Diskusjon: Forskjellen i frakturrate per- og postoperativt kan forklares med bruk av
usementerte stammer i den ene studien. Forskjellen i infeksjonsrate er ikke åpenbart
knyttet til tilgangen, og kan være en tilfeldighet siden pasientmaterialet er fra to
forskjellige studier. Resultatene antyder bedre kliniske resultater etter 12 mnd i gruppen
med bakre tilgang, hvilket kan skyldes at tilgangen er mer skånsom for bløtdelene.
Disse tallene må imidlertid tolkes med forsiktighet da øvrige endepunkt ikke viser
forskjell mellom gruppene. Der er en tendens til øket luksasjonsfare ved bakre tilgang,
men studien er liten og har ut fra designet ikke styrke til å kunne vise forskjeller i
komplikasjoner.

			
			

		

Konklusjon: Vi har ikke funnet sikre holdepunkt for forskjellig komplikasjonsrate eller
ulike kliniske resultater ved sammenlikning av bakre og lateral tilgang til hofteleddet
ved innsetting av hemiproteser.

Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Sykehuset Asker og Bærum, Ortopedisk avdeling
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Hemiprotese er den vanligste behandlingen av dislokerte lårhalsbrudd og
dokumentert bedre enn osteosyntese (1). Det finnes lite kunnskap om hvilken tilgang
til hofteleddet som gir best resultat ved innsetting av hemiprotese.
Formål: Vi ønsket å sammenligne kliniske resultater og komplikasjoner ved bruk av
bakre eller lateral tilgang til hofteleddet ved operasjon med hemiprotese ved dislokerte
lårhalsbrudd.
Materialer og metoder: Pasientmaterialet er en kombinasjon av to randomiserte studier
om behandlingen av dislokerte lårhalsbrudd. Studie 1 (Frihagen (1)) sammenliknet
skrueosteosyntese med sementert hemiprotese (Charnley/Hastings) hvor direkte
lateral tilgang til hofteleddet ble brukt. Studie 2 (Figved) sammenlignet en sementert
(Spectron) og en usementert (Corail) femurstamme, begge med bipolart hode, hvor alle
fikk utført bakre tilgang til hofteleddet. I begge studiene ble kirurgiske komplikasjoner,
Harris hip score (HHS), Barthel ADL-indeks og Eq-5d registrert etter 3-4 og 12 måneder.
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Til denne studien er protesegruppen fra Studie 1 (n=110) sammenlignet med begge
gruppene i Studie 2 (n=220).
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101. Protese
Smerte og funksjon hos pasienter med totale og unikondylære
kneproteser.
Lygre SH
Espehaug B
Havelin L
Vollset SE
Furnes O

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

Bakgrunn: Utviklingen av minimal invasiv operasjonsteknikk har gitt bruk av unikondylære
kneproteser fornyet interesse. Indikasjon for bruk av slike proteser diskuteres og gode
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korttidsresultater for funksjon og bevegelse i forhold til totalproteser bør veies opp
mot rapportert høyere risiko for reoperasjon. Mer kunnskap om langtidsresultater for
smerte og funksjon ved bruk av de ulike protesetypene er derfor nødvendig. Formål:
Øke kunnskapen om pasienters opplevelse av smerte og funksjon minst to år etter
kneprotesekirurgi.

Materialer og metoder: Selvrapportert informasjon om smerte og funksjon ble samlet
inn vha et spørreskjema blant 1643 pasienter (svarprosent=78) registrert i Nasjonalt
register for leddproteser med intakt primær total (n=1271) eller unikondylær kneprotese
(n=372) innsatt pga. gonartrose. Skjemaet inneholdt bl.a. måleinstrument for smerte
og funksjon, Knee Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), og for livskvalitet, (EQ-5D,
preoperativt og postoperativt). Skjema ble besvart minst to år etter operasjonen.
Som utfall ble de fem subskalaene fra KOOS benyttet. I tillegg ble en ekstra subskala,
Anterior, beregnet fra sju spørsmål fra KOOS om smerte og funksjon ved aktiviteter
relatert til fremre knesmerter. Pasientfornøydhet og smerter fra kneet vurdert vha Visual
			
Analogue Scale (VAS), samt endring i pre- og postoperativ EQ-5D index score, ble også
			
benyttet. De ni utfallene ble målt på en skala fra 0 (dårligst) til 100 (best) enheter. Minste
		
kliniske relevante forskjell er akseptert til å være 8-10 enheter. Gruppeforskjeller ble
		
analysert med multippel lineær regresjonsanalyse med justering for kjønn, preoperativ
EQ-5D index score, tid siden operasjon, alder ved utfylling av spørreskjema og Charnley
kategori.
Resultater: Unikondylære proteser viste bedre resultater enn totalproteser for KOOS
utfallene Aktivitet i hverdagen (estimert forskjell=-3.4, p=0.02) og Sport og rekreasjon
(estimert forskjell=-4.4, p=0.02), i tillegg til utfallet Anterior (estimert forskjell=-4.5,
p<0.01). For utfallet Smerte(VAS) var resultatet derimot signifikant bedre for total
proteser (estimert forskjell=3.3, p=0.02). Motivert av de sprikende resultatene fra
de smerterelaterte utfallene Anterior (unikondylære proteser best), Smerte(VAS)
(totalproteser best) og Smerte(KOOS) (ingen forskjell) ble 13 enkeltspørsmål for
beregning av subskalaene Anterior og Smerte(KOOS) analysert (0=best til 4=dårligst).
Pasienter med unikondylær kneprotese hadde oftere vondt i kneet (estimert
forskjell=0.23, p<0.01) mens de derimot hadde mindre smerte når kneet var helt bøyd
(estimert forskjell=0.39, p<0.01). De hadde også mindre problemer med å sitte på huk
(estimert forskjell=0.28, p<0.01).
Diskusjon: Ingen av de ni estimerte forskjellene i utfall nådde akseptert nivå for minste
klinisk relevante forskjell. Videre analyser av enkeltspørsmål tyder imidlertid på at
smerte og funksjon arter seg ulikt i de to behandlingsgruppene.
Konklusjon: Selv om unikondylære proteser ser ut til å gi mindre grad av smerte og
problemer ved aktiviteter som medfører bøying og strekking av kneet, rapporterer
pasienter med slike proteser at de har oftere vondt i det opererte kneet enn pasienter
som har totalproteser.
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102. Protese
PATELLOFEMORAL ARTROSE BEHANDLET MED UNIKOMARTIMENTELL PROTESE
Bryne BK
Gjengedal E
Uppheim G

Aker Universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale sykehus, ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale sykehus, ortopedisk avdeling

Bakgrunn: I Nasjonalt Register for Leddproteser er det registrert 60 patellofemorale
proteser siden 1994.Det utgjør 0,2 % av alle primærproteser i kneet.Alternativet er
totalprotese eller patellektomi. På Lovisenberg Diakonale sykehus er det i perioden 1992
– juli 2007 satt inn 24 patellofemorale proteser på 20 pasienter. Vi har etterundersøkt
18 av disse pasientene.
Formål: Formålet med etterundersøkelsen har vært å kartlegge pasientens funksjon, og
grad av fornøydhet samt eventuell artroseutvikling i resterende del av leddet.
Materiale og metode: Alle pasientene har fylt ut Oxford Knee Score og American
Knee Society Score (KSS). Den kliniske vurderingen ble foretatt ved konsultasjon på
poliklinikken. Nye røntgen bilder ble tatt dersom dette ikke var tatt i løpet av det siste
året. En var ikke mulig å oppspore. En ble ikke innkalt pga høy alder. Oppfølgingstid 53
mnd (10-192) Alle pasienter har fått satt inn en tokomponent protese (Mod III fra Smith
and Nephew). Det var 12 kvinner ,6 menn. Gjennomsnittsalderen var 45 år (32-76).

			
			

		

Resultater: Atten pasienter med 22 proteser ble etterundersøkt. Median KSS var 164
(75-200). Median Oxford score var 33 (13-46).Fjorten av 18 pasienter var svært fornøyde/
fornøyde og 2 pasienter var misfornøyde, begge med vedvarende smerter.Den ene
pasienten har en fleksjon til kun 100 grader. Den andre pasienten hadde begynnende
artrose i mediale kompartment.En fikk skiftet patellakomponenten etter 7 år og er nå
fornøyd.
To var patellektomert på motsatt side. Begge var mest fornøyde med protesekneet ,da
dette ga mest styrke og stabilitet. Median fleksjon var 129 grader( 95-140).Røntgen viste
at 4 pasienter hadde lette artroseforandringer medialt. En pasient hadde forandringer
både medialt og lateralt i kneet.
Diskusjon: I følge litteraturen er hyppigste årsak til revisjon til totalprotese progredierende artrose i resten av leddet. Våre resultater er på linje med publiserte studier.
Det er derfor viktig å reservere behandlingsmetoden til pasienter med isolert sykdom i
patellofemoralleddet.
Konklusjon: Patellofemoral protese kan være et alternativ til totalprotese hos pasienter
med isolert sykdom i patellofemoralleddet.
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103. Protese

104. Protese

RESULTAT ETTER MOBILISERING AV KNEPROTESER PÅ GRUNN AV REDUSERT
BEVEGELIGHET

SKULDERPROTESE VED BEHANDLING AV CAPUTNEKROSE I HUMERUS.
Ulvestad A

Høvik Ø
Friis K
Berger A
Amlie E

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

Bakgrunn: Etter innsetting av protese i kneet oppnår en del pasienter ikke den ønskede
bevegeligheten i de første postoperative ukene. En måte å forsøke å løse dette
problemet på er å mobilisere kneet i epiduralanestesi, nerveblokade eller narkose.

Formål: Formålet har vært å finne ut hvordan det i ettertid har gått med pasienter som
			
har fått mobilisert protesekneet sitt sammenlignet med en kontrollgruppe.
			
		
Materiale og metoder:
Qlikview applikasjon ble satt opp til å hente data fra
		
pasientsystemet for kneproteser basert på registrerte prosedyrekoder.
Vi har valgt å innkalle pasientene til kontroll 6 uker etter operasjonen. De pasientene som
på dette tidspunkt ikke har fleksjon til 90°, blir lagt inn til mobilisering i epiduralanestesi,
nerveblokade eller narkose. Alle pasienter som fikk mobilisert protesekneet sitt ble
innkalt til kontroll minimum 1 år etter operasjonen. En gruppe bestående av pasienter
operert i samme tidsrom og med samme alder og kjønnsfordeling, ble også innkalt til
kontroll. Undersøkelsen ble foretatt av 2 fysioterapeuter som benyttet scoringsskjemaet
til American Knee Society. Smerte- og funksjonsdelen av scoringssystemet har pasienten
fylt ut på egenhånd.
Resultater: Mobiliseringsgruppen hadde minimum 1 år etter operasjonen litt mer
smerter og noe dårligere bevegelighet.
Diskusjon: I tillegg til smertelindring er god bevegelighet viktig for et vellykket resultat
etter kneproteseoperasjon. Minst 90° fleksjon er nødvendig for å kunne gå opp
trapper og reise seg fra en stol. Vanligvis øker bevegeligheten frem til minst 1 år etter
operasjonen. Det er derfor vanskelig å si hvordan bevegeligheten i mobiliseringsgruppen
hadde utviklet seg uten mobilisering.
Konklusjon: Undersøkelsen viser at mobilisering av kneproteser med redusert
bevegelighet 6 uker etter operasjon gir tilfredsstillende resultat, men bevegelsesutslagene
er signifikant mindre enn i kontrollgruppen.
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Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk Klinikk,
Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen

Bakgrunn: Caputnekrose eller avaskulær nekros (AVN) i humerus kan være følgetilstander
etter traume med eller uten fraktur, kan oppstå i forløpet av revmatoid artritt og flere
andre etiologiske tilstander finnes ( Michael A. Cushner et al. J Am Acad Orthop Surg
1997;5:337-346).
Formål: Ønsket er å formulere kriterier for valg av protesetype og se på resultatene av
behandlingen med protese ved caputnekrose i humerus.
Materialer og metoder: Skulderproteser operert i 2004-2007 ved caputnekrose presenteres som 5 kasuistikker. Resultatene vurderes med Constant scor. Erfaringer med
billeddiagnostikk der vanlige bilder, CT og MR inngår, demonstreres i tilslutning til
gjennomgang av pasientene. Alle 3 billedtyper har sin betydning i preoperativ vurdering
og planlegging. Alle pasientene var kvinner med alder mean (63 år), median (37-80 år).
Det ble innsatt 2 Global Advantage hemiproteser, 2 Copeland resurfacing hemiproteser
og 1 Delta XTEND totalprotese.

			
			

		

Resultater: Det var god smertereduksjon hos alle pasientene, mean preoperativt 3,2/15
og 13,5/15 postoperativt der 15 poeng er smertefrihet. ADL aktivitet ble øket lite fra
mean preoperativt 11,4/20 til 15/20 postoperativt. Skulderbevegelighet øket moderat
fra mean 12/40 preoperativt til 23,2/40 postoperativt der 40 poeng er normal og full
bevegelighet i skulderen. Styrke i skulderen ble lite forbedret mean 1,4/25 preoperativt
til 7/25 postoperativt, der det bare er 2 resurfacing hemiproteser som øker styrken
henholdsvis 2/25 preop til 10/25 postop og 5/25 preop. til 25/25 postop. Styrken vurderes
slik at bare de som kan abdusere ≥ 90 grader gies poeng for styrke. Evalueringen av
resultatene er utført prospectivt av operatøren.
Diskusjon: Nasjonalt Register for Leddproteser rapporterer et økende antall operasjoner
med skulderproteser i Norge, med i overkant av 100 operasjoner i 1994 og 300
operasjoner i 2006. Dagens ulike protesekonsepter krever kunnskap og interesse for å
finne det riktige valg av protese for det enkelte kasus. Foredraget vil fokusere også på
dette.
Konklusjon: Caputnekrose i humerus kan behandles med skulderprotese. Med bevart
rotatorcuff kan det anvendes kovensjonelle stammeproteser eller resurfacing proteser.
Ved caputnekrose der defekten (krateret) i caput er ≥ 40% anbefales konvensjonelle
stammeproteser, men hvis defecten er ≤ 40%, kan resurfacing protese anvendes. Ved
caputnekrose der rotatorcuffen er ødelagt, vil omvendt design proteser være det
aktuelle valg.
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105. Protese

106. Diverse UX

Resultater ved 562 albueproteser.
En raport fra Nasjonalt Register for Leddproteser.

SKADER HOS WORLD CUP UTØVERE INNEN SKI OG SNOWBOARD - DATA FRA TO
SESONGER

Skredderstuen A
Fevang B-TS
Lie SA
Havelin LI

Flørenes TW1
Nordsletten L1,2
Heir S1,3
Bahr R1
¹Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo,
²Ullevål universitetssykehus, Oslo, ³ Martina Hansen Hospital, Bærum

Furnes O

Haukeland Universitetssykehus, ortopedisk avd.
Haukeland Universitetssykehus, revmatologisk avd.
Nasjonalt Register for Leddproteser
Haukeland Universitetssykehus, ortopedisk avd. og Nasjonalt
Register for Leddproteser.
Haukeland Universitetssykehus, ortopedisk avd. og Nasjonalt
Register for Leddproteser.

Bakgrunn: De fleste studier vedrørende albueproteser omfatter få pasienter og det er
sparsomt med studier der resultatene for subgrupper innen protesedesign og diagnoser
			
sammenlignes.

			
		 denne studien var å vise resultatene ved albueproteser hos en relativt
Formål: Målet for
		
stor populasjon og å sammenligne resultatene ved forskjellige protese merker og hos
forskjellige subgrupper av pasienter.
Vi ønsket også å se på trender innen bruk av albueproteser.

Formål: Formålet med denne studien var å sammenlikne skadepanoramaet mellom de
ulike World Cup-disiplinene.

Materialer og Metoder: Det ble i tidsrommet 1994 - 2006 rapportert 562 albueproteser
til Nasjonalt Register for Leddproteser. Kaplan-Meier analyse ble brukt for å beregne
revisjonsraten.
Relativ risiko for revisjon for protesemerke, diagnose, fiksasjonsmetode, kjønn, alder og
år for primæroperasjon ble beregnet -ved hjelp av Cox multippel regresjon analyse.

Materialer og metoder: Utøvere fra utvalgte World Cup-lag i hver av de seks disiplinene
ble intervjuet mot slutten av vintersesongen 2006-07 og 2007-08 ved ulike stevner
i Europa og USA. Utøverne ble spurt om de hadde hatt skader gjennom sesongen,
omstendighetene omkring hver skade, skadens alvorlighetsgrad (uttrykt som antall
dager utøveren ikke kunne trene eller konkurrere), så vel som den spesifikke diagnosen.
Lagenes trenere og/eller fysioterapeuter/lagleger ble i tillegg intervjuet om utøvere som
ikke var tilstedet ved intervjuene på grunn av skader eller av andre grunner.

Resultater: Insidensen av albueprotese avtok i løpet av studieperioden, særlig for
diagnosegruppen inflamatorisk artritt. Revisjonsraten for det samlede materialet var
etter 5 og 10 år -henholdsvis 8 og 15%.
Fraktursequele pasienter hadde dårligst prognose sammenlignet med artrittpasienter.
(Relativ risiko for revisjon = 5.8( 95% CI: 1,7 - 19,7), p = 0,005).
Revisjonsrisikoen var også økt når ulnakomponenten var usementert. ( Relativ risiko for
revisjon = 3,3 ( 95% CI: 1,3 - 8,4), p = 0,02).
Diskusjon: I denne studien var resultatene ved albueproteser gode bedømt ut fra
revisjonsrater, dog dårligere enn for hofte og kneproteser.
Kun Norway, Kudo og iBP protesen var brukt hos mer enn 100 pasienter og ved mer enn 5
sykehus. De forskjellige protesemerkene er til dels brukt i forskjellige tidsperioder. Studien
gir derfor ikke grunnlag for å anbefale eller advare mot noe bestemt protesemerke.
Konklusjon: De beste resultatene ble oppnådd hos artritt pasienter.
Ulnakomponenten bør sementeres.
Insidensen av albueproteser avtok i studieperioden.
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Bakgrunn: Det internasjonale skiforbundet FIS har utrykt bekymring over skader innen
ski og snowboard. Dessverre har vi begrenset kunnskap om skadeprofilen til ski- og
snowboardkjørere på elitenivå. Et nytt skadeovervåkingssystem, FIS Injury Surveillance
System (FIS ISS), ble derfor etablert høsten 2006 av Senter for idrettsskadeforskning på
oppdrag fra FIS for alle disipliner (alpint, freestyle, snowboard, hopp, kombinert og
langrenn).

			
			

		

Resultater: Blant 2117 intervjuede utøvere ble det registrert 709 skader, 49 % (n=350) i
World Cup-konkurranse (inkl. offisiell trening og verdensmesterskap) og 27 % (n=194)
i annen treningsaktivitet på snø. Totalt var der 506 (71 %) fraværsskader, og 198 (28
%) førte til fravær >28 dager, mens 195 (28 %) ikke førte til fravær. Alpint, freestyle og
snowboard stod for henholdsvis 190 (27 %), 165 (23 %) og 237 (33 %) av alle skadene.
Skader per 100 utøver per sesong for fraværsskader var 29,8 [95% CI: 25,4-34,9] i alpint,
sammenliknet med 28,4 [23,7-34,0] i freestyle og 37,8 [32,3-44,1] i snowboard. Skader
per 100 utøver per sesong for fraværskader var 13,6 [9,5-19,6] i hopp, 15,8 [10,1-24,8]
i kombinert og 6,3 [4,3-9,2] i langrenn. For de mest alvorlige skadene med fravær > 28
dager var det 11,4 [8,8-14,7] skader per 100 utøver per sesong i alpint, 15,1 [11,8-19,4] i
freestyle og 13,8 [10,7-17,8] i snowboard mens det i de nordiske disiplinene var 5,6 [3,29,9] i hopp, 3,3 [1,3-8,9] i kombinert og 0,7 [0,2-2,2] skader per 100 utøver per sesong i
langrenn.
Konklusjon: Skadefrekvensen hos eliteutøvere innen ski og snowboard er alarmerende
høy.

• Høstmøteboken 2008
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HIGH FAILURE RATE OF POSTERIOR FIXATION OF ANTERIOR ATLANTOAXIAL
SUBLUXATION USING MULTISTRAND TITANIUM WIRES
Bastian D
Paus AC

Rikshospital University Clinic, Oslo
Rikshospital University Clinic, Oslo

Background: The treatment of atlantoaxial subluxation (AS) is a challenging task
and different approaches are possible. Patients with rheumatoid arthritis (RA) and
progressive C1-C2 instability should be treated to avoid or minimize compression of the
spinal cord and to reduce local pain. The sublaminar wiring procedure with titanium
multistrand cables has potential advantages in strength and flexibility.

Patients and Methods: In a consecutive series, 24 patients (3 men), age 69 (37-81) with
			
rheumatoid arthritis and progressive AS underwent a posterior fusion operation with
			
bone graft and sublaminar multistrand titanium wiring.
		
		
Results: There were no perioperative complications related to the procedure. The
average follow-up was 30.6 months. A wire failure was observed in 7 patients. A
fracture of the lamina of atlas was detected in 2 patients. Six patients (25%) had to be
reoperated because of fixation failure and progressive instability. A stable fusion could
be diagnosed in only 8 patients 12 months after surgery.
Discussion: Stabilization of AS in RA gives reduction of local symptoms and increases
lifetime expectancy. The sublaminar wiring procedure with multistrand titanium cables
has a high failure rate probably due to its high flexibility. This procedure can not be
recommended as a routine procedure in rheumatoid patients with progressive C1/C2
instability.

108. Diverse UX
Validiteten av Ullevål universitetssykehus’ elektroniske register for
diagnosen hoftebrudd
Støen RØ
Nordsletten L
Flugsrud GB
Lofthus CM
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Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk senter
Aker universitetssykehus, Endokrinologisk klinikk
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Bakgrunn: Dødelighet i sykehus etter hoftebrudd har vært brukt som en kvalitetsindikator.
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten konkluderte i november 2005 med at det
må gjennomføres valideringsstudier av sykehusenes diagnoseregistre og kodepraksis før
dødelighet ved hoftebrudd og andre diagnoser kan brukes til å sammenligne kvalitet
ved ulike sykehus. Ullevål universitetssykehus (UUS) har opprettet et eget bruddregister
med formål å raskt kunne identifisere bruddpasienter for videre forskning.
Formål: Undersøke hvorvidt UUS har et valid diagnoseregister for diagnosen hoftebrudd
og undersøke om validiteten har endret seg over tid. Validitet av UUS’ bruddregister for
samme diagnose ble også undersøkt.
Materiale og Metode: Det ble innhentet datalister over pasienter utskrevet fra UUS
med ICD-10 diagnose S72.0 (brudd i lårhals) og S72.1 (pertrokantært brudd) som hovedeller bidiagnose i perioden 01.01-31.12.07. Journaler til alle identifiserte pasienter ble
gjennomgått for å verifisere diagnosen. Operasjonsprogrammet ble også gjennomgått
for å kontrollere at opererte pasienter var inkludert. I tillegg ble tilsvarende data hentet
fra bruddregisteret.
Resultater: Det elektroniske diagnoseregisteret identifiserte 361 unike pasienter
med postnummer i Oslo og diagnose brudd i lårhals eller pertrokantært brudd. Ved
journalgjennomgang ble det verifisert 244 brudd hos 242 pasienter. Ved gjennomgang
av operasjonsprogram og søk på øvrige diagnosekoder (S72.2 og utvalgte T-diagnoser)
verifisert mot journal fant man hhv 2 og 2 pasienter ekstra. UUS’ elektroniske
diagnoseregister overestimerte således antallet pasienter med hoftebrudd med
31%. Tilsvarende tall for 1996/97 viste en overestimering på 17%. Sensitiviteten ved
diagnoseregisteret for diagnosen hoftebrudd i 2007 var 98%, mens positiv prediktiv
verdi var 67% sammenlignet med hhv 99% og 85% i 1996/97. I UUS’ lokale bruddregister
manglet 19 av pasientene med verifisert diagnose, hvilket gir en underestimering av
antall brudd på 8%.

			
			

		

Diskusjon: Det er svært få pasienter med hoftebrudd som ikke får riktig diagnose. Bare 4
av totalt 246 pasienter med hoftebrudd hadde ikke fått dette som utskrivelsesdiagnose.
2 av disse har fått en nærliggende diagnose.
Hoveddelen av pasientene som feilaktig har fått diagnosen hoftebrudd er kontroller
av hoftebrudd fra 2006 eller fra tidligere år, hhv 70 og 19 pasienter. Dersom man
ikke hadde inkludert polikliniske kontakter i diagnosesøket ville man identifisert 80
pasienter færre hvorav 79 pasienter med falsk positiv diagnose, hvilket ville redusert
overestimeringen av brudd til 12%
Konklusjon: UUS’ elektroniske diagnoseregister har høy sensitivitet, men overestimerer
betydelig antall pasienter med diagnosen hoftebrudd. Det er derfor nødvendig å
gjennomgå journaler for å verifisere brudd som finnes i elektroniske registre for ikke
å overestimere antallet hoftebrudd. UUS’ lokale bruddregister underestimerer antall
hoftebrudd noe.

• Høstmøteboken 2008
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Belastningsskader hos unge voksne (18 - 30 år) med dysmeli i
underekstremitet(er) – en pilotstudie

IDIOPATISK TRANSIENT OSTEOPOROSE - EN LITE KJENT DIAGNOSE??

Kaastad TS

Jacobsen IN
Asserson O
Behzadi M

Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet

Bakgrunn: Barn født med underekstremitetsdysmeli har rett til oppfølging av et
tverrfaglig team bestående av lege, ortopediingeniør, fysio- og ergoterapeut samt
sosionom. Ortopedisk fokus under oppvekst er på å maksimere smertefri funksjon ved
bruk av ortopediske hjelpemidler og/eller operative inngrep for å gi best mulig barndom
som grunnlag for et best mulig voksenliv. Svært lite er undersøkt og/eller beskrevet i
internasjonal litteratur om belastningsskader hos dysmelister og om forebygging av
plager de måtte være utsatt for.

			
Formål: Piloten skal avklare om vi har redskap til å kartlegge funksjonsnivå, helserelatert
			
livskvalitet og eventuelle sekundære belastningsskader hos unge voksne dysmelister
		
for fremtidig evaluering
i forhold til funksjonsfriske og mellom forskjellige former for
		
behandling som allerede er etablerte for gruppen.
Materiale og metoder: Voksne (18 - 30 år) med medfødt reduksjonsdeformitet i
minst en legg som ikke hadde gjennomgått kallotasekirurgi ble identifisert gjennom
diagnoselister og journaler. De første ni som fyllte kriteriene ble tilskrevet og tilbudt
konsultasjon med anamnese, fysisk status, EQ5D og rtg av aktuelle del av underex samt
stående aksebilder med protese eller annet hjelpemiddel. Prosjektet var godkjent av
hospitalets personverneombud.
Resultater: Fem kunne/ville møte til tilbudt konsultasjon. Alle fem var single, fire bodde
selvstendig, en midlertidig hos foreldre. En var student, tre i fast jobb, en under attføring
og den eneste som i perioder var sykemeldt. Fire hadde mer enn en dysmeli. Tre brukte
forhøyelsesprotese, to oppbygde sko. En hadde maks skår på alle fem aspekter av EQ-5D
og anga 99 av 100 i nåværende helsetilstand, mens de andre fire anga mellom 60 og 80
og hadde litt problemer med å gå omkring og/eller moderat smerte eller ubehag.
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Stavanger Universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling
Stavanger Universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling
Stavanger Universitets Sykehus, Radiologisk avdeling

Bakgrunn: Før visste vi ikke hva transient osteoporose var, og vi visste ikke hvorfor
tilstanden oppstod. Nå ser vi hva det er, men vi vet fortsatt ikke hvorfor tilstanden
oppstår. Smerten i affiserte skjelettområder hos pasienten er påfallende intens både natt
som dag de første uker av den 6-12 måneder lange sykdomsperioden.
Formål: Vi ønsker å minne om denne diagnosen som MR sammen med klinikken nå
kan bekrefte allerede ved sykdomsdebut. Det er viktig å redusere underdiagnostisering.
Pasienten trenger informasjon om prognose. Spontan bedring forventes i løpet av ni
måneder. Det er viktig at ikke smerter og immobilisering bringer dem ut av arbeidslivet.
Som smertestillende er NSAID best, og det er viktig med rask kontakt med fysioterapeut
for å unngå atrofi og tilstivning.

		

Materialer og metode: Første gang vi brukte betegnelsen idiopatisk transient osteoporose
som diagnose ved vårt sykehus, gjaldt det en mann på 51 år med spontane smerter
i høyre kne. En hadde først beskrevet partiell ACL ruptur ved MR undersøkelse på et
privat røntgeninstitutt, og undersøkelsen var bestilt av primærlege. Da han ble akutt
innlagt ved SUS med spørsmål om dyp venetrombose, ble disse MR bilder revurdert av
våre røntgenleger, og klinikk og anamnese ble nøye gjennomgått. Konklusjonen ble da
idiopatisk transient osteoporose. Ved oppfølging av pasienten i tre år viste det seg at
denne pasienten med den svært skjeldne diagnosen transient osteoporose, presenterte
den enda skjeldnere varianten som er den migrerende formen.

Diskusjon: Anamnese i forhold til sosiale faktorer, smerter, sykemeldinger og gangfunksjon gir tilleggsinformasjon til EQ-5D og fysisk status. Radiologisk utredning kan si
noe om belastningsforhold og arthroseutvikling, men ikke om hvordan pasienten har
det. Klare utfall i EQ-5D bare i denne lille gruppen med stort sett velfungerende unge
voksne bekrefter at det er behov for å vite mer.

Vår pasient: Endringene kom først ved laterale femurkondyl, så affeksjon av mediale
femurkondyl, mens margødem og smerter ved laterale side var i regress. Deretter
oppstod forandringer i tibiaplatået og patella. Parallelt med bedring i kneområdet
dukker symptomene opp i ankelleddet med distinkt smerte i bestemte områder, noe som
også verifiseres på MR, det vil si talus, distale tibia og noen av fotrotsbena. Sommeren
2008 var pasienten svært optimistisk og kunne gå uten å halte og begynte i jobb. Men
nå har det oppstått symptome i venstre, det vil si det andre kneet, og det er første gang
han har noe i venstre benet. Smertene gjør at han må stoppe opp flere ganger og sitte
helt stille.

Konklusjon: Det er behov for en studie av belastningsskader og helserelatert livskvalitet
hos dysmelister. Studien bør inkludere en referansegruppe uten fysisk funksjonshemming
og kan gjerne inkludere dysmelister behandlet med kallotaseinngrep. Supplering med
ganganalyse kan gi tilleggsinformasjon i forhold til belastningskrefter i underekstremiteter
hos friske, protesebrukere og forlengede som kan være nyttig for longitudinelle studier
i gruppen.

Konklusjon: De fleste pasienter er middelaldrende menn, og det gjelder oftest de
vektbærende ledd. En del kvinner har fått det i hofter i siste trimester av et svangerskap.
De aller fleste får spontanbedring innen 6–9 måneder, og MR undersøkelsen er da
igjen komplett normal. Hos vår pasient så vi hvordan klinikken og MR resultater var
samkjørt. En så at tilstanden hos han migrerte. Det eneste en finner av objektive tegn er
et lokalisert margødem ved MR.

• Høstmøteboken 2008
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vil bli lagt frem under foredraget? Hvor hyppig er denne diagnosen i Norge?

UTVIKLING AV CHARCOT FOT OG KASIUSTIKK FRA KLINISK HVERDAG DER ULIKE
SPESIALISTER PRØVER Å DIAGNOSTISERE OG BEHANDLE PASIENTEN

Konklusjon: Diabetikere kan utvikle Charcots fot på grunn av sensorisk polyneuroarthropati. Det er viktig å ha denne mulighet i bakhodet ved uforklarlig rubor, hevelse
og litt endringer på røntgenbilde når en ikke kan påvise dagligdagse ting som infeksjon
i ledd, dårlig arteriell sirkulasjon, arthrose eller traumer.

Jacobsen IN
Asserson O
Søvik T
Raugstad S

Stavanger Universitetssjukehus. Ortopedisk avdeling
Stavanger Universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling
Stavnager Universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling
Stavanger Universitetssjukehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Charcot fot sitt typiske groteske utseende er ”vuggemeie” med kollaps og
omstokking av mellomfotsrotsben og benete utspring med trykksår. Begrepet dreier
seg om en tilstand som kan komme som komplikasjon til en rekke sykdommer der en
del av patogenesen er perifer neuroartropati. Den sensoriske perifere neuroartropatien
er den mest farlige.
			
Tidligere tider hadde en ”den store imitator” syfilis, som kunne ramme mange uskyldige
			
og skyldige, og nå har vi i økende grad diabetes mellitus som i økende antall kan gi
		 I prinsippet kan alle ledd utvikle tilstanden, men ankelledd sammen
dette syndromet.
		
med fotrotsben er det vanligste. Charcot fot kan være en klomplikasjon til 20-30 andre
diagnoser enn diabetes mellitus, og her nevnes kronisk alkoholmisbruk, syringomyeli,
perifer nerveskade, spinal trauma, HIV, slag og lepra.
Formål: Infeksjonsmedisinere, karkirurger, røntgenleger og ortopeder må ofte ta stilling
til om en tilstand er infisert,om det er dårlig sirkulasjon eller om det er artrose. Disse
mer dagligdagse problemstillinger i en fot kan ligne starten av utvikling av en Charcot
fot. Ved uforklarlige problemstillinger i føtter bør en ha Charcot fot i startfasen som
differensialdiagnose. Jeg vil poengtere inndeling av stadier, og ved hvilket tidspunkt
en kan gripe inn og hindre utvikling av monstrøs deformitet ved Charcot fot med
forholdsvis enkle tiltak.
Materialer og metoder: Under innlegget presenteres sykehistorie og utvikling vist
på røntgenbilder fra en pasient innlagt i 2008. Det vises også under presentasjonen
postoperative røntgenbilder og video av pasientens føtter før og etter operasjonen. Det
er også blodprøveresultater til vurdering tatt underveis under massiv antibiotikabruk.
Operatørene har fjernet noe ben og brukt skrueosteosyntese for å rette fotsålen tilbake
i posisjon under ankelen.
Resultater: Amputasjon ble i dette tilfellet unngått inntil videre. Nå er pasienten på det
stadiet at han skal få begynne å belaste den opererte foten. Tilpasning av fottøy med
jevn trykkfordeling er svært viktig. Diagnosen ble sent stilt, og pasienten var undrende
til alt som skjedde disse månedene, og han så at han utviklet en fordreid fot som han
gikk på inntil trykksår begynte å blø.
Diskusjon: En mistenkte lenge infeksjon, artrose og dårlig sirkulasjon. Hva taler for og
imot infeksjon, dårlig sirkulajson og artrose i de materialer med målinger og bilder som
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Kallutase belastningsdeformasjon i konsolideringsfasen.
Radiostereometrisk analyse (RSA) hos pasient med femurforlengelse ved
bruk av Taylor Spatial Frame
Gunderson R
Steen H
Kristiansen LP
Horn J
Ludvigsen P

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

			
			

		

Bakgrunn: Vi har tidligere demonstrert bruk av høy-oppløselig radiostereometrisk analyse
(RSA) for å måle global longitudinell kompresjon over kallutasen under belastning (1).
Hos en pasient med tibia forlengelse og bruk av klassisk Ilizarov ramme bestående kun
av fleksible Kirschner pinner, ble den intersegmentelle lineære deformeringen under
belastning med 71% av kroppsvekten målt til å være 15.1 % 6 uker etter toppstrekk.
Denne betydelige aksiale kompresjonen stimulerte ikke osteogenesen tilstrekkelig og
resulterte i forsinket tilheling.
Formål: I denne studien ønsket vi ved hjelp av RSA metoden å registrere den
3-dimensjonale relative intersegmentelle bevegelsen i rommet under vektbæring hos
en pasient med femur forlengelse ved bruk av Taylor Spatial Frame og halv-pinner
istdenfor Kirschner pinner.
Materialer og metoder: Standard RSA opptak stående med og uten belastning ble
utført i rtg-lab spesialutstyrt til formålet og bildene ble analysert ved hjelp av RSA
leverandørens egen programvare.
Resultater: 2 uker før toppstrekk ble det påvist en global aksial kompresjon interfragmentært på 4.8 % ved en belastning på 34 % av kroppsvekten. Ved 8 and 14 uker
etter toppstrekk var de korresponerende verdier henholdsvis 0.3 % (45 % vektbæring
and 0.2 % (66 % vektbæring).
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Konklusjon: De målte verdiene er mer i tråd med klassisk deformasjonsteori for adekvat
mikrobevegelighet nødvendig for bennydannelse ved frakturer (2), og pasienten i dette
tilfellet demonstrerte en tydelig osteogenetisk respons med produksjon av kallus og
nytt ben i regeneratet.
Selv om hovedvektor for den deformering som skjer i kallutasen under vektbæring
forventes å være vertikal langs knokkelens lengdeakse, avslørte RSA metoden et viktig
tilleggsfunn der man påviste betydelig bevegelse mellom knokkel-fragmentene i andre
retninger (både translasjon og rotasjon).
Referanser: 1. Steen H, Kristiansen LP, Finnanger AM, Kärrholm J, Reikerås O: Deformation
Across the Zone of Callotasis during Loading. Radiostereometric Analysis in a Patient
with Achondroplasia. J Orthop Res 19(2):117-120, 2001
2. Perren SM: Physical and biological aspects of fracture healing with special reference
to internal fixation. Clin Orthop 138:175-96, 1979

			
			
		
		

Ortopediske abstrakter under NKF’s høstmøte på Holmenkollen Park 2008
POST-TRAUMATISKE STRESS SYMPTOMER TO ÅR ETTER ALVORLIG MULTITRAUME –
EGENRAPPORTERTE FUNKSJONPROBLEMER
Søberg HL Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Ullevål universitetssykehus
Røise O
Ortopedisk senter/Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus
Finset A
Avdeling for atferdsfag, Institutt for medisinske basalfag,
Universitetet i Oslo
Bakgrunn: Å bli alvorlig skadet i en ulykke er en dramatisk livshendelse som kan medføre
en langvarig belastning på den skadete. Post-traumatiske stress symptomer (PTSS) kan
oppstå i tillegg til andre fysiske og psykososiale funksjonsproblemer, og er beskrevet
i 10-40 % av ulike traumepopulasjoner. I et biopsykososialt rehabiliteringsperspektiv
er det viktig å ha kunnskap om mental helse generelt og PTSS spesielt over tid, og
identifisere faktorer som predikerer PTSS.
Metode: 99 multitraumatiserte pasienter, 18-67 år, med New Injury Severity Score
(NISS) >15 som besvarte spørreskjema om post-traumatiske stressymptomer ved toårs oppfølgingen i en prospektiv studie av funksjon og funksjonsnedsettelser etter
multitraume. Spørreskjema 6 uker etter hjemkomst, og ett og to år etter skade.
Demografiske- og skaderelaterte data. Egenrapportert funksjon og helse målt med PostTraumatic Symptom Scale-10 (PTSS-10), SF-36, kognitive funksjonsskalaer (WHODAS II
og COG), Brief Approach/Avoidance Questionnaire (BACQ). BACQ og PTSS-10 ble målt
to år etter skaden. PTSS-10 ble dikotomisert i PTSS-Lav < 35 poeng og PTSS-Høy ≥ 35
poeng. Lineær multivariat analyse med PTSS-10 som utkommevariabel.

			
			

		

Resultater: Alder var 35.3 år (SD 14.2), 83 % var menn. NISS var 34.9 (SD 12.7). Glasgow
Coma Scale (GCS) skår var 12.2 (SD 3.9). PTSS-10 skår to år etter skade var 25.6 (SD 12.2),
og 20 personer (20 %) hadde en PTSS-Høy skår som kan indikere en post-traumatisk
stresslidelse (PTSD). Pasienter med penetrerende skade (n=4) hadde relativ risiko på 4.2
(CI 2.1 8.5) i forhold til andre skader (n=95) for å ha en PTSS-10 skår ≥35 poeng. Det var
signifikante forskjeller mellom gruppene på alle skalaer bortsett fra for fysisk funksjon.
Signifikante prediktorer for PTSS-10 var kjønn (kvinner), alder (lavere), BACQ skår (mer
unngåelsesorientert mestring), mer smerte, dårligere mental helse og kognitiv funksjon
kort tid etter hjemkomst. Disse variablene forklarte 71 % av variasjonen i PTSS-10
skåren.
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A

SEVERITY OF INJURY DOES NOT HAVE ANY IMPACT ON POSTTRAUMATIC STRESS
SYMPTOMS IN SEVERELY INJURED PATIENTS

Adobor RD

Quale AJ
Schanke A-K
Frøslie KF
Røise O
Sunnaas Rehabilitation Hospital, 1450 Nesoddtangen/ Orthopedic Centre, Division of
Neuroscience and Musculoskeletal Medicine, Ullevål University Hospital, 0473 Oslo.

Purpose: Due to improved surgical techniques and more efficient decision making in
treating severely injured patients, survival rates have increased over the years. This
study was initiated to evaluate the incidence and identify risk factors for developing
			
posttraumatic stress symptoms, using both extensive trauma related data and data
			
assessing the psychological trauma, in a population of severely injured patients.

		

		
Methods: 79 patients admitted to the Department of Multitrauma and Spinal Cord
Injury at Sunnaas Rehabilitation Hospital from 2003 to 2005, prospectively completed
semistructured psychological interviews and questionnaires, such as Impact of Event
Scale-Revised. In addition, extensive injury-related data, such as Injury Severity Score
(ISS), New Injury Severity Score (NISS), and Probability of Survival (PS) were collected.
Results: 39% had multiple trauma, 34% had multiple injuries including spinal cord
injuries, and 27% had isolated spinal cord injuries. Mean NISS was 31.5 (SD 13.7).
6% met diagnostic criteria for Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and 9% met the
criteria for Subsyndromal PTSD. Injury-related data did not influence the prevalence
of posttraumatic stress symptoms, however, some psychosocial variables did have a
significant impact.
Conclusions: We found a low incidence of PTSD and Subsyndromal PTSD. No
significant differences were found between the patients suffering from posttraumatic
stress symptoms and the non-symptoms group in relation to injury-related data such
as ISS/NISS, PS, or multiple trauma versus spinal cord injury. The most evident risk
factors for developing posttraumatic stress symptoms were symptoms of anxiety,
female gender and negative attitudes toward emotional expression.
Significance: To the best of our knowledge, no other studies have used such extensive
trauma related data in determining the relationship between injury severity and
posttraumatic stress symptoms in severely injured patients. This strenghtens our
findings, and imply that the interventions for this population should not emphasize
the severity of the patient’s injury, but instead look especially for symptoms of anxiety
and negative attitudes of emotional expression as well as determining who is at risk
for developing posttraumatic stress symptoms.
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Katalogtekst
Reseptpliktig, gruppe: C

Preparatnavn: Pradaxa
Firma: Boehringer Ingelheim

Underoverskrift: Antitrombotisk middel
ATC-nr.: B01A E07
Refusjonsberettiget (T): Nei
T:
Legemiddelform: KAPSLER, harde
Styrke: 75 mg og 110 mg
Deklarasjon: Hver kapsel inneh.: Dabigatranetexilat (som
mesilat) 75 mg resp. 110 mg. Fargestoff: Indigokarmin
(E132), paraoransje (E110), titandioksid (E171), jernoksid
(E172).
Indikasjoner: Primær forebyggelse av venøs
tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har
gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total
kneprotesekirurgi.
Dosering: Forebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom
(VTE) etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Anbefalt
dose er 220 mg (2 kapsler á 110 mg) 1 gang daglig.
Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2
kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. Forebyggelse av
venøs tromboembolisk sykdom (VTE) etter gjennomgått
elektiv hofteprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2
kapsler á 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte
innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1
enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i
totalt 28-35 dager. For begge typer kirurgi bør start av
behandlingen utsettes hvis hemostase ikke er etablert.
Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet,
bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig.
Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat.
Nedsatt nyrefunksjon: Begrenset klinisk erfaring ved
moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-50 ml/
min). Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er 150 mg (2
kapsler á 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte
innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1
enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i
totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi og i totalt 28-35
dager etter hofteprotesekirurgi. Eldre (>75 år): Begrenset
klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Anbefalt dose er
150 mg (2 kapsler á 75 mg) 1 gang daglig. Behandlingen
bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep
med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang
daglig i totalt 10 dager etter kneprotesekirurgi og i totalt
28-35 dager etter hofteprotesekirurgi. Samtidig bruk
av amiodaron: Doseringen bør reduseres til 150 mg
daglig til pasienter som får samtidig behandling med
amiodaron. Overgang til parenteralt antikoagulantium:
Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra
Pradaxa til et parenteralt antikoagulantium. Overgang fra
parenteralt anikoagulantium: Det anbefales å ikke starte
behandling med Pradaxa før neste dose av et parenteralt
antikoagulantium skulle vært gitt.
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Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor et eller flere
av hjelpestoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl <
30 ml/min). Aktiv klinisk signifikant blødning. Organskade
med risiko for blødning. Spontan eller farmakologisk nedsatt
hemostasen. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som
kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig behandling
med kinidin.
Forsiktighetsregler:
Bruk av Pradaxa er ikke anbefalt til pasienter med forhøyede
leverenzymer > 2 ganger øvre normalverdi. ALAT bør måles
som del av standard preoperativ evaluering. Svært begrenset
klinisk erfaring med anbefalt dosering hos pasienter
med kroppsvekt < 50 kg eller > 110 kg. Dosejustering er
ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåking anbefales.
Anbefales ikke til barn under 18 år på grunn av manglende
data vedrørende sikkerhet og effekt. Blødningsrisiko:
Nøye klinisk observasjon (som ser etter tegn til blødning
eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden,
særlig i følgende situasjoner: Sykdommer som forbindes
med økt blødningsrisiko som medfødte eller ervervede
koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle
blodplatedefekter, aktiv ulcerøs gastrointestinal sykdom,
nylig biopsi eller større traumer, nylig intrakraniell
blødning eller kirurgiske inngrep i hjerne, ryggrad eller
øyne, bakteriell endokarditt. Forsiktighet må utvises og det
kreves nøye klinisk observasjon hos pasienter med moderat
nedsatt nyrefunksjon, pasienter < 50 kg og eldre pasienter.
Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og
årsaken til blødningen undersøkes. Legemidler som øker
blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må
brukes med forsiktighet sammen med Pradaxa. Pasienter
med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og
med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør
behandles med forsiktighet da det foreligger begrensede
data vedrørende effekt og sikkerhet. Pradaxa anbefales ikke
til pasienter som gjennomgår anestesi med postoperative
inneliggende epiduralkatetre. Første dose Pradaxa bør
administreres minimum to timer etter at kateteret er fjernet.
Pasientene må observeres hyppig for nevrologiske tegn og
symptomer. Kapselen inneholder fargestoffet paraoransje
(E110) som kan forårsake allergiske reaksjoner.
Varseltrekant: Nei
Interaksjoner:
Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Følgende
behandlinger anbefales ikke samtidig med Pradaxa:
Ufraksjonert heparin og heparinderivater, lavmolekylært
heparin, fondaparinuks, desirudin, trombolytiske legemidler,
GPIIb/IIIa reseptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin,
dekstran, sulfinpyrazon og vitamin K-antagonister.
Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser
som er nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller
arteriekateter. NSAIDs: På grunn av risiko for blødning,
særlig med NSAIDs med halveringstid > 12 timer, anbefales
nøye observasjon for tegn på blødning. Amiodaron:
Amiodaron er en hemmer av effluks transportproteinet
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P-glykoprotein og dabigatranetexilat er et substrat for
dette transportproteinet. Ved samtidig administrering
av amiodaron, var eksponeringen for dabigatran økt
med 60 % hos friske individer. På bakgrunn av den
lange halveringstiden for amiodaron kan muligheten
for interaksjon vedvare i uker etter at amiodaron er
seponert. Justering av Pradaxa-dosen er nødvendig (se
Dosering). Forsiktighet må utvises med sterke hemmere
av P-glykoprotein som verapamil, klaritromycin og andre.
Potente indusere av P-glykoprotein som rifampicin og
johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere den
systemiske eksponeringen for dabigatran. Forsiktighet
anbefales.
Graviditet/Amming:
Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data
på bruk av Pradaxa hos gravide kvinner. Dyrestudier har vist
reproduksjonstoksiske effekter. Mulig risiko for mennesker
er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under
behandling med dabigatranetexilat. Pradaxa skal ikke brukes
under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
Overgang i morsmelk: Det foreligger ikke kliniske data på
effekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør
avbrytes ved behandling med Pradaxa.
Bivirkninger:
De vanligst rapporterte bivirkningene er blødninger som
forekommer hos ca. 14 % av pasientene. Frekvensen av
større blødninger (inkl. blødninger fra sår) er mindre enn
2 %.
Vanlige (≥1/100 til <1/10):
Blod/lymfe: Anemi.
Hjerte/kar: Hematom, traumatisk hematom, blødning fra sår.
Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning.
Hud: Hudblødning.
Nyre/urinveier: Hematuri.
Undersøkelser: Redusert hemoglobin.
Øvrige: Sårsekresjon, anemi postoperativt, postoperativt
hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100):
Blod: Trombocytopeni.
Hjerte/kar: Blødning.
Luftveier: Epistakse.
Gastrointestinale: Rektal blødning. Blødning fra
hemorroider.
Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, unormal leverfunksjon/
unormale leverfunksjonstester, økte leverenzymer,
hyperbilirubinemi, forhøyet transaminase.
Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose.
Undersøkelser: Redusert hematokrit.
Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blodig væsking,
blødning ved innstikk av kateter, postoperativ drenering,
sårdrenering.
Overdosering/Forgiftning:
Symptomer: Høyere doser enn anbefalt utsetter pasienten for
økt risiko for blødning.
Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner
må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen
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undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Start av
passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller
transfusjon av ferskt frosset plasma bør vurderes. Dabigatran
kan fjernes ved dialyse. Ingen klinisk erfaring vedrørende
nytten av denne prosedyren.
Egenskaper:
Klassifisering: Kompetitiv, reversibel, direkte
tombinhemmer.
Virkningsmekanisme: Dabigatranetexilat er et
småmolekylært prodrug uten farmakologisk aktivitet
som omdannes raskt og fullstendig til dabigatran ved
esterasekatalysert hydrolyse i plasma og i leveren. Siden
trombin (serinprotease) muliggjør omdannelsen av
fibrinogen til fibrin i koagulasjonskaskaden, vil en hemming
av trombin forebygge utviklingen av tromber. Dabigatran
hemmer også fritt trombin, fibrinbundet trombin og
trombinindusert plateaggregasjon. Det er en klar korrelasjon
mellom plasmakonsentrasjonen av dabigatran og graden av
antikoagulasjonseffekt.
Absorpsjon: Den absolutte biotilgjengeligheten for
dabigatran etter oral administrering av Pradaxa, er
ca. 6,5%. Etter oral administrering av Pradaxa til
friske frivillige, karakteriseres den farmakokinetiske
plasma-profilen til dabigatran av en rask økning av
plasmakonsentrasjonene med Cmax etter 0,5 til 2 timer etter
administrering. Absorpsjonen postoperativt er relativt
langsom sammenlignet med friske individer og viser en jevn
plasmakonsentrasjon-tidskurve uten høye topper. Maksimal
plasmakonsentrasjon oppnås 6 timer etter administrering i
en postoperativ periode. Langsom og forsinket absorpsjon
forekom vanligvis bare på operasjonsdagen. De påfølgende
dager er absorpsjonen av dabigatran rask og maksimale
plasmakonsentrasjoner oppnås etter 2 timer. Mat påvirker
ikke biotilgjengeligheten av dabigatranetexilat, men
forlenger tiden til maksimal plasmakonsentrasjon med 2
timer.
Proteinbinding: 34-35 %.
Fordeling: Distribusjonsvolum: 60 – 70 L.
Halveringstid: Plasmakonsentrasjonene av dabigatran
viste et bieksponentielt fall med gjennomsnittlig terminal
halveringstid på 12-14 timer hos friske frivillige og 14-17
timer hos pasienter som gjennomgikk større ortopedisk
kirurgiske inngrep. Halveringstiden var uavhengig av dose
Metabolisme: Dabigatran konjugeres til farmakologisk
aktive acylglukuronider. Fire isomere eksisterer, 1-O, 2-O,
3-O, 4-O-acylglukuronid, som hver utgjør mindre enn 10 %
av totalt dabigatran i plasma. Spor av andre metabolitter er
påvist.
Utskillelse: Dabigatran elimineres hovedsakelig i uforandret
form i urinen, med en hastighet på ca. 100 ml/min.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i
originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Pakninger og priser: 75 mg: Enpac: 10 stk. 115163, 20 stk.
115318, 60 stk. 115330. 110 mg: Enpac: 10 stk. 115341, 20
stk. 115353, 60 stk. 115364.
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