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Høstmøtet 2015

Velkommen
På vegne av styret i Norsk Ortopedisk Forening er det
min glede å ønske kollegaer og industri velkommen til
det 9. Høstmøte i regi av vår forening.
Vår forening har fortsatt valgt Plaza som kongress sted og synes
dette er hensiktsmessig plassering av Høstmøtet så lenge plassen er tilstrekkelig og prisene kan holdes på et akseptabelt nivå.
Det faglige programmet starter med komplikasjoner i form av
Nof symposiet om elektiv kirurgi og røyking og fortsetter med
symposier arrangert av både faggrupper i Nof og industrien.
Nof instructional lecture holdes i år av æresmedlem Lars Engebretsen om Multiligamentskader i kne.
Innimellom er det frie foredrag og etter hvert en rekke generalforsamlinger både i moderforeningen og i faggruppene.
Styrets viktigste oppgave er å arrangere et godt Høstmøte. Opp
mot høstmøtet blir arbeidspresset stort på oss alle og spesielt
for sekretær Gunn Hulleberg og webredaktør Cato Kjærvik som
blant annet skal gjennomlese alle abstrakter og frie foredrag.
Takk også til Forskningsutvalget og de forskjellige juryene som
har bedømt de innsendte arbeidene.
Gjennom hele året er det kontakt med Kristin Solstad i KSCI,
som er teknisk arrangør av vårt høstmøte. Hun er en meget
sentral og viktig person, og kjenner etter hvert foreningen svært
godt, og ikke sjelden blir vi minnet på forskjellige rutinemessige
gjøremål av Kristin.
Trykkingen av Høstmøteboken og NOPen gjøres av Bente Ødegaard i Ødegaard reklame & design AS. Styret og NOP redaktør
Terje Vagstad har vært svært godt fornøyd med resultatet av
dette arbeidet som du nå holder et eksemplar av i hånden.
Nytt av året er at programmet for høstmøtet også finnes i en
elektronisk interaktiv versjon. Årets høstmøte blir en test på
hvordan det fungerer.
Svært mye handler om høstmøteuka i uke 43. Hver januar har
vi møte med Leverandørforeningen for å gå gjennom siste Høstmøte, hva som var bra, og hva som kan gjøres bedre. Vi ønsker
å fortsette dette gode samarbeidet med industrien.
Høstmøtet er en gyllen anledning for kolleger og andre til å treffes for å utveksle personlige erfaringer og forskningsresultater.
6
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Velkommen

Nytt utstyr skal presenteres fra industrien. Kanskje kan du treffe
nye kolleger som kan være spiren til nye forskningsprosjekter,
nye jobbtilbud eller andre sosiale bindinger. Til Høstmøtet
kommer ”alle” og styret er glad for den oppslutningen disse
møtedagene har.
Den sosiale delen toppes av ”Nofs Torsdagsklubb” som
arrangeres torsdag 22. oktober kl. 19:00 i andre etasje på Plaza.
Det blir servering av kanapeer og drikke.
Utdelingen av Norsk ortopedisk forening`s stipendier vil skje
denne kvelden på samme måte som i fjor. Eventuelle æresmedlemmer vil også få sitt diplom.
Det vil bli trukket 3 stk. reisestipend til EFORT 2016 på
registreringsnummeret til påmeldte LISer. Et råd: Vær tilstede
når det trekkes.
TV skjermen som brukes under kongressen skal auksjoneres
bort blant deltagerne på Torsdagsklubben.
For å bidra til at flere deltagere besøker utstillerne kjøper Nof en
Ipad-mini som trekkes på Torsdagsklubben. Denne trekkes blant
deltagerne som har besøkt minst 20 av utstillerne og har levert
inn dokumentasjon på dette til sekretariatet.
Nofs Torsdagsklubb er gratis for alle deltakere, men registrering
er altså nødvendig for at vi skal kunne organisere dette best mulig. De som er registrert mottar drikkebonger når de registrerer
seg til Høstmøtet.
Da vil jeg på vegne av styret ønske vel møtt til årets høstmøte!
Med vennlig hilsen
Jon Olav Drogset
Leder
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Fra programansvarlig

Velkommen til faglige og
sosiale opplevelser
Velkommen til et nytt ortopedisk høstmøte
som vi håper vil gi gode faglige og sosiale
opplevelse for alle deltagere. Høstmøtet er
et viktig og nært møtested for utveksling
og oppdatering av kunnskap innen norsk
ortopedi. Vi kan se fram til tre hele dager
med inspirerende og utviklende opplevelser. Nof har i år passert 1000 medlemmer,
og vi håper på godt oppmøte på Radisson
Blu Plaza Hotell i Oslo i oktober.
Flaggskipet på Høstmøtet er Nof-symposiet.
Dette er en fellessesjon som retter seg mot alle
deltagere. Temaet i år er Smoking and orthopedic surgery. Det er Kjetil Hvaal og Faggruppen
for Fot- og Ankel kirurgi som arrangerer symposiet. Symposiet har utenlandske gjesteforelesere
og vil derfor delvis foregå på engelsk. Temaet
er høyst relevant for faget vårt, og vi håper det
fenger og skaper diskusjon.
Nof instructional lecture er en oversiktlig,
kortfattet og praktisk rettet forelesning som gis
av en av våre beste forelesere innen et sentralt
tema i ortopedien. I år er det Lars Engebretsen
som er invitert til å holde denne forelesningen,
og temaet er Multiligamentskader i kneet.
Forelesningen vil i etterkant bli lagt ut på Nofs
nettside.
Høstmøtets byggestener er symposiene, og

det arrangeres tilsammen 21 ulike symposier
under møtet. Dette gir alle ortopeder en mulighet for oppdatering innen eget og andres fagfelt.
Det er Nofs faggrupper, LIOS, Spinalkirurgisk
forening og Oslo Sports Trauma Research
Center som arrangerer flotte og fagrelevante
symposier. Innsatsen som legges i disse symposiene bidrar til å befeste og høyne nivået på
8

Høstmøteboken • 2015

vårt Høstmøte. Selv om LIOS sitt Pro-Con
symposium har en uformell stil, trakk de fulle
hus i fjor. I år har de valgt nok et kontroversielt
tema, Achillessenerupturer, og symposiet spås
godt oppmøte og høy temperatur! Vi ønsker
også en nykommer velkommen i år. Leger Uten
Grenser vil dele sin erfaring om oppdrag hvor
ortopedi er en høyst relevant spesialitet. I tillegg
arrangerer våre samarbeidende industrifirmaer
seks symposier med gode faglige tema.

Frie foredrag er sammen med Flaggskipet

og Byggestenene svært viktige for å få til et
godt fagprogram på Høstmøte. Antallet frie foredrag er jokeren som først kommer på plass
1. september. Antall innsendte abstrakt har
vært ganske stabilt de siste årene, og i år har
vi mottatt 149 stykker. Alle er vurdert av de
relevante faggruppene, og alle er aksepterte.
Protese er den største gruppen med 39 frie
foredrag fordelt på 5 sesjoner. Viktige bidragsytere til fagprogrammet er derfor alle de som
bidrar til frie foredrag.

Etablere kontakter
Den sosiale siden av høstmøte må heller ikke
undervurderes. Høstmøtet er en av de viktigste

www.depuysynthes.com
Synthes AS • Lilleakerveien 14 • 0283 Oslo • Norge • Telefon 24 12 66 80

What if your
patient’s fracture
does not heal?
Visit our booth (# 34) at NOF
www.exogen.com
www.BioventusGlobal.com

EXOGEN and the Bioventus logo are registered trademarks of Bioventus LLC.
©2015 Bioventus LLC.

Høstmøtet 2015
treffstedene for norske ortopeder. Her kan yngre
kolleger høste erfaring fra de eldre, og vi eldre
kan inspireres av de som er yngre. Slik forsterkes
og bygges faglige og sosiale nettverk.
Benytt muligheten til å delta på de sosiale
arrangementene. Torsdagsklubben gir rammen
for en uformell helaften sammen med kolleger
fra resten av landet. Utmerkelser og flere
trekninger vil krydre kvelden og Entusijazzme
sørger for god musikk. Dette er stedet for å
treffe nye og vedlikeholde kontakten med gamle
ortopedvenner.

Besøk utstillerne
Vi er svært glad for interessen som blir vist fra
ulike firma med produkter innen det ortopediske
fagområde. Det er 36 ulike firma som deltar på
årets industriutstilling. Husk derfor å sette av
god tid til en eller flere turer gjennom utstillingshallene! Besøker du mange utstillere kan du
dessuten delta i trekningen på en Ipad-mini.

Takk
Styret i norsk ortopedisk forening klarer på
ingen måte å arrangere høstmøtet alene. Bak
hvert eneste symposium og abstrakt ligger
timer, mange timer, med arbeid. For de fleste
er dette arbeidet utført i fritid og ledige stunder.
Høstmøtet er på den måten den store årlige
ortopediske dugnaden.
Jeg vil rette en stor takk til Nofs Faggrupper
som arrangerer sine fagspesifikke symposium
som er svært viktig for Høstmøtets faglige
innhold. Jeg vil også takke andre symposiumarrangører og alle årets foredragsholdere for
flotte bidrag og godt samarbeid rundt det faglige
programmet. Mange har bidratt mye!
Utstillerne lager en flott ramme rundt høstmøtet og øker innholdet og bredden i vårt
arrangement. Det ville vært umulig å arrangere
høstmøtet slik det er i dag uten interesse og
støtte fra industrien. Jeg vil derfor takke alle
våre samarbeidspartnerne for deres bidrag til å
gjøre høstmøtet vellykket.

for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av Høstmøtet. Høstmøteboken og
layout av den mobilvennlige nettsiden vi
introduserer i år, lages i samarbeid med Bente
Ødegaard i firmaet Ødegaard Reklame &
Design. En stor takk til dere for knirkefri,
uvurderlig og høyprofesjonell hjelp.
Vi takker også alle medarbeidere og deltagere
for konstruktive tilbakemeldinger som gjør oss
i stand til å gjøre høstmøtet stadig bedre.
Under høstmøtet mottar vi med glede ferske og
adrenalindrevne tilbakemeldinger. Det er en
egen postkasse for dette i sekretariatet.

Pass tiden og bruk navneskilt
Alle deltagere får navneskilt i sekretariatet ved
ankomst, og dette fungerer som adgangsbevis
til kongressområdet. Vær nøye med å bruke
navneskiltet, - i år vil det være kontroll ved
dørene da vi tidligere har erfart flere ikkebetalende dagsbesøkende.
Høstmøtet har et tett faglig program. Forsinkelser
vil kunne forskyve etterfølgende arrangement,
og det er derfor nødvendig å holde tidsskjema.
Jeg vil derfor minne deltagere og spesielt møteledere på dette. Jeg slutter meg til
Torgeir Vestads råd:
”Pass tiden – tid til pauser med faglig
og sosialt prat er viktig!”
På vegne av styret i norsk ortopedisk forening
ønsker jeg alle et godt Høstmøte! Det er alltid
plass til ny kunnskap, og de færreste ortopeder
er ferdig utlært ... fordi:
”Den som er ferdig utlært, er ikke utlært,
men ferdig!” (Norsk ordtak)
Gunn Hulleberg,
programansvarlig og sekretær Nof

Det er Kristin Solstad og hennes medhjelpere
i firmaet KS Conference & Incentive som står
Høstmøteboken • 2015
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Norsk ortopedisk forenings

Torsdagsklubb
Tidligere Torsdagsklubber har vært en kjempesuksess. Mange fornøyde mennesker
og god stemning. Dette er en flott møteplass for alle som deltar på Høstmøtet.
Vi gjentar suksessen i år:

Nofs Torsdagsklubb
Torsdag 22. oktober kl. 19.00 og utover i andre etasje på Plaza.
Utdelingen av Norsk ortopedisk forening sine stipendier vil skje her på samme måte som i fjor.
Vi deler ut 2 Nof-stipend á kr. 50 000,-. I tillegg deles det ut (etter loddtrekking) 3 reisestipend
á kr. 10 000,- til Nordisk i Linköping 2016. Det er kun LIS som er med på trekningen og det er
derfor viktig at disse er til stede her! Hvis de som trekkes ut ikke er der, trekker man en ny vinner!
Kanskje deler vi ut flere ting? Møt opp, og se hva som skjer! Eventuelle æresmedlemmer vil også
få sitt diplom denne kvelden.
Nofs Torsdagsklubb er gratis for alle deltakere som er registrert til Høstmøtet, men forhåndsregistrering til Torsdagsklubben er nødvendig for at vi skal kunne organisere dette best mulig!
Registrering skjer som vanlig på www.ortopedi.no eller til kristin@ksci.no
De som er registrert mottar drikkebonger når de henter sitt navneskilt til Høstmøte i registreringskranken i andre etasje.

Entusijazzme
Mens vi sosialiserer og koser
oss kan vi la oss underholde
av Entusijazzme. De spiller
hørbare bebop, med hard
swing, ballader og latin i fin
blanding. Entusijazzme har
bred erfaring fra alle typer
jazz; tradjazz, dixieland, storband, rock, funk og soul, osv.
Besetning: Trond Mathisen,
altsax/sopransax, Jon-Sverre
Berg, elpiano, Dag Einar Aasen,
kontrabass, Stein Erik Evenstad, trommer og Mathisen jr.
på tenorsaksofon.

12
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REVISJONSPROTESER

Til deltakerne

Generell informasjon
Foredragsholdere
1. Alle foredragsholdere må levere sine bidrag (USB-penn eller CD) til våre teknikere på teknisk
sekreteriat i god tid før de respektive seksjonene, senest 5 timer før.
2. Alle presentasjoner leveres på MS Powerpoint 2000 eller nyere.
3. Presentasjonene merkes med foredragsnummeret og førsteforfatters navn, for eksempel
”243 Tor Torsen”. Finn ditt abstrakt og abstraktnummer på nettsidene www.ortopedi.no eller
i Høstmøteboken.
4. Det anbefales å teste presentasjonen på en av PCene på sekreteriatet. Sjekk spesielt om
evt. videoer fungerer. Pakk eventuelle medier, videoer inn i presentasjonen slik at disse kan
avspilles under fremføringen.
5. Dersom det benyttes video skal formatet på videoen være av typen AVI-FORMAT! Dette
fordi det eksisterer mange forskjellige video-formater som ikke fungerer på enhver PC på
grunn av forskjellige formater/underformater.
6. Teknikerne legger presentasjonene på ”skrivebordet” på PCen i auditoriet.
7. Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få den opp på skjermen,
evt. gjør møtelederne det.
8. Under presentasjonene benyttes normalt såkalte bøylemikrofoner.
9. Dersom man av forskjellige grunner ikke får levert sitt bidrag til teknisk sekreteriat i tide må
man selv møte før sesjonen og legge foredraget inn på PCen (på eget ansvar!).

Møteledere ved frie foredrag
1. Det skal være 2 møteledere som styrer hver sesjon.
2. Møtelederne utvelges av Nof´s faggrupper etter at alle abstraktene har kommet inn.
3. Ved forfall må møtelederne selv ta ansvar for å finne en erstatning i samråd med tilhørende
faggruppe.
4. Meld eventuelle endringer til den ansvarlige i Nof på sekretar@ortopedi.no for justering av
programmet.
5. Møt i god tid før seksjonen starter
6. Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner fungerer. Organiser foredragene slik at disse er lette
å finne for foredragsholderne.
7. Foredragsholderne har 8 minutter taletid, 2 minutter til diskusjon, dvs. et par spørsmål.
8. Hold tiden (både start og stopp).
9. Les abstraktene, still gjerne et spørsmål om det ikke kommer noen fra salen.
10. Tilkall teknisk assistent fra sekreteriatet ved problemer. Bruk evt. mobiltelefon.
11.	Endringer av rekkefølge for foredrag må kun gjøres når det er absolutt nødvendig.
12. Deltagerne forholder seg til oppgitte tidspunkter og forventer at disse holdes.
13. Husk å oppfordre deltagere til å besøke utstillingene før hver pause, samt informere om at
kaffe og lunsj serveres inne i utstillingen.
14
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Praktisk informasjon
Radisson Blu Plaza Hotel ligger midt i byen med Sentralbanestasjonen og Spektrum som
nærmeste naboer og med all mulig tilgjengelig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Det finnes
også parkeringsplasser og parkeringshus i nærområdet, også i kjelleren på Plaza. Det går flybuss
direkte fra Gardermoen til hotellet, evt. kan man benytte taxi på fastpris. Lunsjen vil bestå av
buffet med varmretter 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 kaffebuffeter på området. Besøk Nof´s egen registreringskranke. Her kan du
blant annet kjøpe skjerf og slips med Nof´s egen logo! Her vil du også treffe hyggelige vertinner
som på vegne av Nof er behjelpelig med eventuelle spørsmål du måtte ha.

Høstmøteboken • 2015
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Høstmøtet
... glimt fra 2014
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Høstmøtet 2014
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Høstmøtet
2014
... fortsatt
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Annonse
An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture

Swedish Orphan Biovitrum AS
Østensjøveien 18-Bryn, 0661 Oslo

Tlf.: 66 82 34 00 www.sobi.no

www.xiapex.eu
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell
oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se preparatomtalens pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.
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Program fra dag til dag
Onsdag 21. oktober 2015
Tid

Film

07.30

Registrering

Kunst

New Munch

Blu Room

Bioventus
lunsjsymposium

Zimmer
lunsjsymposium

Håndkirurgisk
symposium:
Nerveskader

Leger uten grenser
symposium:
Orthopaedic
surgical activities in
conflict areas and
natural disasters

301

08.00
08.30

Åpning ved leder Nof Jon Olav Drogset
og kunstnerisk innslag

08.50

Nof symposiet:
Røyking og ortopedisk kirurgi/
Smoking and orthopedic surgery

09.00
09.30
10.20

Pause

10.50

Nof symposiet fortsatt:
Røyking og ortopedisk kirurgi

11.00
11.30
11.50

Hilsen fra leverandørforeningen

12.00

Lunsj

12.30
13.00
13.15

Nof instructional
lecture:
Multiligamentskader
i kneet

13.45

Pause

Fot/ankel
symposium:
Artroskopiske
15.00 muligheter i fot15.30 ankelkirurgi

Leddregisterets
symposium:
Offentliggjøring
av sykehusvise
resultater - hvorfor,
hva og hvordan?

14.00
14.30

FF Protese 1

Pause
Pause
FF Håndkirurgi 1

Pause

GF Osteoporose og GF Reumakirurgi
benhelse

16.00

Pause

Pause

Pause

16.30

FF Protese 2

GF Traume

GF LIOS

GF Hofte- og
knekirurgi

GF Barneortopedi

GF Skulder- og
albuekirurgi

17.00

Pause

17.15

GF NOFAF

17.30
18.00

20

Pause
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Program

Torsdag 22. oktober
Tid

Film

Kunst

New Munch

Blu Room

08.30

FF Traume 1

Skulder/albue
symposium:
Sports related injury
to the elbow

Pause

FF Håndkirurgi 2

09.00
09.30
10.00

Pause

Traumatologi sym11.00 posium: Proksimale
humerusfrakturer
10.30

FF Spinalkirurgi

Pause
FF Skulder/albue

301

Pause
Pause

FF Barn 1

FF Fot/ankel 1

11.30
12.00

Lunsj

Zimmer
lunsjsymposium

12.30
13.00

FF Traume 2

13.30
14.00

LIOS PRO/CON
symposium:
Achillesrupturer

14.30

Pause

15.00

Generalforsamling (GF)
Norsk ortopedisk forening

16.00

Lunsj

Ossano
lunsjsymposium

Osteoporose og ben- Orthomedic
helse symposium:
industrisymposium GF Håndkirurgi
Brudd avler brudd

17.00
17.30

Pause

19.00

Nofs Torsdagsklubb

Fredag 23. oktober
Tid

Film

OSTRC
09.00 symposium:
Siste nytt om ACL
08.30

Kunst

New Munch

Blu Room

301

FF Protese 3

Barneortopedisk
symposium:
Barnemishandling

Pause

Heraeus
Medical
industrisymposium

09.30
10.00

Pause

10.30

11.30

Artroskopi
symposium:
Behandling av
meniskrupturer

12.00

Lunsj

11.00

FF Fot/ankel 2

Hofte/kne symposium: Hvordan utrede en misfornøyd
hofteprotesepasient?

Barneortopedisk
symposium fortsatt

FF Traume 3

FF Protese 4

FF Barn 2

Spinalkirurgisk
symposium:
Modicforandringer
– spiller det noen
rolle?

FF Barn 3

GF Spinalkirurgi

12.30
13.00

FF Artroskopi 1

13.30
14.00

Pause

14.20

FF Artroskopi 2

Pause
FF Protese 5

14.40
15.00
15.30
16.00

Slutt
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It’s not just what we make…
it’s what we make possible

Annonse
Ny - OK 14/9-15

At Zimmer Biomet, we pursue possibilities.
It’s our promise to look beyond what’s possible now
and discover what’s possible next.
Every day, we focus on improving musculoskeletal healthcare.
It’s all we do. It’s all we have ever done.
We are committed to working by your side, and to break
through boundaries in pursuit of exceptional patient outcomes.

Visit us on the web at zimmerbiomet.com

Zimmer Biomet © 2015

©VisitOSLO/Matjaz Intihar

Radisson Blu Plaza Hotell
Forelesninger skal foregå i New Munch og Blu Room i 1. etasje, i Film og Kunst
i 2. etasje samt i møterom 301 i 3. etasje.
302, 303, 304 og 305 i 3. etasje er mindre møterom,
sekretariat for foredragsholdere og teknisk rom.
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DVR

®

DISTAL VOLAR RADIUS
DVR® Anatomic

Anatomisk, vinkelstabil volar plate
med god støtte distalt på radius.

DVR® Crosslock

Videreutvikling av DVR Anatomic med
vinkelstabile skruer distalt og proximalt
i platen.

ePack DVR® Crosslock

Komplett engangsystem med alt av
instrumenter og implantater for DVR Crosslock.

Oversikt over møterom og utstillere

Radisson Blu Plaza Hotell
1. etasje

Foyer

Munc

h Sal

en

Blu Room

Heiser
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Stikktittel...
Oversikt
over møterom og utstillere

Tittel... Blu Plaza Hotell
Radisson
Tekst...

Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo
Forelesninger skal foregå i Film, Kunst i 2. etg., Blu room og
Munchsalen i 1. etg. 301, 302, 303, 304 og 305 i 3. etg. er mindre
møterom, sekretariat for foredragsholdere og teknisk rom.
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Fit the implant to the patient,
not the patient to the implant.
98% survivalship at 10 years.

a product from

Company Norway / Headquarters

Hornebergv. 7A
N-7038 Trondheim, Norway
Telephone: +47 73 40 17 70
Email: support@scp.no
www.scp.no

SCP Orthopedics 2015:

Celebrating 20 years of
UNIQUE customized hip prosthesis!

Hip, hip hooray!

Symposier 2015
Annonse

GLOBAL UNITE

SKULDERPLATTFORM

3 funksjoner på samme stamme

Felles plattform for reversert, anatomisk og fraktur skulderprotese

Nof-symposium

Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 08.50-11.50
Møterom: Film og Kunst
Møteleder: Kjetil Hvaal

Smoking and orthopedic surgery
08.50 Introduction and presentation of lecturers
Kjetil Hvaal, seksjonsoverlege, Fot-ankelseksjonen, Oslo universitetssykehus

09.00 The Dangers of Peri-operative Smoking in Orthopaedic Surgery
Pathophysiology, Clinical implications, European practice and guidelines
Prof Alain-Charles Masquelet, Unit of Hand and Reconstructive Surgery, Department of Orthopaedic
and Trauma Surgery, Saint Antoine Hospital, University of Paris VI France

09.40 A non-smoking operation – Clinical effects of perioperative smoking, the
effect of smoking cessation, strategies. Nordic practice and experiences
Prof Olle Svensson, The University Hospital of Northern Sweden, Umeå, Sweden

10.20	Break
10.50 Legal aspects of “denying a smoker an operation”, conflict between
the patients’ rights and the caretakers responsibility? (lecture held in Norwegian)
Lars Duvaland, lawyer, The Norwegian Medical Association, Oslo, Norway

11.30 Panel discussion
All
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Symposier
Nof - Instructional lecture
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 13.15-13.45
Møterom: Film

Multiligamentskader i kneet
Lars Engebretsen

Engebretsen vil gi oss en oversikt over multiligamentskader
i kne, med aktuell utredning og behandling. Møt opp for
oppdatert kunnskap på området!
Dr Engebretsen has served on the faculties of the University of Trondheim

(84-87) and the University of Minnesota as Associate Professor in Orthopaedic
Surgery (87-96). He has been Professor and Chairman for the Department of
Orthopaedic Surgery at Ullevaal Hospital 96-2000 and 2002-04 and the
Orthopaedic University Clinic in Oslo 2000-02. From 2005-07 he was the Divisional Director for Orthopaedics, Neurosurgery, Neurology, Physical Med and
Rehab in the Division of Musculoskeletal and Neurosciences at the University
of Oslo. From 2007-11 he was Chair of Research in the Division and from
2011-2014 Chair and Professor of the Orthopaedic Department University of
Oslo. From 2000 he was Chair of Sports Medicine at the Norwegian Olympic
Center, where he currently serves as a Consultant. He has been the team
doctor for the Minnesota Gopher hockey team, the Norwegian national soccer
team, the Norwegian national Olympic team and he is currently Head of Medical Sciences in the International Olympic Committee.

Current positions:
Professor,
Department of
Orthopaedic Surgery,
University of Oslo
Professor II in
Sports Medicine,
Norwegian School
of Sport Sciences,
Oslo, Norway
Co-chair, Oslo Sports
Trauma Research,
Centre, Oslo, Norway
Head of Medical
Sciences, The
International Olympic
Committee
Engebretsen is married
and has two grown
children.

Dr Engebretsen has published over 300 articles and book chapters and is very
active in clinical, epidemiological and basic science research in the areas of
general sports medicine, knee ligaments, cartilage and prevention of sports injuries and illnesses. He has
received research grants and awards from many agencies and associations, including the National Institutes of Health, the Norwegian Council for Research in Science and Humanities, the Norwegian Ministry of
Health, AOSSM and the IOC. He and his group have won several research awards around the world.
Engebretsen is involved with three research groups: Knee ligaments together with May Arna Risberg in Oslo
and Robert LaPrade in Vail, Colorado, the Oslo Sports Trauma Research Center co-chaired with professor
Roald Bahr and emphasizing prevention of injuries and diseases in sports and which includes the Oslo
Cartilage Group, which encompasses research from the cell to rehab after surgery, and involving molecular
biologists, pathologists, radiologists, physiotherapists and orthopedic surgeons. In 1997, the cartilage group
performed the first knee joint chondrocyte transplantation in Norway. Since then, the group has had major
emphasis on translational research. The group works very closely with the Stem Cell group led by dr Brinchmann and has optimized chondrocyte and stem cell cultivation while at the same time developing surgical
techniques for implantation.
In addition to being the Past President of The European Society of Sports Traumatology and Arthroscopy
(ESSKA), Dr Engebretsen has been the President of the Norwegian Sports Medicine Society and the Scandinavian Foundation of Sports Medicine. Dr Engebretsen is or has been a board member of many other
societies including, but not limited to, the Norwegian Society of Sports Medicine, the Scandinavian Foundation of Medicine & Science in Sports, ISAKOS, the Orthopaedic Research Society and International Knee
Society. He is the Editor of the British J Sports Medicine (IPHP edition), associate Editor of Journal of Bone
and Joint Surg (am) and on the editorial board of Am J Sports Med, Scand J Med and Sci in Sports, Knee
Surg, Arthroscopy and Sports Traumatology, and The Knee and is a reviewer for all the major orthopaedic
and sports traumatology journals.
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Symposier
Leddregisterets symposium
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 13.00-14.30
Møterom: Kunst
Møteleder: Leif Ivar Havelin

Offentliggjøring av sykehusvise resultater
– hvorfor, hva og hvordan?
13.00	Welcome and opening case presentation
Leif Ivar Havelin

13.12 Korsbåndregisteret
Knut Fjeldsgaard

13.24 Kneproteseregisteret
Ove Furnes

13.36 Hofteproteseregistert
Leif Ivar Havelin

13.48 Hoftebruddregisteret
Lasse Engesæter

14.00 Statistikk – betyr det noe hvordan vi analyserer?
Anne Marie Fenstad

14.17 Revisjonspraksis – kirurgen som ikke vil reoperere
Håvard Dale
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Symposier
Håndkirurgisk symposium
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 13.00-15.00
Møterom: New Munch
Moderator: Rasmus Thorkildsen

Nerve injuries; present and future treatment
13.00 Welcome and opening
R. Thorkildsen, Oslo

13.05 Anatomy of the peripheral nerve
L. Lied, Trondheim

13.15 Aetiology and clinical features of peripheral nerve injuries
R.Thorkildsen, Oslo

13.25 Treatment of peripheral nerve injuries, primary suture, nerve grafting
M.T. Hestmo, Oslo

13.38 Nerve transfers
F. Thu, Oslo

13.52 Discussion
13.57 Introduction guest speaker Professor Martijn Malessy
R. Thorkildsen, Oslo

14.00 Present obstacles, and directions for future treatment in peripheral
nerve surgery
Professor Martijn Malessy, Department of Neurosurgery, Leiden University Medical Centre

14.50 Closing remarks/questions/discussion
15.00 Close for coffee break
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Symposier
Leger uten grenser
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 13.00-14.30
Møterom: Blu Room
Moderator: Alessandra Nicola

Orthopaedic surgical activities in conflict areas
and natural disasters
13.00 Introduction of orthopaedic surgical activity of MSF OCB
Lynette Dominguez

13.10 An orthopaedic surgeons’ experience working in a trauma center in
a conflict area and a trauma center in an urban area
Dr. Trygve Sovik

13.40	Orthopaedic challenging work experience in natural disaster and conflict
settings: Three different scenarios for same humanitarian problem
Lynette Dominguez

14.10 Questions
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Symposier
Norsk Fot- og Ankel kirurgisk forenings symposium
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 14.00-17.00
Møterom: Film
Møteledere: Jákup Midjord 1 og Ari Bertz 2

Artroskopiske muligheter i fot- & ankelkirurgi
14.00 Velkommen
Jákup Midjord og Ari Bertz

14.05 Fremre ankelskopi
Fremre ankel impingement, James Calder3
	Osteokondrale lesjoner, James Calder

14.40	Bakre ankelskopi
	Bakre ankelimpingement/Os trigonum syndrom, Kjetil Hvaal4
	Kasuistikk; Skopisk behandling/talus pseudoartrose, Jákup Midjord

15.00 Spørsmål
15.05 Tendoskopi
Achilles tendoscopy, Ari Bertz
Plantaris tendon, James Calder
Spørsmål

15.30 Pause
16.00 Subtalar skopi og skopiske artrodeser
Subtalar artrodese – bakre tilgang, Lars Kjetil Aas5
Subtalar artrodese – sinus tarsi tilgang, Jákup Midjord
	Kasuistikk; Skopisk fjernelse calcaneusplate, Jákup Midjord
Skopisk ankelartrodese, Stig Hegna6
Spørsmål

16.45 Stortå skopi
	OCD, Synovektomi og Cheilektomi, Ari Bertz
Spørsmål

1. Teres Colosseum og Teres Sørlandsparken
2. Volvat Bergen
3. London Foot and Ankle Clinic
4. Seksjonsoverlege, Fot-ankelseksjonen Oslo universitetssykehus
5. Avdelingssjef, Helse Møre og Romsdal, Ålesund Sykehus
6. Overlege, UNN Harstad
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Symposier
Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgis symposium
Torsdag 22. oktober 2015 • kl. 08.30-10.00
Møterom: Kunst
Moderator: Lars Eilertsen og Konrad Mader

Sports related injury to the elbow
08.30 Anatomy and biomechanics of the elbow joint with special
attention to the lateral and ulnar ligament complex
Kilian Wegmann, MD, Cologne, Germany

09.00 Ligament repair in acute and chronic sportsrelated injury
Roger van Riet, MD PhD, Antwerp, Belgium

09.30 Cartilage injury: Diagnosis and treatment concepts
Konrad Mader, MD PhD, Førde, Norway

09.50 Discussion

Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologis symposium
Torsdag 22. oktober 2015 • kl. 10.30 -12.00
Møterom: Film
Møteledere: Frede Frihagen og John Clarke-Jenssen

Behandlingen av proksimale humerusfrakturer
10.30 Introduksjon
John Clarke-Jenssen

10.35 Proksimale humerus frakturer; Indikasjon for osteosyntese,
implantatvalg og tips&tricks
Carl Ekholm, overlege, docent Sahlgrenska universitetssjukhuset

11.05 Protesekirurgi ved Proksimale Humerusfrakturer; Hemi eller Delta protese.
Jan Erik Madsen, professor. Oslo universitetssykehus

11.25 Hva gjør vi når ting går galt; redningsprosedyrer
Anette Wikerøy, overlege Akershus universitetssykehus

11.45 Diskusjon
Høstmøteboken • 2015
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Symposier
LIOS Pro-Con-symposium
Torsdag 22. oktober 2015 • kl. 13.00-14.30
Møterom: Kunst
Moderator: Dr. Ketil Holen

Operativ eller konservativ behandling av akillesrupturer
Dr. Ketil Holen stiller som moderator, barneortoped ved St. Olavs Hospital med betydelig idrettsmedisinsk kompetanse som lege for Rosenborg og arbeid ved Rosenborgklinikken i Trondheim.
Kjetil Hvaal, overlege ved fot- og ankelseksjonen ved Ullevaal og Ståle Myhrvold, overlege ved
Akershus universitetssykehus og leder for akillesstudien på Østlandet, stiller som “duellanter”, og
må forsvare en tildelt mening om hvordan akillesrupturer skal behandles.
Dette skal være en litt uhøytidelig seanse, der det også er lov til å gå litt etter motstanderen og
ikke bare ballen, uten at det blir ufint. Samtidig er dette en god anledning til å spre lærdom om
en ganske vanlig ortopedisk problemstilling. Fjorårets symposium om behandling av proksimale
femurfrakturer med glideskrue eller margnagle var veldig godt besøkt.
Vi ser fram til årets symposium, velkommen!
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Symposier
Faggruppe for Osteoporose og Benhelses symposium
Torsdag 22.oktober 2015 • kl. 13.00 - 14.30
Møterom: New Munch
Møteleder: Frede Frihagen

Brudd avler brudd
Hvorfor må og hvordan kan ortopeder
starte osteoporoseutredning?
13.00 Velkommen
Leder av faggruppa Frede Frihagen, Oslo universitetssykehus

13.05 	Osteoporosebehandling for ortopeder. Presentasjon av ny behandlingsveileder for forebygging av brudd
Lene B. Solberg, Molde sykehus

13.25 	Ortopedfri forebygging i Kristiansand
Glenn Haugeberg, Kristiansand sykehus og Martina Hansens Hospital

13.45 	Ortopeder forbygger i Trondheim
Trude Basso, St. Olavs Hospital

14.00 Fastleger forebygger ikke
Frede Frihagen, Oslo universitetssykehus

14.10 	Norwegian Capture the Fracture Initiative (NoFRACT)
14.15 Plenumsdiskusjon

Høstmøteboken • 2015

39

Symposier
OSTRCs symposium – Oslo Sports Trauma Research Center
Fredag 23. oktober 2015 • kl. 08.30-10.00
Møterom: Film
Møteledere: Lars Engebretsen og Asbjørn Aarøen

Siste nytt om ACL
08.30 Siste nytt fra ACL registeret
Lars Engebretsen

08.40 Skademekanismer
Eirik Kristianslund, asslege dr med Orto, Akershus universitetssykehus

08.50 Siste nytt om forebygging- presentasjon av GET SET appen
Kathrin Steffen, PhD OSTRC

09.00 Siste nytt innen ACL rehabilitering
May Arna Risberg, professor Norges idrettshøgskole

09.10 Single eller double bundle kirurgi?
Cathrine Aga, overlege ph.d. stipendiat Martina Hansens Hospital

09.20 Hva gjør vi med en samtidig bruskskade?
Jan Harald Røtterud, overlege dr med Orto, Akershus universitetssykehus

09.30 Graft valg
Marc Strauss, overlege Orto, Oslo universitetssykehus

09.40 Risiko for nye skader etter korsbåndsruptur
Hege Grindem, NIH

09.50 Hvorfor er ACL revisjon vanskelig?
Asbjørn Aarøen, professor Akershus universitetssykehus
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Symposier
Norsk Barneortopedisk Forenings symposium
Fredag 23. oktober 2015 • kl. 08.30-12.00
Møterom: New Munch
Møteleder: Lars Fosse

Barnemishandling
08.30 Innledning				
Lars Fosse, overlege, NBOF, leder

08.40	Epidemiologi og praksis i Norge
Arne Myhre, overlege, St. Olavs Hospital

09.30 Anamnese og det kliniske bildet 		
Gabriel Otterman, overlege, MiO, Barnskyddsteamet, Akademiska Sjukhuset i Uppsala

10.00 Pause
10.30 Anamnese og det kliniske bildet fortsatt
11.00 Vår juridiske rammer 			
Leif Strøm, advokat, Regionalt Traumesenter, Helse Midt-Norge
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Symposier
Norsk Artroskopiforenings symposium
Fredag 23. oktober 2015 • kl. 10.30-12.00
Møterom: Film
Møteledere: Mette Andersen 1 og Sigbjørn Dimmen 2

Behandling av meniskrupturer
10.30	Operativ vs. Ikke-operativ behandling av degenerative meniskrupturer
Nina Kise, MD, Martina Hansens Hospital

10.45 Rehabilitering ved degenerative meniskrupturer
Silje Stensrud, PT, MSc, PhD, HIOA, Senter for Idrettsskadeforskning

11.00 Indikasjon for menisksutur og valg av teknikk
Nina Kise, MD, Martina Hansens Hospital

11.20 Diagnostikk og behandling av rotavulusjoner
Sverre Løken, MD, PhD, Oslo universitetssykehus, Ullevål

11.35 Indikasjon og resultater ved menisktransplantasjon
Steinar Johansen, MD, Lovisenberg Diakonale Sykehus

11.50 Diskusjon

1. MD, Bærum sykehus VVHF
2. MD, PhD, Lovisenberg Diakonale Sykehus
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Symposier
Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgis symposium
Fredag 23. oktober 2015 • kl. 10.30-12.00
Møterom: Kunst
Møteledere: Mona Badawy og Justin van Leeuwen

Hvordan utrede en misfornøyd hofteprotesepasient?
10.30 Introduksjon
10.35 Vonde hofteproteser fra NPE synspunkt
Anders Walløe

10.45 Anamnese og klinisk undersøkelse
Tarjei Egeberg

10.55 Røntgenutredning
Kristian Bjørgul

11.05 Leddpunksjon, laboratorie undersøkelser
Tina Strømdal Wik

11.15 Supplerende undersøkelser
Stephan M. Röhrl

11.25 Diskusjon
11.55 Utdeling av NFHKK´s stipend
Spinalkirurgisk symposium
Fredag 23. oktober 2015 • kl. 13.00-14.30
Møterom: Blu Room
Moderator: Øystein Nygaard

Modic-forandringer – spiller det noen rolle?
10.30 Introduksjon
13.00 Velkommen
Formann Greger Lønne

13.10 MRI og modic-forandringer – hva vet vi?
Kjell Arne Kvistad, St. Olavs Hospital

13.40	En ny multisenterstudie ved modic-forandringer
Kjersti Storheim, Ullevål

14.10 Diskusjon
Høstmøteboken • 2015
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Symposier

- industrien

Bioventus ønsker velkommen
til lunsjsymposium
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 12.00-13.00
Møterom: New Munch
Guest speakers: Dr. Hans Goost 1 og Helen Smith 2

Bruddtilheling – en moderne tilnærming
Målsetning:
• Tilføre evidensbaserte beslutningsprosesser i behandlingen av ferske og utfordrende frakturer.
• Identifisere når og hvordan lav intens pulserende ultralyd bør brukes.
• Forstå EXOGENs virkningsmekanisme for frakturtilheling.

12.00	Bruddtilheling – en moderne tilnærming
Dr. Hans Goost

12.30 Modes of Action og klinisk dokumentasjon
Helen Smith
1. Overlege i ortopedi og traumatologi, Klinik Wermelskirch, Wermelskirchen, Tyskland.
2. Ph.D., Bioventus, Amsterdam, Nederland
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Symposier

- industrien

Zimmer ønsker velkommen
til lunsjsymposium
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 12.00-13.00
Møterom: Blu Room
Guest speakers: Christian Götze 1 og Stein Ugland 2

Hip prosthesis – MIS antero-lateral approach
w/ patient in lateral positioning
Prof. Dr. med. Christian Götze

Symposiet dekker temaer som:
•	Why lateral position?
• Surgical technique – tips and tricks
• Advantages and pitfalls with a curved, shorter stem design
• Results using a curved shorter stem, compared to a longer straight stem

Experiences and early results – use of a curved, shorter stem
design with A/L approach lateral position
Overlege Stein Ugland

1. Prof. Dr. med., Klinikksjef Ortopedi, Auguste-Viktoria-Klinik, Bad Oeynhausen, Tyskland.
2. Overlege, Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Zimmer ønsker velkommen til lunsjsymposium
Torsdag 22. oktober 2015 • kl. 12.00-13.00
Møterom: New Munch
Guest speakers: Prof. Andrew Price1

Oxford partial knee
Symposiet dekker temaer som:
•	Why an Oxford? Indications and volume
• Survival – unfair comparison
• Patient satisfaction - PROMS
• Surgical technique: tips and tricks
1. BA MBB (Ch) FRCS, FRCS (Trauma & Orthopaedics),
DPhil, Professor of Orthopeadic Surgery, Nuffield Hospital, Oxford UK.
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Symposier

- industrien

Ossano - iliosakralleddsmerter
Torsdag 22. oktober 2015 kl. 12.00-13.30
Møterom: 301
Guest speaker: Dr Thomas Kibsgård1

Diagnostik og kirurgisk behandling
av iliosakralleddsmerter
Dr Thomas Kibsgård
1. Rikshospitalet Oslo
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Symposier

- industrien

Ortomedic Symposium
Torsdag 22. oktober 2015 kl. 13.00-14.30
Møterom: Blu Room
Guest speakers: Helge Wangen, Geir Hallan og Gunnar Flivik

The difficult acetabulum
13.00 Velkommen
Ortomedic

13.05 Innledning, inklusiv klassifisering av defekter
Helge Wangen

13.15 Data fra hofteregisteret
Geir Hallan

• Hvilken type kopper revideres? Usementerte/sementerte
•	Klassifikasjoner på revisjonene
• Hvilke teknikker brukes? Benpakking?
•	Bruk av augmenter
• Sementert/usementert
• Tidlig kontra sene løsninger
• Har registeret noen retningslinjer?

13.30 Vanskelige revisjoner
Gunnar Flivik

• Sement ikke sement
•	Bruk av augmenter

14.00 Paneldebatt
Helge Wangen

• Hva gjør du?
•	Kasuistikker

14.25 Avslutning

Høstmøteboken • 2015

47

Symposier

- industrien

Heraeus Medical GmbH
Fredag 23. oktober 2015 kl. 08.30-10.00
Møterom: 301
Guest speakers: Jan-Erik Gjertsen, Mike Reed and Tim Hanstein

Infections after Hemiarthroplasty
– Analysis of risk factors and cost consequences
Analysing risk factors for infection after hemiarthroplastiy
Jan-Erik Gjertsen, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus

High dose, double antibiotic-impregnated cement in primary hip hemiarthroplasty
– lessons from a randomised trial
Mike Reed, Northumbria NHS Healthcare Foundation Trust, UK

Infections after hemiarthroplasty
– analysis of the cost consequence
Tim Hanstein, Heraeus Medical GmbH, Germany
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Moving on.
®

– the better solution.

LINK® MP® Reconstruction Prosthesis.
Safety – No Morse Taper – no modular junction fatigue fractures
Strong – tested under worst-case scenario conditions without any proximal bone support
Fully proven – documented results since 1993 with more than 40,000 implantations worldwide
Versatility – Full modularity in situ for every patient
Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de
Distributør: Link Norway AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · firmapost@linknorway.no · +47 22 72 16 80

© LINK 667_MP_Anzeige_no_2015-07_001

LINK

Lokal gentamicin
der du trenger det, når du trenger det1
Konsentrasjon av gentamicin i vevet1

Collatamp® :

høy konsentrasjon av
gentamicin i vevet,
- fra 170 - 9000 mg/l 1

2000mg/l- gentamicinkonsentrasjon i vevet

lav systemisk påvirkning,
-2 mg/l 1
MIC
1

2

3

4

5

6

7

DAG

Utarbeidet fra Ruszczak Z, Friess N. Advanced Drug Delivery 2003;55:1679–1698

Effekten av gentamicin er konsentrasjonsavhengigjo høyere konsentrasjon, jo bedre effekt1
Høye konsentrasjoner av gentamicin har vist seg å være effektivt
mot de fleste gentamicinresistente bakterier2
Collatamp® øker også hemostasen og påviker sårtilhelingen3
Kollagenet i Collatamp stabiliserer såret, absorberer blod og interagerer med
blodplater, fibroblaster og makrofager slik at sårtilhelingen stimuleres3

www.collatamp.no

Swedish Orphan Biovitrum AS
Østensjøveien 18 Bryn, 0661 Oslo
Tlf.: 66 82 34 00 www.sobi.no

Veldokumentertover 40 publiserte
studier

Targeted infection control

It’s a surgeon’s choice
Referanser:
1. Ruszczak Z, Friess N. Advanced Drug Delivery 2003;55:1679–1698.
2. Stemberger A et al. Eur J Surg 1997; Suppl. 578:17–26.
3. Collatamp® Pakningsvedlegg, EUSA Pharma (Europe) Limited.

001COL-NO-2015

Generalforsamling 2015
Nof og øvrige foreninger

Annonse

Generalforsamlinger 2015 - Nof

2015 - Generalforsamling i
Norsk ortopedisk forening (Nof)
Torsdag 22. oktober 2015 • kl. 15.00
Møterom: Film & Kunst

Saksliste
Sak 1

Åpning av generalforsamlingen

sak 2

Valg av møtedirigent

sak 3

Godkjenning av innkalling og dagsorden

sak 4

Utdeling av Charnley stipend fra Ortomedic
Utdeling av Smith & Nephew stipend
Utdeling av Research Grant (Heraeus Medical)

sak 5

Årsberetning fra styret

sak 6

Rapport fra redaktøren i Norsk ortopedpost

sak 7

Rapport fra web-redaktør i Nof

sak 8

Rapport fra Kvalitetsutvalget

sak 9

Rapport fra Spesialitetskomiteen

sak 10

Rapport fra Nasjonalt Register for Leddproteser

sak 11

Rapport fra Nasjonalt Korsbåndregister

sak 12

Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister

sak 13

Rapport fra Nasjonalt Barnehofteregister

sak 14

Rapport fra ACTA Orthopaedica

sak 15

Rapport fra Bone and Joint Decade utvalget

sak 16

Rapport fra UEMS

sak 17

Rapport fra Nasjonalt Traumeregister
(nasjonalt kvalitetsregister for alvorlig skadde pasienter)

Sak 18	Rapport fra Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi
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sak 19

Rapport fra Norsk Artroskopiforening

sak 20

Rapport fra Norsk Barneortopedisk Forening
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Generalforsamlinger 2015

sak 21

Rapport fra Norsk Fot- og Ankel kirurgisk Forening

sak 22

Rapport fra Norsk Forening for Håndkirurgi

sak 23

Rapport fra Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi

sak 24

Rapport fra Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi

sak 25

Rapport fra Faggruppe for Osteoporose og Benhelse

sak 26

Rapport fra Norsk Forening for Revmakirurgi

sak 27

Rapport fra Leger i Ortopedisk Spesialisering

sak 28

Rapport fra Norsk Spinalkirurgisk Forening

sak 29

Rapport fra Nofs forskningsutvalg

sak 30

Saker forelagt av styret
a. Godkjenning av Nof strategiplan 2015-2019
b. Obligatorisk etterutdanning av sykehusspesialister

sak 31

Saker forelagt av foreningens medlemmer
a. Nasjonalt Frakturregister
b. Kurset i Barneortopedi og Tumorkirurgi

sak 32

Regnskap pr 31.12. 2013

sak 33 	Budsjettforslag for året 2015
sak 34

Valg

sak 35

Forslag til tema for Nof-symposium 2016

sak 36

Æresmedlemskap

sak 37	Eventuelt
sak 38

Tid og sted for generalforsamling 2016
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Generalforsamlinger 2015 - øvrige foreninger

Norsk forening for Revmakirurgi
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 15.00
Møterom: 301

Saksliste
Foreligger ikke ved trykkstart.

Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS)
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 16.30
Møterom: 301

Saksliste
Sak 155

Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og referent

Sak 156

Årsrapport

Sak 157

Regnskap

Sak 158

Status spesialiseringsregler

Sak 157

Valg av styre for neste periode

Sak 158

fORTE

Sak 159	EBOT exam
Sak 160	Nordisk i Linkøping 2016
Sak 161

Medlemskontakt
Styremøte forts.

Sak 161

Pro-Con-symposium

Sak 162

LIOS Hederspris

Sak 163	Kontakt med Epiphysen i Sverige
Sak 164	Overlevering nytt styre, Neste møte
Sak 165	Eventuelt
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Generalforsamlinger 2015

Faggruppe for Osteoporose og Benhelse
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 15.00
Møterom: Blu Room

Saksliste
Sak 1

Godkjenning av innkalling; valg av ordstyrer og referent

Sak 2

Årsberetning og regnskap

Sak 3

Valg av styre og valgkomite

Sak 4	Neste års høstmøtesymposium/Nof-symposium
Sak 5

Medlemsmøte våren 2016

Sak 6	Behandlingsanbefalinger for sekundærprofylakse og Fracture Liaison Service – status
Sak 7

Rapport fra arbeidet med midler til implementering av FLS

Sak 8

Rapport fra arbeidet med Norwegian Fracture Capture Initiative (NoFRACT)

Sak 9	Eventuelt

Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 16.30
Møterom: Blu Room

Saksliste
Sak 1

Åpning

Styre 2014-2016

Sak 2

Valg av møteleder og referent

Leder: John Clarke-Jenssen

Sak 3

Medlemsverving

Nestleder: Annette Wikerøy

Sak 4

Økonomi

Sekretær: Tarjei Vinje

Sak 5	Nasjonalt Frakturregister

Kasserer: Bjørn Bragnes

Sak 6

Styremedlemmer: Terje Meling,
Robert Buciuto, Nenad Tajsic

Tema for symposium 2016

Sak 7	Eventuelt
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Generalforsamlinger 2015 - øvrige foreninger

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 17.15
Møterom: Film

Saksliste
Sak 1

Valg av ordstyrer og referent

Sak 2

Årsrapport v/ formann

Sak 3

Regnskap til godkjenning

Sak 4

Valg til styret

Sak 5	Kursvirksomhet
Sak 6	Neste års
a. Høstmøtesymposium
b. Vårmøte - Lillestrøm
Sak 7

Diverse

Norsk Barneortopedisk Forening
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 17.30
Møterom: Blu Room

Saksliste
Sak 1

Valg av ordstyrer

Sak 2

Godkjennelse av innkalling og saksliste

Sak 3

Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Sak 4

Medlemsliste/medlemskontigent

Sak 5

Pris for årets beste frie foredrag

Sak 6

Rapport fra barnehofteregisteret

Sak 7

Rapport fra klumpfotstudien

Sak 8

Rapport om Lærebok i barneortopedi

Sak 9

Status artrodiatasebehandling av CLP

Sak 10

Rapport om Nasjonalt kursfakultet for barneortopedi

Sak 11	EPOS Annual meeting 2018 i Oslo; skal NBOF sende søknad om å arrangere konferansen?
Sak 12

Valg av tema for neste års symposium

Sak 13	Eventuelt
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Generalforsamlinger 2015

Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 17.30
Møterom: 301

Saksliste
Sak 1

Godkjenning av innkalling

Sak 2

Valg av møteleder

Sak 3

Valg av referent

Sak 4

Årsrapport

Sak 5

Godkjenning av regnskap

Sak 6

Høstmøtesymposium, forslag til tema 2016

Sak 7

Valg

Sak 8

De nominerte til beste skulder-/albueforedrag 2015

Sak 9	Eventuelt

Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi
Onsdag 21. oktober 2015 • kl. 17.30
Møterom: Kunst

Saksliste
Sak 1

Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Sak 2

Valg av møteleder og referent

Sak 3

Årsberetning

Sak 4 	Budsjett og regnskap
Sak 5

Vårdager 2015 7.-8. april i Oslo
a. Tema
b. Hvordan kan yngre kolleger stimuleres å delta?

Sak 6

Valg av styre/valgkomite

Sak 7

Tema for neste års symposium

Sak 8	Eventuelt
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Generalforsamlinger 2015 - øvrige foreninger

Norsk Forening for Håndkirurgi
Torsdag 22. oktober 2015 • kl. 13.30
Møterom: 301

Saksliste:
Sak 1

Åpning av møtet. Valg av ordstyrer

Sak 2

Godkjenning av saksliste

Sak 3

Styrets årsberetning

Sak 4

Årsregnskap

Sak 5	Websiden
Sak 6

FESSH Hand Trauma Committee

Sak 7

Vintermøtet 2015

Sak 8

Høstmøtesymposium 2016 – tema-/programansvarlig

Sak 10

Diplom i håndkirurgi

Sak 11

Inger Schulstads minnestipend for utdannelse innen håndkirurgi

Sak 12

Reisestipend og pris for beste håndkirurgiske foredrag av yngre kirurger

Sak 13

Valg til styret

Sak 14	Eventuellt
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Generalforsamlinger 2015

Norsk Spinalkirurgisk Forening
Fredag 23. oktober 2015 • kl. 14.40
Møterom: Blu Room

Saksliste
Sak 1

Godkjenning av innkalling

Sak 2

Valg av møteleder og referent

Sak 3

Årsberetning

Sak 4

Regnskap

Sak 5

Videre strategi for foreningen

Sak 6

Valg av formann og styrerepresentanter

Sak 7

Fastsettelse av kontingent for 2016

Sak 8	Eventuelt
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POLARIS

ET KOMPLETT
RYGGFIKSASJONSSYSTEM

Frie foredrag 2015
Annonse

Sesjoner

Frie foredrag - sesjoner

Protese 1
Onsdag 21. oktober 2015 kl. 15.00 – 16.10
Møterom: Kunst
Møteledere: Bjørn Ove Bragnes og Hilde Apold

101. Tidskurver for funksjonelle resultater etter proksimal valgiserende tibiaosteotomi. Closing wedge vs opening wedge teknikk. En prospektiv randomisert
studie med repeterende målinger av KOOS fram til 2 år etter operasjon
Nerhus K

102. Simultane sekvensielle kneproteseoperasjoner ved Stavanger
universitetssykehus
Haarr E

103.	Oxford III Unikondylær Kneprotese; effekt av sykehus volum på revisjonsraten i en Nordisk studie fra 2000-2012
Badawy M

104. Sammenligning av 768 total- og 578 uni-kneproteser reviderte til total
kneproteser fra Nasjonalt Register for Leddproteser (1994-2011)
Leta TH

105.	Beinsement påvirker ikke måling av periprostetisk bentetthet. En RCT med
måling av beintetthet rundt sementerte totalproteser med og uten kontrast
Flatøy B

106.	Beinsement – er ulike produkt avgjerande for overleving av totale
kneproteser?
Birkeland Ø

107. Metabolsk syndrom som risikofaktor for hofte eller kneprotese på grunn av
primær artrose: En prospektiv kohortstudie fra HUNT-studien
Hellevik AI
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Frie foredrag

- sesjoner

Protese 2
Onsdag 21. oktober 2015 kl. 16.30 – 17.40
Møterom: Kunst
Møteledere: Paolo Rossi og Elin Haarr

108. Candidainfeksjon i nativt hofteledd, en kasuistikk
Holm AGV

109. Ventilasjon av operasjonsstuer og revisjonsrisiko på grunn av infeksjon
etter total hofteprotesekirurgi
Langvatn H

110. Megaprosthetic reconstruction for chondrosarcoma of the limbs:
Evaluation of the functional and oncological outcome
Nottrott M

111. Hjelper det å ta med data fra flere land når man skal lage en
risk-kalkulatormodell for totale hofteproteser i Norge?
Bartz-Johannessen CH

112. Økt kreftrisiko for usementerte hofteproteser. En studie med 90 586
pasienter i Nasjonalt Register for Leddproteser koblet til Kreftregisteret
Dybvik E

113. Et internt kvalitetsregister for hofte- og kneleddsproteser, drift og rapportering
Foss OA

114. Incidens av proteseinfeksjoner – overvåkning og rapportering i et
komplikasjonsregister
Wik TS
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Frie foredrag - sesjoner

Protese 3
Fredag 23. oktober 2015 kl. 08.30 – 10.00
Møterom: Kunst
Møteledere: Arild Aamodt og Knut Erik Mjåland

115. Preoperativ lavgradig hofteleddsartrose reduserer langtidsoverlevelsen av
nativt hofteledd etter periacetabulær osteotomi
Isaksen K

116. Medial kneartrose behandlet med opening wedge osteotomi.
En prospektiv studie med mean 7,7 års oppfølging
Ekeland A

117. Lateral kneartrose behandlet med opening wedge osteotomi.
En prospektiv studie med mean 7,9 års oppfølging
Ekeland A

118. Fractur av femurstamme ved sementert hofteprotese – 3 kasuistikker
Borgen P

119. Fraktur av Exeter femurkomponent
Tangerud K

120. Periprotetisk femurfraktur behandlet ved Diakonhjemmet sykehus
Mehdinia B

121. Insidens og risikofaktorer for intraoperative proksimale femurfrakturer
(IPFF) ved implantasjon av primære hofteproteser:
1728 IPFF var rapportert til Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL)
i perioden 1987-2014
Brüggemann H

122. Abduksjonsstyrke, halting og pasientfornøydhet etter innsetting av
totalprotese i hofte med direkte lateral tilgang
Sivertsen EA

123. Hofteproteseinfeksjon behandlet med 2-seansers revisjon
Høvik Ø
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Frie foredrag

- sesjoner

Protese 4
Fredag 23. oktober 2015 kl. 13.00 – 14.20
Møterom: Kunst
Møteledere: Øystein Berg og Bernhard Flatøy

124.	Komplikasjoner og kliniske resultater etter bytte av kneprotese-system
Korsvold AM

125. Funksjonsskår, smerter og pasientfornøydhet ved skifte av kneprotese
Schnell Husby O

126.	Eversjon av patella under ligamentbalansering av totalproteser i kne
medfører ikke klinisk relevante forskjeller i ligamentlaxitet
Aunan E

127. Implantasjon av patellakomponent gir bedre knefunksjon etter totalproteseoperasjon. En prospektiv, randomisert og dobbelt blind undersøkelse
med 3 års oppfølging
Aunan E

128. Resultat av kneproteser fra international consortium of orthopaedic
registries (ICOR). Internasjonalt sammarbeid mellom 6 registre
Furnes O

129.	Overlevelse av LCS kneproteser i norge – data fra Nasjonalt Register for
Leddproteser
Nilsen JS

130. Økt risiko for revisjon på grunn av dyp proteseinfeksjon ved økt
operasjonstid etter totalprotese kne?
Badawy M

131. Langtidsoppfølging av computernavigerte kneproteser 2005-2014
Dyrhovden GS
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Frie foredrag - sesjoner

Protese 5
Fredag 23. oktober 2015 kl. 14.40 – 16.00
Møterom: Kunst
Møteledere: Finnur Snorrason og Radenko Borojevic
132. Survival of total hip replacement in young patients under 20 years of age:
The primary surgery and their revisions
Tsukanaka M

133. Total hofteprotese og bevegelse av Rotasjonssenter. Korrelerer forandring
av femoral offset og rotasjonssenter med forandret Global offset?
Bjarnason JA

134. Simultane sekvensielle hofteproteseoperasjoner ved
Stavanger universitetssykehus
Haarr E

135. Infisert hofteprotese med hematogen spredning til flere ledd. Eller?
En kasuistikk
Strøm NJ

136.	Komponentvalg har betydning for overlevelse ved hybridteknikk
– Trilogy/Exeter
Iversen MH

137. Primære usementerte totalproteser i Tromsø 1997-2014
– Resultater etter mer enn 15 års oppfølging i Nasjonalt Register for
Leddproteser (NRL)
Småbrekke A

138.	Konsentrasjon av metallioner i blod ved hofteproteser med metallpolyetylen, keramikk-polyetylen og metall- metall artikulasjon
Bjørgul K

139. Resultat av hofteproteser fra international consortium of orthopaedic
registries (ICOR). Et internasjonalt samarbeid mellom 6 registre
Havelin LI
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Frie foredrag

- sesjoner

Håndkirurgi 1
Onsdag 21. oktober 2015 kl. 15.30 – 17.30
Møterom: New Munch
Møteledere: Ole Reigstad og Line Lied
201.	Oppfølgingsstudie etter perkutan nålefasciotomi for Dupuytrens kontraktur
Koi K

202. Xiapex vs nålefasciotomi for Dupuytrens kontraktur. Tidlige erfaringer
Bratberg H

203. Langtidsresultater etter operativ behandling av dropfinger ad modum Ishiguro
Smedsrud PH

204. Mallet-tommel etter lukket skade. Case rapport og gjennomgang
av litteraturen
Dovland PO

205. Triscafoid artrodese for scafo-lunære (S-L) ligamentskader, resultater
etter 10 år
Reigstad O

206. The Clenched Fist Syndrome
Røkkum M

207.	Bicepsrerouting – effektivt også når den passive bevegeligheten er dårlig
Myrseth LE

208. Cortical plastisitet og senetransposisjoner
Preliminære resultater etter BR-FPL senetransposisjon ved tetraplegi
Wester K

209. Hand_Kompartmentsyndrom i underarm fire uker etter fasciotomi.
En kasuistikk
Holm-Glad T

210. Rekonstruktiv håndkirurgi hos tetraplegipasienter i Norge 2000-2015
Gudmundsdottir R

211. Reseksjon av sarkom på overarm og rekonstruksjon med fritt vaskularisert
fibulagraft og senetransposisjoner for drophånd i en seanse.
Myrseth LE
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Frie foredrag - sesjoner

Håndkirurgi 2
Torsdag 22. oktober 2015 kl. 08.30 – 10.00
Møterom: Blu Room
Møteledere: Yngvar Krukhaug og Jan Ragnar Haugstvedt
212. Ustabile distale radiusfrakturer hos pasienter over 65 år. Konservativ
behandling versus operasjon med volar låseplate. Erfaringer fra oppstart
av RCT, 25 pasienter inkludert
Hassellund S

213.	Behandling av håndleddsbrudd i Norge – data fra Norsk pasientregister
fra 2009-2014
Kvernmo HD

214.	Endringer i behandlingsspraksis som følge av Norsk ortopedisk forenings
behandlingsretningslinjer
Kvernmo HD

215. Håndleddsartroskopi. Et 2 års materiale fra Volvat Medisinske Senter
Haugstvedt JR

216. Artroskopi i håndkirurgi; diagnostikk og behandling. 2 års materiale fra
Sykehuset Østfold
Rigo IZ

217.	Biopsier fra distale radius etter innsetting av CaP sement
Winge M,

218.	Behandling av kombinert Radio-Carpal leddsartrose og Distal Radioulnarledds artrose
Haugstvedt JR

219. Artrodese mellom 1. metacarp og scaphoid/trapezoid med corticospongiøst
cristagraft som salvage prosedyre for mislykket trapezium-ekstirpasjon
Vatn B

220. Rekonstruksjon av PIP-ledd etter frakturluksasjon med hemi-hamatumgraft
– kasuistikk
Thu F
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Frie foredrag

- sesjoner

Traume 1
Torsdag 22. oktober 2015 kl. 08.30 – 10.00
Møterom: Film
Møteledere: Terje Meling og Robert Buciuto
301. Intramedullær nagle eller platefikasjon av dislokerte midkskaft klavikulalfrakturer? En prospektiv randomisert kontrollert studie på 123 pasienter
Fuglesang H

302. Plexuskirurgi de siste 15 år ved seksjon for overekstremitets- og
mikrokirurgi Rikshospitalet
Thu F

303. Hvor pålitelig og korrekt er AO/OTA klassifikasjonen for brudd i lange
rørknokler hos voksne pasienter behandlet på skadepoliklinikken ved
Stavanger universitetssykehus
Formanek E

304. Insidens og komplikasjonsrate ved fraktur i lange rørknokler ved
Stavanger universitetssykehus (SUS)
Strøm T

305. Distale femurfrakturer operert med mini-invasive teknikker: 110 frakturer
behandlet med retrograd margnagle eller vinkelstabil plate
Buciuto R

306. Insidens, behandling og komplikasjoner for ankelfrakturer ved
Stavanger universitetssykehus
Djuv A

307. Suturendobutton gir bedre funksjon og bevegelighet enn kvadrikortikal
syndesmoseskrue ved behandling av syndesmoseskader i ankelen
Andersen M

308. Induksjonsmodifiserbart osteosyntesemateriale
Efskind L

309. Ultralydbehandling ved manglende knokkeltilheling, preliminære resultater
Buciuto R
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Frie foredrag - sesjoner

Traume 2
Torsdag 22. oktober 2015 kl. 13.00 – 14.30
Møterom: Film
Møteledere: Hendrik F. Fuglesang og Fillip Dolatowski
310.	Nasjonalt Hoftebruddregister – erfaringer etter 10 års drift
Engesæter LB

311. Mortalitet etter hoftebrudd. En prospektiv studie med 12-17 års oppfølging
Bjørgul K

312. Preoperativ hypotermi blant hoftebruddspasienter, relatert til postoperativ
død
Hannsidal HF

313. Har kirurgens erfaring noe å si for resultatet etter hoftebruddkirurgi?
Authen AL

314. Faktorer som predikerer havari og reoperasjon etter primær operasjon med
glideskrue. Retrospektiv kohort undersøkelse av 1123 frakturer
Paukovits TM

315. Hip Fracture Evaluation with Alternatives of Total Hip Arthroplasty versus
Hemi-Arthroplasty (HEALTH): Design, bakgrunn og gjennomføring av
internasjonale studier
HEALTH-gruppen

316. Lårhalsbrudd i god stilling hos pasienter eldre enn 70 år: En randomisert
kontrollert multisenterstudie som sammenlikner skruefiksasjon med
hemiprotese. Foreløpige resultater etter 1 års oppfølging
Dolatowski F

317.	NoFRACT – the Norwegian Capture the Fracture Initiative
Basso T

318. Hoftebrudd i Sykehuset Innlandet 2014
Frydenlund K
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Traume 3
Fredag 23. oktober 2015 kl. 10.30 – 12.00
Møterom: Blu Room
Møteledere: Jan Egil Brattgjerd og Lene Bergendal Solberg
319.	Biomekanisk studie av fiksasjon for lårhalsbrudd: betydningen av
implantatets design i en human benmodell
Brattgjerd JE

320. Ulike prekliniske studier av samme fiksasjonsmetode for lårhalsbrudd:
Konsistens mellom implantatets design, FEA og biomekaniske studier
Brattgjerd JE

321.	Er tidleg postoperativ “Timed up and og” test (TUG) eigna for hoftebrudd
pasientar
Nygard H

322.	Ett brudd er nok! - Behandlingsveileder for sekundærforebygging av brudd
Solberg LB

323. Fra brudd til utredning – hvordan fange opp alle pasienter med osteoporose
Talén M

324. Validering av demensdata i Nasjonalt Hoftebruddregister
Kristoffersen MH

325. Lårhalsbrudd og atraumatisk calcaneusfraktur hos en 50 år gammel mann
fire år etter gastric bypass
Jansen C

326. Pseudotumor på femur etter åpen fraktur. En kasuistikk
Kristoffersen S

327.	Blodprøve for å utelukke alvorlig hodeskade – fungerer det i praksis?
Erfaringer fra 6 mnd. med bruk av S100b på Akershus universitetssykehus
Ananthaharan A
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Barn 1
Torsdag 22. oktober 2015 kl. 10.30 – 11.30
Møterom: Blu Room
Møteledere: Ketil Holen og Lars Fosse
401.	Bensmerter hos barn behandlet for leukemi, hva er best behandling?
Holen KJ

402.	Kjempecelletumor i ben i det umodne skjelett
Strøm TM

403.	Osteomyelitt ved sigdcelleanemi
Vatn B

404. Insidens og komplikasjonsrate ved fraktur i lange rørknokler (LRK)
hos barn ved Stavanger universitetssykehus (SUS)
Fosse L

405.	Behandling av disloserte midtskaft antebrachium frakturer hos barn
ved STHF Skien 2005-2014
Karlsson V

406.	Oppfølgning av inneklemt nervus medianus etter albueluksasjon og
ny kasuistikk
Torkildsen R
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Barn 2
Fredag 23. oktober 2015 kl. 13.00 – 14.20
Møterom: New Munch
Møteledere: Christian Øye og Joachim Horn
407.	Er forlengelse av akillessenen tilstrekkelig ved residiv av klumpfot
etter 4 års alder?
Sætersdal C

408.	Breech presentation is a risk factor for dysplasia of the femoral trochlea
Øye C

409. Amputasjon på underekstremiteten ved dysmeli
Hulleberg G

410. Deformity correction and lengthening of the femur with retrograde
motorized lengthening nails
Horn J

411. Radiostereometric analysis of growth after interventions at or around the
growth-plate
Horn J

412. Injeksjoner med botulinum toxin A: blir det lettere for barn med CP å gå?
Brændevik SM

413.	Korttidsresultater etter håndkirurgisk behandling av barn med cerebral
parese og spastisk hemiplegi
Grønner, EL

414.	Ortopedisk kirurgi for å bedre gangfunksjonen hos barn med cerebral
parese - En 5-års oppfølgingsstudie av 34 barn med spastisk diplegi
Terjesen T
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Barn 3
Fredag 23. oktober 2015 kl. 14.40 – 16.00
Møterom: New Munch
Møteledere: Lasse Engesæther og Andreas Knaus
415.	Nasjonalt barnehofteregister – validering mot norsk pasientregister
Reve A

416. Arthrografi ved hoftelidelser hos barn
Holen KJ

417. Inter-observer samsvar og prognostisk verdi av den modifiserte lateral
pillar klassifikasjon ved Calvé-Legg-Perthes sykdom (CLP)
Hunhstock S

418.	Ekstern fiksasjon og ”unloading” av hofteleddet hos barn med
Calvé-Legg-Perthes sykdom
Holen KJ

419. Har endringer i behandlingen av sen-diagnostisert hofteluksasjon de siste
40-50 årene ført til bedre resultater ved vekstslutt?
Terjesen T

420. Hoftedysplasi ved Mukopolisakaridose
Knaus A

421. Hoftesmerter er assosiert med betydelig grad av hofteleddsdysplasi hos
barn med cerebral parese
Terjesen T

422. Langtidsresultater etter takplastikk med Spitzy teknikk for hoftedysplasi
Holm A
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Artroskopi 1
Fredag 23. oktober 2015 kl. 13.00 – 14.00
Møterom: Film
Møteledere: Randi Hole og Jan Rune Mikaelsen
501.	Bakercyste hos ung toppidrettsutøver, en kasuistikk
Knutsen G

502.	Erfaringer med nettbasert etterundersøkelse med Knee injury and
Osteoartritis Outcome Score (KOOS) ved dagkirurgisk kneartroskopi
Meland A

503.	Kan genetisk testing forutse risikoen for hopperkne?
Visnes H

504.	Elleve år gamle fokale bruskskader i knær, bedømt med dGEMRIC
Engen CN

505.	Nettbasert oppfølging 12 måneder etter meniskreseksjon
Solberg G

506. Symptomer og funksjon hos pasienter med residiverende patellaluksasjon
sammenlignet med pasienter med fremre korsbåndskade
Straume-Næsheim TM
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Artroskopi 2
Fredag 23. oktober 2015 kl. 14.20 – 15.30
Møterom: Film
Møteledere: Mette Andersen og Sigbjørn Dimmen
507.	Eminentiafrakturer - en retrospektiv pasientserie på OUS Ullevål
Jomaas G

508.	Biomekanisk studie av anterolaterale tenodeser i kombinerte fremre korsbånds- og anterolaterale skader
Inderhaug E

509.	Effekt av graftstramming og tibias rotasjon på tibiofemorale kontakttrykk
og kinematikk ved en anterolateral tenodese
Inderhaug E

510.	En systematisk gjennomgang av anatomiske studier som undersøker
senteret av ligamentfestene av fremre korsbånd i femur og tibia
Vindfeld S

511.	KOOS resultater fra korsbåndregistrene i Skandinavia
Gifstad T

512. Utvidelse av borrekanaler i Double bundle korsbåndopererte knær, målt
ved 3D CT
Aga C

513.	Epidemiology of Surgically Treated Posterior Cruciate Ligament Injuries
in Scandinavia
Owesen C
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Skulder/albue
Torsdag 22. oktober 2015 kl. 10.30 – 12.00
Møterom: Kunst
Møteledere: Bernd Wünsche og Lars Eilertsen
601. Skulderskader ved Oslo Skadelegevakt – et årsmateriale
Enger M

602. Sham Surgery Trial for SLAP Lesions of the Shoulder
Schöder CP

603. Resultater ved artroskopisk stabilisering av multidireksjonal
skulderinstabilitet
Bøe TE

604. Artroskopisk Latarjet plastikk
Ludvigsen TC

605. Anatomisk og klinisk langtidsoppfølgning av 50 ureparerte
rotatorcuffrupturer
Moosmayer S

606. Akutt infeksjon etter artroskopisk rotatorcuffsutur
Jensen KK

607. Albueregister for elektive operasjoner ved OUS (1995-2014)
Tyrdal S

608.	Operativ behandling av Monteggiasequele – våre erfaringer
Bratberg H

609. Precision og accuracy ved radiostereometrisk undersøkelse av glenoidkomponenten i reversert skulderprotese – en fantomstudie
Fraser AN
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Spinalkirurgi
Torsdag 22. oktober 2015 kl. 09.00 – 10.10
Møterom: New Munch
Møteledere: Raphael Adobor og Ivar Austevoll
701. Pedikkel stress fraktur hos unge og behandling med Exogen
Harboe K

702.	Operativ korreksjon av burstfrakturer i thorakolumbalovergangen med bakre
tilgang og pedikkelskruer
Sletten Ø

703. Registrering av pre og postoperativ morbiditet og mortalitet ved VCR,
prosedyre for alvorlig deformitet i thorakal og lumbal kolumna
Riise R

704.	Early weaning in idiopathic scoliosis
Steen H

705.	Korsettbehandling av idiopatisk skoliose med Providence nattkorsett
Natvik T

706. Selektiv thorakal fusjon av lenke 1c ved adolescent idiopatisk skoliose
Kivle K

707.	NORDSTEN-studien (The NORwegian Degenerative spinal STENosis-trial);
organisering og fremdrift
Storheim K
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Fot/ankel 1
Torsdag 22. oktober 2015 kl. 11.00 – 12.00
Møterom: New Munch
Møteledere: Elisabeth Ellingsen Husebye og Mette Andersen
801. Ankelfrakturer med bakre malleolfragment: 7 pasienter med bakre malleolfraktur fiksert etter åpen reposisjon via posterolateral tilgang sammenliknet
med 22 pasienter som ble lukket reponert og skruefiksert forfra
Bostadløkken I

802. Ankelfrakturer med bakre malleolfragment: Når og hvordan bør man fiksere
bakre malleolfraktur?
Dolatowski F

803. Incidence and predictors of removal of an internal fixation following surgery
for ankle fracture: a retrospective cohort study of 997 patients from two
hospitals
Naumann MG

804.	Behandling av kroniske syndesmoseskader. 1-4 års oppfølgning av
6 pasienter
Andersen M

805. Tidlige erfaringer med endoskopisk assistert fleksor hallucis longus,
transposisjon for kronisk akillesseneruptur
Husebye EE

806. Lisfranc skader: forekomst og skademekanisme
Stødle AH
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Fot/ankel 2
Fredag 23. oktober 2015 kl. 09.00 – 10.00
Møterom: Blu Room
Møteledere: Are Stødle og Marianne Lund Eriksen
807. Tidlige resultater fra Norsk Fot- & Ankelregister
Nilsen F

808.	Korttidsresultater for Salto Talaris ankelleddsproteser
Eriksen ML

809. Long-term outcome and quality of life in patients with Charcot foot treated
with early weight bearing in a total unloading foot and ankle orthosis
Nilsen F

810. Gastrocnemius tenotomi som behandling av Achilles tendinopati
Lapinskas S

811.	Nervus tibialis affeksjon etter lateraliserende calcaneus osteotomi
Stødle AH

812. Fatalt utfall av Klebsiellapneumoni med symmetriske perifere gangren hos
tidligere frisk 51 år gammel mann
Fresvig T
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Nof-symposium

001

The dangers of peri-operative smoking
in orthopaedic surgery
Masquelet AC
Professor of Othopaedic Surgery, University of Paris VI, Saint Antoine Hospital, Department of Orthopaedic & Trauma surgery,
Unit of Hand and Reconstructive Surgery

Detrimental effects of tobacco smoking are due to nicotine and carbon monoxide,
which impair the microcirculation and tissue oxygenation. Smoking adversely
affects bone mineral density, increases the incidence of hip fractures and alters
bone and wound healing process.
Tobacco has been proved to be a factor of post operative complications, cardio pulmonary failure, soft
tissues and bone infection and delayed union or non union. Finally, smokers are almost 4 times more
likely to develop a bone infection or a non union. On the other hand the effects of smoking may at least
partially reversible. Systematic cessation smoking program, at least 6 weeks prior surgery, should be
undertaken by all involved professions. Surgeons must be aware that surgery is a powerful opportunity
to help patients quit smoking. Patients and physicians should be convinced by the evidence that the
preoperative smoking cessation is safe and significantly reduces complications and length of hospital
stay. Medical doctors involved in perioperative management have now not only to inform the patient but
also and chiefly to propose and to undertake preventive actions, that means to help the patient to quit
smoking in order to decrease the risks of adverse outcomes.
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A non-smoking operation
Svensson O1
1. Professor, The University Hospital of Northern Sweden, Umeå, Sweden

Innledning: Randomized controlled trials show that perioperative smoke cessation
halves postoperative complications. More importantly, cigarettes are one of the
biggest killers worldwide.
In April 2009 we held a non-smoking operation (NSO) press conference. It was during a shortage of
news, so the smoke hit the national media, TV talk shows and headlines: NO SURGERY FOR UMEÅ
SMOKERS!
Luckily, the journalists hyped our message. Sound and fury galore. The National board of health and
welfare (NBH), Sundhetsstyrelsen, was not negative—it was hostile. The local politicians went bananas.
But the patients were delighted: Surgery is a dramatic event that exposes dormant receptors. Very few
patients complained; there was only one lawsuit: an inveterate smoker in Småland, who was thrown out
of court.
The Patient Insurance supported the Swedish Orthopedic Association with money, management, and
marketing. We mobilized all health care workers’ professional organizations. NSO cost less than a few
infected arthroplasties.
A year later, the NBH made a U-turn: now, the project was highly ethical, indeed. Anesthesiologists,
orthopaedic, vascular, and plastic surgeons rejoiced; general surgeons and gynecologists were lukewarm;
otorhinolaryngologists and dentists had many millions of good arguments against the project.
Gradually, preoperative smoke cessation entered guidelines and became generally accepted as good
clinical practice. By 2013 the Swedish Society of Medicine united all the associations of operating
specialties to sign a document, a Magna Carta, for a perioperative smoke break. It is not a question of
moralism or Big Brother attitude; it is pure patient safety!

Høstmøteboken • 2015

83

Abstrakt

Protese

101

Tidskurver for funksjonelle resultater etter
proksimal valgiserende tibiaosteotomi. Closing
wedge vs opening wedge teknikk. En prospektiv
randomisert studie med repeterende målinger
av KOOS fram til 2 år etter operasjon
Nerhus TK1, Ekeland A1, Solberg G1, Olsen BH1, Madsen JE2, Heir S1
1. Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling 2. Oslo universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Ullevål.

Innledning: Proksimal tibiaosteotomi et behandlingsalternativ ved medial
kneleddsartrose. Spesielt for yngre og aktive pasienter kan denne behandlingen gi
langtids smertelindring som utsetter behovet for kneprotese. Vi ønsket å sammenligne to forskjellige metoder for proksimal valgiserende tibiaosteotomi for å finne ut
om det er forskjell i funksjonelle resultater over tid, og i så fall hvilken av metodene
som er best egnet som behandling for yngre pasienter (30-60 år) med medial
kneleddsartrose.
Materiale og metoder: 70 pasienter med medial gonartrose og varus akse ble randomisert til å
opereres med enten closing wedge (CW) eller opening wedge (OW) proksimal valgiserende tibiaosteotomi
i perioden 2007 til 2013. Pasientene ble kontrollert av fysioterapeut og lege 3,6,12 og 24 måneder etter
operasjon. Ved alle kontroller ble Knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS), Oxford knee
score, Lysholm score, Tegner activity scale og UCLA activity scale utfylt av pasientene. Komplikasjoner og
reoperasjoner ble registrert.
Resultater: Alle de 70 pasientene som opprinnelig ble inkludert i studien er med i de statistiske

analysene. 33 kvinner, 37 menn, gjennomsnittsalder 50,3 (33,6-59,3) år. Baseline karakteristika var like
i gruppene. Det var signifikant bedring over tid med over 20 poeng i alle 5 KOOS subscores for både OW
og CW, men ingen signifikant forskjell på tidskurvene til de to pasientgruppene.
Det var også signifikant bedring i Oxford, Lysholm, Tegner og UCLA, men ingen signifikant forskjell
mellom CW- og OW-gruppene. KOOS Pain, ADL, og Sport&Rekr viste bedring fram til 6 mnd postoperativt. KOOS Symptoms, Lysholm, UCLA og Tegner viste bedring fram til 1 år postoperativt. KOOS QoL og
Oxford viste bedring fram til 2 år postoperativt. Det ble registrert 13 komplikasjoner i CW-gruppen og 9 i
OW-gruppen (n.s.). Åtte pasienter i OW-gruppen og 4 i CW-gruppen (n.s.) ønsket å fjerne osteosyntesemateriale ett år etter operasjonen.

Diskusjon: Det er ingen tidligere publiserte randomiserte studier som sammenligner tidskurver for
funksjonelle resultater mellom OW og CW.

Betydning/Relevans: Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell i funksjonelle resultater mellom

opening wedge og closing wedge teknikk i denne studien. Bedring etter proksimal valgiserende tibiaosteotomi fortsetter til det er gått minst 1 år etter operasjonen.
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Simultane sekvensielle kneproteseoperasjoner
ved Stavanger universitetssykehus
Haarr E1, Harboe K2, Asserson O3
1. Overlege Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssykehus. 2. Ph.d., seksjonsoverlege rygg, Stavanger universitetssykehus.
3. Overlege ved Stavanger universitetssykehus.

Innledning: Det er lite tradisjon for simultane sekvensielle bilaterale proteseoperasjoner i Norge. Det er flere økonomiske og funksjonelle gevinster å hente ved
å operere begge sider under samme seanse. Ved Stavanger universitetssykehus
opererte vi vår første simultane sekvensielle bilaterale kneprotese i 2013. Dette var
også den første unikompartmentelle simultane bilaterale proteseoperasjonen
i Norge.
Materialer og metoder: Vi sammenliknet pasientene fra januar 2013 til januar 2015. 16 pasienter, 32

knær. Alle indikasjoner var bilateral symptomatisk artrose, en pasient hadde multiple tidligere prosedyrer
bilateralt (flere mislykkede Hausers prosedyrer som barn). Gjennomsnittsalder 68 år. To ASA 3, resten
ASA 1-2. Pre- og peroperativ informasjon om `Rapid Recovery System`, medial parapatellar tilgang. En
med bilateral tuberosital osteotomi. Komponentene var Triathlon totalprotese/Oxford unikondylar protese.
Spinalbedøvelse, Keflin-profylakse, cyclokapron, LIA, intracutane suturer, klexane 40 mg etter 8 timer og
ICA-band som standard. Full mobilisering uten restriksjoner umiddelbart.

Resultater: Våre resultater er tilfredsstillende. Gjennomsnitt operasjonstid 83 minutter, blødning 130
ml, postoperativ liggetid 2.3 dager. Ingen trengte blodtransfusjoner. Pasientene er fornøyde, raskt rehabilitert og pasientene betegner resultatet som følger: ni svært fornøyd, seks fornøyd og en dårlig. Komplikasjonsraten innen 90 dager er lav: et mulig brudd? (tibia sank medialt), 1 siving/hematom subcutant,
og et slag (fullstendig restituert)
Betydning/relevans: Simultan sekvensiell bilateral kneproteseoperasjon er en trygg prosedyre for

selekterte pasienter, og tidligere avansert kirurgi er ikke en kontraindikasjon. Preoperativ informasjon og
umiddelbar mobilisering uten restriksjoner er essensielt for tidlig ROM.
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Oxford III Unikondylær Kneprotese; effekt av
sykehus volum på revisjonsraten i en Nordisk
studie fra 2000-2012
Badawy M1, Fenstad AM2, Indrekvam K1,3, Havelin LI2,3,4, Furnes O2,3,4
1. Kysthospitalet i Hagavik. 2. Nasjonalt Register for Leddproteser. 3. Klinisk institiutt 1 Universitet i Bergen.
4. Ortopedisk avdeling Haukeland universitetssykehus

Introduksjon: Formålet med studien var å sammenligne resultatene for sementert medial Oxford III unikondylær kneprotese ved høy- og lav volum sykehus i
de Nordiske landene. I tillegg ville vi sammenligne 3 forskjellige måter å beregne
sykehusvolum på. Vi har tidligere påvist en sammenheng mellom høyt sykehus
volum og lavere risiko for revisjon ved Oxford uniprotese i det norske og svenske
leddregisteret. Ved å bruke den Nordiske Register databasen for leddproteser
(NARA), kunne vi oppnå et høyere antall kneproteser for analyse.
Materiale og metode: 12986 sementerte mediale Oxford III uniproteser fra NARA databasen ble
inkludert fra 2000-2012. Andre diagnoser enn primær artrose ble ekskludert.

Tre metoder ble brukt for å beregne sykehusvolum. 1: årlig sykehus volum der hvert enkelt år ble
talt opp separat og sykehusene dermed kunne endre volumkategori fra år til år. 4 volumgrupper ble
analysert (<13, 13-25, 26-45 og >45). 2: gjennomsnittlig årlig sykehusvolum basert på hele perioden.
3 volumgrupper ble analysert (<12, 12-26 og >26). 3: andelen uniproteser i forhold til det totale antall
kneproteser ved sykehuset. 2 grupper ble analysert (>/< 20 %).
Kaplan Meier 2 og 7 års overlevelse ble rapportert i tillegg til Cox regresjonsanalyser justert for kjønn,
aldersgrupper, tidsperioder og nasjon.

Resultater: I metode 1 fant vi at sykehus volum <12 i året ga dårligere overlevelse av protesen sam-

menlignet med de andre volumgruppene, RR=1.3 (95 % CI 1.1-1.4). I metode 2 fant vi at sykehus med
>26 uniproteser årlig i gjennomsnitt hadde bedre resultater enn de med lavere volum, RR= 0.8 (95 % CI
0.68-0.93). I den 3.metoden fant vi at sykehus med en større andel (>20 %) uniproteser hadde mindre
revisjoner enn de som opererte en mindre andel (<20 %), RR = 1.4 (95 % CI 1.2-1.7). Yngre pasienter
hadde dårligere resultater enn eldre pasienter. Vi fant en forverring av resultatene i siste tidsperiode fra
2010-2012 sammenlignet med tidligere perioder. Sverige hadde best resultater, mens Danmark hadde
signifikant dårligere resultater i alle 3 metodene.

Diskusjon: Studien viser at det blir revidert færre Oxford uniproteser ved sykehus som opererer mer enn
26 proteser årlig i gjennomsnitt eller har en andel av uniproteser i forhold til totalproteser på over 20 %, i
henholdsvis metode 2 og 3. I Metode 1 går det dårligere ved sykehus som opererer færre enn 12 Oxford
proteser årlig.
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SAMMENLIGNING AV 768 TOTAL- OG 578 UNI-KNEPROTESER REVIDERTE TIL TOTAL KNEPROTESER FRA
NASJONALT REGISTER FOR LEDDPROTESER (1994-2011)
Leta TH1, 2, Lygre SHL3, Skredderstuen A1, Hallan G1, Gjertsen JE1,2, Rokne B4 og Furnes O1,2
1. Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen. 2. Klinisk institutt 1, Universitet i
Bergen. 3. Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen. 4.Institutt for global helse og samfunnsmedisin,
Universitet i Bergen

Innledning: Hensikten med denne studien var å sammenligne resultater,
teknisk utfordring i operasjonsprosedyre og årsaker til re-revisjoner når primære
totalproteser i kne (TKA) og primære unikondylære kneproteser (UKA) revideres
til TKA.
Materiale og metoder: Studien er basert på 768 primære TKA revidert til TKA for årsaker andre enn
infeksjon (rev-TKA) og tilsvarende 578 primære UKA revidert til TKA (rev-UKA). Disse var rapportert til
Nasjonalt Register for Leddproteser i perioden 1994 til 2011. For en undergruppe av pasientene (150
rev-TKA og 127 rev-UKA) rapportert fra 1994 til 2005 ble tilleggsopplysninger om PROM (smerte-VAS,
tilfredshet-VAS, funksjonsnivå (KOOS) og livskvalitet (EQ-5D)) innhentet gjennom en spørreundersøkelse.
Kaplan-Meier og Cox regresjonsanalyser ble benyttet for å vurdere proteseoverlevelse og re-revisjonsrisiko, og multippel lineær regresjon ble brukt for å estimere forskjeller i gjennomsnittsskår i PROM
mellom rev-UKA og rev-TKA.
Resultater: Totalt 12 % (n=67) av rev-UKA og 13 % (n=96) av rev-TKA ble re-revidert i perioden

mellom 1994 og 2011. For alle revisjonsoperasjoner var 10 år overlevelse for rev-UKA og rev-TKA
henholdsvis 82 vs 81 % (p = 0,1 ). Vi fant ingen signifikant forskjell i re-revisjonsrisiko mellom rev-UKA
og rev-TKA (RR = 1,3; p = 0,1), og heller ikke noen forskjeller i gjennomsnittskår for PROM. I aldersstratifiserte sub-analyser var re-revisjonsrisikoen 2,2 ganger høyere for rev-TKA for pasienter > 70 år
(RR = 2,2; p = 0,04). Løs tibia (28 vs 17 %), kun smerter (22 vs 12 %), instabilitet (19 vs 19 %) og dyp
infeksjon (16 vs 31 %) var de viktigste re-revisjonsårsaker etter henholdsvis rev-UKA og rev-TKA. De
observerte forskjellene i re-revisjonsårsaker var ikke statistisk signifikante. Vi fant at operasjonsprosedyren
for rev-TKA tok lenger tid (gjennomsnitt = 150 vs 114 minutter), og flere av operasjonene trengte lange
stammer (58 vs 19 %), stabilisering (27 vs 9 %) og benpakking (24 vs 19 %) sammenlignet
med rev-UKA.

Diskusjon: Til tross for at operasjonsprosedyren for rev-TKA trolig er teknisk vanskeligere sammenlignet
med rev-UKA, var proteseoverlevelse, tilfredshet, livskvalitet, funksjon og smertenivå like.
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Beinsement påvirker ikke måling av periprostetisk bentetthet. En RCT med måling av
beintetthet rundt sementerte totalproteser
med og uten kontrast
Flatøy B, Nordsletten L, Dahl J, Röhrl SM
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Måling av periprostetisk bentetthet har i flere tiår blitt brukt for å
undersøke effekten av implantater på bein. For femurstammer har man i større
eller mindre grad observert regional benskjørhet, uten at man har kunnet påvise
noen direkte sammenheng med potensielle skadevirkninger som aseptisk løsning.
Målingene er dog avhengige av metodens nøyaktighet og presisjon, og for sementerte proteser er kontrastmiddelet i bensementen en potensiell kilde til usikkerhet.
Man har blant annet spekulert i om endringer i sementens egenskaper over tid
kan påvirke målingene. Vi ønsket derfor å sammenlikne målinger av periprostetisk
bentetthet med og uten kontrast i sementen.
Materialer og metode: Fra mai 2007 ble 33 pasienter under 80 år som ble henvist på grunn av
primær eller sekundær artrose og deretter funnet egnet for behandling med sementert totalprotese
randomisert til én av tre sementtyper etter informert samtykke. Cemex® uten kontrastmiddel (gruppe 1),
Cemex® med bariumkontrast (gruppe 2) eller Palacos® med zirkoniumkontrast (gruppe 3). Alle ble opereret med Charnley modulær stamme, 28 mm metallhode og Charnley Ogee kopp. Komponenter og ben
ble markert med 1.0 mm tantalkuler til senere RSA analyse. Det ble tatt røntgen protesebekken/hofte,
RSA og DXA før utreise, og deretter DXA kontroller etter 6 uker, 3, 6 og 12 måneder. Røntgen, klinisk
kontroll og RSA ble også gjort etter 12 måneder. 5 pasienter ble ekskludert fra studien; en på grunn av
postoperativ infeksjon som førte til revisjon av implantatene, en på grunn av. postoperativ infeksjon og
senere alvorlige medisinske komplikasjoner, en på grunn av manglende implantasjon av tantal kuler i
femur, en på grunn av kopp og caput revisjon etter residiverende luksasjoner, og tilslutt en som ble
operert med feil bensement. Manglende oppmøte ved DXA måling førte til ytterligere frafall, og antall
pasienter ved siste måling var henholdsvis 8, 8, 9 (25) i gruppe 1, 2 og 3.
Resultater: Den generelle trenden var at bentettheten falt til et bunnivå ved 3 måneder, og deretter
flatet ut. Det største fallet på omtrent 13 % ble målt i Gruen sone 6 og 7. Vi fant ingen forskjeller i endring
av periprostetisk bentetthet mellom gruppene.
Diskusjon: Effekten av bensement med kontrast på periprostetisk bentetthetsmåling er usikker, men våre
resultater tyder på at kontrasten ikke tilfører feilkilder i målingene.

Betydning/relevans: DXA måling rundt sementerte stammer ser ut til å gi et korrekt bilde av de
endringer som skjer i beintetthet over tid.
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BEINSEMENT – ER ULIKE PRODUKT AVGJERANDE FOR
OVERLEVING AV TOTALE KNEPROTESER?
Birkeland Ø, Furnes O, Espehaug B
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Innleiing: I Noreg blir i dag over 85 % av alle totale kneprotesar utførde med antibiotika basert beinsement. Før 2005 var beinsementen Palacos med gentamicin
(Schering Plough) gullstandarden, med ein marknadsandel på over 90 %. I 2005
blei sementen trekt frå verdsmarknaden av kommersielle grunnar, og erstatta dels
av sementen Palacos R+G (Heraeus Kulzer), dels av ulike kopiprodukt frå andre
produsentar. I studien er det undersøkt om det er forskjell i overleving for totale
kneprotesar med dei mest nytta beinsementane brukt i dagens marknad. Vidare
har ein samanlikna den tidligare brukte Palacos med gentamicin med dagens
sementar.
Metode: Data er innhenta frå Nasjonalt Register for Leddproteser i perioden 1997-2013. Det blei laga
inklusjonskriterium for protesar og beinsementar. I alt blei fem beinsementar (med antibiotika) og fem
protesar (totalprotesar utan patella) inkludert i studien. Det blei utført Kaplan-Meier og Cox analysar
med justering for alder, kjønn, diagnose og protesetype. Revisjon var endepunkt. Infeksjonsrate første år
postoperativt blei undersøkt. Den mest nytta sementen i dag, Palacos R+G, blei nytta som referanse til
berekning av relativ risiko.
Resultat: 26 147 primære totale kneprotesar oppfylte inklusjonskriteria. Ujustert levetid etter seks år
oppfølging varierte mellom 94,9 % (94,2-95,6) for Palacos med gentamicin, til 95,5 % (94,3-96,7) for
Refobacin Palacos. Samanlikna med Palacos R+G varierte Cox justert relativ risiko mellom 0,86 (0,691,07) for Optipac Refobacin BC, til 0,98 (0,83-1,17) for Palacos med gentamicin. Ingen av funna gav
statistisk signifikante forskjellar i overleving mellom dei ulike sementtypane. Det var ingen signifikante
forskjellar i infeksjonsrate eit år postoperativt mellom sementane som er i bruk i dag.
Som eit sidefunn blei det avdekt signifikante forskjellar i operasjonstid for totale kneprotesar der ein nytta
ulike beinsementar. Optipac Refobacin BC hadde den lågaste operasjonstida.

Diskusjon: Me fant ingen signifikante forskjellar i overleving for totale kneprotesar med dei mest nytta
sementane i dagens marknad, eller i infeksjonsrate eit år postoperativt mellom dei.
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METABOLSK SYNDROM SOM RISIKOFAKTOR FOR HOFTE
ELLER KNEPROTESE PÅ GRUNN AV PRIMÆR ARTROSE:
En prospektiv kohortstudie fra HUNT-studien
Hellevik AI1,2, Johnsen MB3,7, Langhammer A1, Baste V4, Furnes O5,6, Storheim K3,7,
Zwart JA3,7, Flugsrud G2, Nordsletten L2,7
1. HUNT forskningssenter, NTNU, Trondheim. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. 3. FORMI, Oslo universitetssykehus. 4. Uni Research Helse, Bergen. 5. Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus, Bergen.
6. Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. 7. Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Innledning: Metabolsk syndrom er en samling av metabolske komponenter som
opprinnelig ble brukt til å indikere økt risiko for hjerte- og karsykdom. Disse er: Økt
bukomfang, hypertensjon, høye triglyserider, lav HDL (high-density lipoprotein) eller forhøyet blodglukose/diabetes. På grunn av høy prevalens av disse komponentene hos personer med artrose, har det blitt foreslått at metabolsk syndrom kan
påvirke utviklingen av artrose utover den mekaniske slitasjen ved vektbelastningen
på ledd. Vi har undersøkt om metabolsk syndrom, eller de enkelte komponentene av metabolsk syndrom, er risikofaktorer for senere hofte- eller kneprotese på
grunn av primær artrose.
Materialer og metoder: I en prospektiv kohortstudie undersøkte vi 70 334 deltagere fra Helse-

undersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Baseline metabolsk syndrom var til stede dersom en person
hadde ≥3 av komponentene. Utfall ble definert som hofte- eller kneprotese på grunn av primær artrose
som registrert i Nasjonalt Register for Leddproteser.

Resultater: 1889 hofteproteser og 1147 kneproteser ble registrert i løpet av en median oppfølgingstid
på 17.0 år. Resultatene ble stratifisert på kjønn, og justert for alder, BMI (body mass index), røyking og
fysisk aktivitet. Ingen økt risiko ble funnet i relasjon til hofteprotese. Økt bukomfang var en risikofaktor
for kneprotese hos både kvinner (HR 1.37, 95 % CI 1.11-1.70) og menn (HR 1.43, 95 % CI 1.07-1.92).
Menn med hypertensjon hadde en økt risiko for kneprotese (HR 1.37, 95 % CI 1.04-1.82). Bortsett fra
dette, ble det ikke funnet at noen av de andre komponentene av metabolsk syndrom ga en økt risiko
for kneprotese. Hos menn var lav HDL assosiert med en redusert risiko for hofteprotese (0.78, 95 % CI
0.62-0.97) og kneprotese (0.68, 95 % CI 0.52-0.90). Høye triglyserider var også assosiert med redusert
risiko for hofteprotese hos menn (0.75, 95 % CI 0.64-0.89).
Diskusjon/relevans: Vi fant en økt risiko for kneprotese hos personer med økt bukomfang, og økt risiko
for kneprotese hos menn med hypertensjon. Bortsett fra dette var hverken metabolsk syndrom, eller de
enkelte komponentene av metabolsk syndrom, viktige risikofaktorer for artrose i hofte og kne. Lav HDL
var assosiert med en redusert risiko for både hofte og kneprotese hos menn. Den mulige beskyttende
effekten av HDL på artroseutvikling bør derfor undersøkes videre.
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Candidainfeksjon i nativt hofteledd,
en kasuistikk
Holm AGV, Slåstad J, Bryne BK
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet

Innledning: Sopp- artritt er en sjelden diagnose. Soppinfeksjoner i native ledd
hos immun-kompetente pasienter er meget sjeldne, og bare beskrevet i enkeltkasuistikker. Vi presenterer en kasuistikk med candida-infeksjon i en nativ hofte
hos en immun-kompetent pasient.
Pasienten var under behandling ved Rikshospitalet i perioden ultimo 2014- medio 2015. Vårt behandlingsvalg er basert på litteratur om behandling av candida-infeksjon i periprostetiske hofteledd, og vi vil
derfor kort referere denne.

Materialer og metoder: Litteratursøk er foretatt i Pub-med med søkeord; soppinfeksjon, artritt,

periprostetisk, hofte. Det forelå per mars 2013 21 publikasjoner, med totalt 45 pasienter med periprostetisk candidainfeksjon i hofteledd. Candidainfeksjoner i native hofteledd har vi ikke funnet beskrevet.
Candidainfeksjoner i andre native ledd hos immun-kompetente pasienter er dog beskrevet i kasuistikker.
Periprostetiske soppinfeksjoner er sjeldne, og er angitt å utgjøre ca. 1 % av det totale antallet periprostetiske infeksjoner. I 2013 ble 308 hofter meldt reoperert på grunn av dyp infeksjon til leddproteseregisteret. Dette betyr at vi i Norge vil ha 3 - 4 soppinfiserte hofterproteser hvert år. Vi presenterer pasientens
diagnostiske og terapeutiske forløp ved lokalsykehus og under innleggelser hos oss.

Resultater: Det er i litteraturen økende enighet om soppinfiserte proteser skal opereres med bredt
debridement, og 2 seanserevisjon. Det foreligger rapporter med godt resultat ved bruk av spacere tilsatt
antimykotika. Det er imidlertid for få pasienter til at man sikkert kan konkludere om betydningen av
antimykotikaberikede spacere. Det endelige behandlingsresultatet for vår pasient er det for tidlig å si noe
om, men vi rapporterer et foreløbig godt resultat.
Diskusjon/relevans: Presentasjonen vil synliggjøre en sjelden, men diferentialdiagnostiskt viktig gruppe
ledd- og periprostetiske-infeksjoner. Vi viser også at ulike antimykotika oppfører seg ulikt i bensement,
noe man bør ta hensyn til når man lager spacere.
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Ventilasjon av operasjonsstuer og revisjonsrisiko på grunn av infeksjon etter total
hofteprotesekirurgi
Langvatn H1,2, Dale H1,2, Engesæter LB1,2,3, Schrama JC1,2
1. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. 2. Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus.
3. Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen

Innledning: Bruk av laminær luftstrømsventilasjon (LAF) som infeksjonsforebyggende tiltak i operasjonsstuer er omdiskutert. Målet med denne studien er
å validere informasjonen som er rapportert til Nasjonalt Register for Leddproteser
(NRL) om type ventilasjon, og deretter vurdere ventilasjonens innflytelse på
revisjonsrisikoen på grunn av dyp infeksjon etter primær, total hofteprotesekirurgi
utført i operasjonsstuer med konvensjonell overtrykksventilasjon, LAF-ventilasjon
og “Greenhouse”-ventilasjon.
Materiale og metode: Vi identifiserte førstegangstilfeller av revisjon på grunn av dyp infeksjon og type

ventilasjonssystem rapportert brukt ved primærinngrepet til NRL. Vi inkluderte 10 sykehus i perioden
1987-2014. Sykehusenes aktuelle og historiske ventilasjonsforhold ble evaluert sammen med sykehusets
ansvarlige ingeniør. Assosiasjonen mellom revisjon på grunn av infeksjon og type ventilasjon ble estimert
ved å kalkulere relativ risiko (RR) i en Cox-regresjonsmodell.

Resultater: Det var rapportert 32 093 primære hofteproteser og 225 (0,7 %) revisjoner på grunn av
infeksjon fra de 10 sykehusene. 43 % av alle totale proteseinnrep ble utført i en operasjonsstue med
konvensjonell ventilasjon, 53 % i en stue med LAF og 1 % i “Greenhouse”. De rapporterte andelene var
på henholdsvis 38, 58 og 2 % og det var manglende rapportering i 2 % av tilfellene.
Vi fant ingen forskjell i revisjonsrisiko etter hofteprotesekirurgi utført i operasjonsstuer med LAF sammenliknet med konvensjonell ventilasjon (RR=0.8, 95 % CI: 0.5–1.3), eller etter hofteprotesekirurgi utført i
“Greenhouse” sammenliknet med konvensjonell ventilasjon (RR=0.9, 0.1–5.3).

Diskusjon: Kirurgenes bevissthet rundt type ventilasjon på operasjonsstuene er varierende. Denne

studien kan indikere at den infeksjonsforebyggende effekten av LAF er begrenset og dermed ikke
rettferdiggjør installasjons- og vedlikeholdskostnadene. Tallene i den aktuelle studien er for små til sikre
konklusjoner og studien skal derfor utvides til å inkludere alle sykehus som rapporterer til NRL.

Vitenskapelig/klinisk betydning: Det er en pågående, internasjonal diskusjon rundt LAF-ventilasjon.
Norske sykehus og NRL gir oss en unik mulighet til å studere effekten av dette infeksjonsforebyggende
tiltaket.
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Megaprosthetic reconstruction for
chondrosarcoma of the limbs: Evaluation of
the functional and oncological outcome
Nottrott M, Henrichs M, Gosheger G, Andreou D, Hardes J, Streitbürger A
Department of Orthopaedics and Tumororthopaedics, University Hospital Münster, Münster, Germany

Background: Wide tumour resection is the treatment of choice in high- and
intermediate-grade chondrosarcoma. However, high local recurrence rates and
metastasis are common, despite aggressive surgery.
Methods: Between 1992 and 2006 we treated 78 patients with chondrosarcoma of the limb with

megaprostheses. Mean age was 55.2 years. Most frequent tumour sites were distal- (n=24) and proximal
femur (n=24). 17 patients had a grade I (GI), 42 a GII, 7 a GIII, and 12 a de-differentiated
chondrosarcoma.

Results: Median follow-up was 62 months. Overall survival was significantly linked to the tumour grade.
21 patients died of disease. Despite 91 % wide resection margins, local recurrence rate was 7.6 % for all
tumours but even higher (41.7 %) for high-grade chondrosarcoma. 26 % developed metastases within
the follow-up irrespective of the resection margins. Adjuvant therapy was given to 13 patients, without
any effect on the overall prognosis.
Mean MSTS score was good. The main prosthesis related complications were infection (n=4) and aseptic
loosening (n=3). 11.5 % required surgical revision due to implant related complications and 23.1 % due
to oncological complications. Secondary amputation was necessary in nine patients (8 oncological complications, 1 infection). Prosthetic survival at the latest follow up was 77.3 % for the primary implant.

Interpretation: Endoprosthetic replacement of limb chondrosarcoma provides good functional
outcome, low rates of implant related complications, and a long prosthetic survival.

However, in absence of effective adjuvant therapies, even wide tumour resection results in high rates of
local recurrences and metastatic disease in high grade chondrosarcoma compared to other primary bone
sarcoma.
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Hjelper det å ta med data fra flere land
når man skal lage en risk-kalkulatormodell
for totale hofteproteser i Norge?
Bartz-Johannessen C1, Furnes O1, Fenstad AM1, Havelin LI1, Lie SA1, Wilkinson JM2
1. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Nasjonalt Register for Leddproteser. 2. University of Sheffield, UK

Innledning: Risk kalkulatorer som kan brukes for å beregne risiko på personnivå
har blitt mer vanlig som følge av store mengder registerdata. Vanligvis tilpasser
man en statistisk modell med mange variabler. For en pasient med gitte verdier
av disse variablene vil man da få spesifikke prediksjoner. Med mer data vil man
vanligvis få bedre modeller. I Norden har vi, gjennom Nordic Arthroplasty Register
Association (NARA), tilgang til data for hofteprotesepasienter fra alle de Nordiske
landene. I Norge har vi omtrent 64 000 observasjoner fra 2005 til og med 2013 for
Hofteproteseregisteret. Dette er vanligvis mer enn nok til å få gode modeller. For
noen spesielle kombinasjoner av variabler kan vi likevel ha få data som gir usikre
estimat, eller i verste fall mangle data helt. Det kan f.eks. tenkes at vi i Norge ikke
har noen pasienter i gruppen “kvinne, under 30 år med sementert protese”. Vil
det for slike grupper være bedre å inkludere data fra de andre NARA-landene?
Metode: Hvis populasjonene er ulike vil inkludering av data fra de andre NARA-landene føre til en
skjevhet. For å finne ut om det lønner seg å inkludere de andre landene har vi prøvd å måle ulikheten
mellom dem. Vi har sammenlignet estimerte Kaplan-Meier kurver både samlet og for ulike undergrupper.
Vi har og tilpasset ulike statistiske modeller ved bruk av Cox regresjon for å se om effekten av variabelen
“land” er signifikant.
Resultat: Ved å sammenligne overlevelseskurver for like undergrupper av populasjonene i de ulike
landene er det tydelig at det for noen av undergruppene er store forskjeller, mens det for andre undergrupper er små forskjeller. Ved å tilpasse modeller med land som variabel, eller hvor man har med land
som interaksjonsvariabel får man i begge tilfeller en signifikant forskjell ved å inkludere variabelen “land”.
Diskusjon/relevans: Vi mener at det vanligvis er best kun å bruke norske data for å predikere resultater
for norske pasienter. For spesielle undergrupper der vi ikke har data i Norge kan man likevel prøve å
inkludere NARA-data. Her må man, ved hjelp av statistiske metoder og medisinske vurderinger, finne ut i
hvor stor grad pasientene i de andre NARA landene er representative for de norske pasientene.
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Økt kreftrisiko for usementerte hofteproteser.
En studie med 90,586 pasienter i Nasjonalt Register for Leddproteser koblet til Kreftregisteret
Dybvik E1, Furnes O1, Havelin LI1, Fosså SD2, Trovik C3, Lie SA1
1. Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus. 2. Rikshospitalet - Radiumhospitalet.
3. Onkologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Innledning: Det har vært bekymringer for om innsetting av hofteproteser kan gi
risiko for å utvikle kreft. Flere ulike materialer og metaller har vært brukt i hofteproteser. Ulike fiksasjonsmetoder og artikulasjoner kan føre til økt forekomst av
partikler eller ioner i kroppen. Denne studien ønsket primært å undersøke om
pasienter med hofteprotese hadde en høyere kreftrisiko enn den generelle befolkningen i Norge. Videre så vi på om det var forskjeller mellom fiksasjonsmetoder og
risikoen for utvikling av kreft hos pasienter med hofteprotese.
Materialer og metoder: Basert på pasienter meldt til Nasjonalt Register for Leddproteser i perioden

1987-2009, identifiserte vi 90,586 pasienter med en primær total hofteprotese. Opplysninger fra disse
pasientene ble koblet med opplysninger fra Kreftregisteret i Norge. Pasientene ble fulgt fram til en kreft
diagnose, emigrasjon, død eller avsluttning av studien. Standardisert insidens ratioer (SIR) og overlevelseskurver ble benyttet for å sammenligne kreftrisikoen for hofteprotesepasientene med den generelle
befolkningen. For å ta hensyn til seleksjonsmekanismer for ulike fiksasjonsmetoder ved tidspunktet for
primær operasjon brukte vi tidsavhengige kovariater i Cox hazard regresjonsanalyser og Fine & Gray
competing risk modeller for sub-hazard rater (SHR).

Resultater: Sammenlignet med den generelle befolkningen fant vi en svak økning i kreftrisiko for
hofteprotesepasienter etter 10 års oppfølging (SIR = 1.08, 95 % KI: 1.04 til 1.12). Når vi sammenlignet
fiksasjonsmetoder fant vi en økt relativ risiko for kreft for usementerte proteser (SHR = 1.77, 95 % KI:
1.57 til 2.00, p <0.001) og for hybrid proteser (SHR = 1.77, 95 % KI: 1.47 til 2.17, p <0.001) sammenlignet med sementerte proteser.
Konklusjon: Pasienter med hofteproteser der minst en komponent er usementert synes å ha en økt
risiko for utvikling av kreft, sammenlignet med hofteprotesepasienter hvor begge komponentene er
sementert.
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Et internt kvalitetsregister for hofte- og
kneleddsproteser, drift og rapportering
Foss OA, Klaksvik J, Wik TS, Husby OS, Egeberg T, Østbyhaug PO, Sjöström A, Henriksen R,
Helle J, Sekabembe D, Winther SB
Ortopedisk forskningssenter, St. Olavs Hospital

Innledning: Fra 2010 har pasienter, som elektivt har fått innsatt hofte- og
kneleddsproteser ved St. Olavs Hospital blitt behandlet i et fast track system.
Fra 2012 ble pasienter behandlet med revisjonsproteser inkludert. Ved innføring
av fast track ble det opprettet et lokalt kvalitetsregister. Nærmere beskrivelse av
rutiner for datainnhenting samt metoder for dataanalyser og registerrapportering
vil bli gitt i foredraget.
Materialer og metoder: Pr. 1. juli 2015 er det registrert funksjons-, smerte- og livskvalitetsdata etter
innsetting av 1887 primære hofte- og 1389 kneproteser, samt 237 hofteprotese- og 137 kneproteserevisjoner. Data innhentes preoperativt, under innleggelsen, 2 måneder (kneproteser) eller 3 måneder
(hofteproteser) samt 1 år postoperativt. Til sammen registreres 240 forskjellige parametere.

Resultater: Hver 6. mnd. utarbeides spesielt tilpassede rapporter for; klinikkledelse, poliklinikk,
overvåkning, sengepost, fysioterapeuter, anestesileger og for hver enkelt operatør.

Hver måned utarbeides rapport over insidens av dyp infeksjon og urinveisinfeksjon, samt luksasjon for
hofteproteser og nedsatt bevegelighet for kneproteser.

Diskusjon: Økt krav til kvalitetskontroll krever systematiske rutiner for datainnsamling og rapporte-

ring. For oss er registerarbeidet resurskrevende med mange manuelle operasjoner og utvikling av egne
programvarer. Gevinsten er stor. Registerdata gir oss kontinuerlig og relativt umiddelbar oversikt over vår
behandlingskvalitet. Ved omlegging av rutiner kan vi måle effekter av disse. Et fast track system med
tilhørende kvalitetsregister tilrettelegger også godt for forskning.

Betydning/relevans: Lokale kvalitetsregister gir mulighet for god kontroll av behandlingsresultat og
letter klinisk forskning.

96

Høstmøteboken • 2015

Abstrakt

114

Protese

Insidens og risikofaktorer for intraoperative
proksimale femurfrakturer (IPFF) ved implantasjon av primære hofteproteser: 1728 IPFF var
rapportert til Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) i perioden 1987-2014
Brüggemann H1, Hallan G2, Fenstad AM3, Fosse L1
1. Ortopedisk avdeling Stavanger universitetssjukehus. 2. Ortopedisk avdeling Haukeland universitetssjukehus. 3. Nasjonalt Register for
Leddproteser, Haukeland universitetssjukehus

Innledning: I Norge har intraoperative komplikasjoner ved primære totalproteser
i hofteleddet vært registrert siden 1987. Det finnes i dag lite kunnskap om
komplikasjonen intraoperative proksimale femurfrakturer (IPFF). Vi ønsket å
belyse epidemiologien til IPFF samt å analysere mulige risikofaktorer og proteseoverlevelsen til pasienter der IPFF var komplikasjon ved primæroperasjonen.
Materiale og metode: Intraoperative komplikasjoner registreres i hofteproteseskjemaet av operatør.

Vi har kategorisert disse komplikasjonene i 6 kategorier (proksimal femurfraktur, medisinske komplikasjoner, skader på annet enn hofteledd, tekniske komplikasjoner, andre frakturer, feilstøping/skifte av
stamme eller kopp). NRL har data fra 163 621 primære hofteproteser fra 1987 til og med 2014. Mulige
risikofaktorer for intraoperativ komplikasjon inklusive alder, kjønn, fiksasjonsteknikk, diagnose, tidligere
operasjoner på samme hofte og kirurgisk tilgang ble analysert. Statistiske analyser er gjort med Cox
regresjonsanalyser justert for de aktuelle risikofaktorene og Kaplan Meier overlevelsesanalyse.

Resultater: Intraoperative komplikasjoner var registrert ved 4 202 (2,6 %) primære hofteproteseoperasjoner. Proksimal femurfraktur var den hyppigste komplikasjonen og forekom hos 1 728 pasienter
(1,1 %) og utgjorde 41 % av alle komplikasjoner. Pasienter som hadde registrert IPFF hadde noe høyere
risiko for revisjon enn øvrige pasienter (RR = 1,2 med 95 % KI 1,1-1,4, p= 0,007) og protesens 15 års
overlevelse var hhv. 80,8 % (77,7 % - 84,1 %) og 85,1 % (84,9 % - 85,3 %). I gruppen med IPFF finner
vi en høyere andel med kvinner, usementerte stammer, og pasienter under 50 år.
Konklusjoner: Proksimal femurfraktur er den hyppigst registrerte intraoperative komplikasjon.

Disse pasientene har lavere proteseoverlevelse enn øvrige pasienter. De viktigste risikofaktorene var
kvinnekjønn, usementert fiksasjon og ung alder.

Høstmøteboken • 2015

97

Abstrakt

Protese

115

PREOPERATIV LAVGRADIG HOFTELEDDSARTROSE
REDUSERER LANGTIDSOVERLEVELSEN AV NATIVT
HOFTELEDD ETTER PERIACETABULÆR OSTEOTOMI
Isaksen KF, Roscher EK, Iversen KS, Eitzen I, Clarke-Jenssen J, Nordsletten L, Madsen JE
1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål

Innledning: Hofteleddsdysplasi burde diagnostiseres ved fødsel, men udiagnostisert kan det debutere med symptomer først i tenårene eller i voksen alder.
Ubehandlet hofteleddsdysplasi gir som regel smerter og funksjonstap. Det er
også en hyppig årsak til utvikling av hofteleddsartrose hos unge voksne. Ved
Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål har det siden 1999 vært gjennomført
periacetabulære osteotomier (PAO) hos denne pasientgruppen. Målet med
inngrepet har vært å utsette videre degenerasjon av hofteleddet. Denne studien
har som hovedmål å identifisere preoperative faktorer som kan påvirke hofteleddsoverlevelsen og å estimere overlevelsen av nativt hofteledd etter PAO.
Materiale og metode: Pasienter som gjennomgikk PAO fra 1999-2011 ble identifisert i pasient-

journaler. 59 pasienter (69 hofter) var egnet for inklusjon og ble invitert til å delta. Pasientene ble
intervjuet og undersøkt klinisk. Preoperative røntgenbilder ble sammenliknet med røntgenbilder tatt ved
oppfølgingstidspunktet. Pasientene ble også evaluert med Western Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis Index (WOMAC) og 15D-spørreskjema. Overlevelsesanalyse av nativt hofteledd ble gjort
med Kaplan-Meier estimater og prediktorer for hofteoverlevelse ble vurdert med Cox-regresjon.

Resultater: 44 pasienter (54 hofter) ble undersøkt på oppfølgingstidspunktet gjennomsnittlig 7,4 år

(2-15) år etter operasjonen. Ni hofter hos 9 pasienter hadde blitt konvertert til totalprotese i løpet av
oppfølgingstiden. Median pasientalder ved tidspunktet for kirurgi var 31.5 år (13.9-44.2). Median
pasientalder ved oppfølging var 36 år (20-49). Kaplan-Meier-analyse viste en nativ hofteleddsoverlevelse
på 84.2 % (95 %CI: 68.4-92.5) etter 10 års-oppfølging. Med preoperativ artrose (Tönnis≥1) som
prediktor viste cox-regresjon en crude hazard ratio på 13.73 (p<0.001) for innsettelse av totalprotese.
Diskusjon: Studien indikerer at preoperativ artrose (Tönnis≥1) er en sentral negativ prediktor for overlevelse av nativt hofteledd etter PAO. Preoperativ tilstedeværelse av artrose i hofteleddet bør derfor utgjøre
en relativ kontraindikasjon for inngrepet. Det ble ikke funnet andre prediktorer som bedret pasientseleksjonen i denne studien.

Betydning/relevans: Studien har betydelig klinisk relevans for seleksjon av pasienter med hoftedysplasi
som vurderes til periacetabulær osteotomi.
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MEDIAL KNEARTROSE BEHANDLET MED OPENING
WEDGE OSTEOTOMI. EN PROSPEKTIV STUDIE MED MEAN
7,7 ÅRS OPPFØLGING
Ekeland A1, Nerhus K1, Dimmen S2, Thornes E1, Heir S1
1. Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling. 2. Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Hos pasienter med unilateral kneartrose kan korrigerende osteotomi
være et godt alternativ til unilateral kneprotese. Formålet med studien var å
rapportere tidsavhengig bedring i knefunksjon og prediktive faktorer for senere
proteseoperasjon etter valgiserende osteotomi på pasienter med varuskne og
medial artrose.
Materialer og metoder: 52 proksimale tibiaosteotomier ble utført med opening wedge teknikk på

grunn av medial artrose med varusfeilstilling i kneet i perioden 2000-2008. Artrosen var vanligvis
forårsaket av tidligere mediale meniskreseksjoner. Gjennomsnittsalderen var 47 (31-64) år, og 20 kvinner
og 32 menn ble operert. Pasientene hadde en mean preoperativ tibiofemoral varusvinkel i kneet på 1°
(7° varus - 3° valgus). Osteotomien ble fiksert med Puddu-plate og osteotomispalten fylt med autogent
ben fra hoftekammen. Pasientene ble evaluert med KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome
Score) og artrosen gradert med Kellgren-Lawrence preoperativt og etter 3 og 6 mnd., 1, 2, 5 og 10 år
postoperativt. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 7,7 (2-10,6) år.

Resultater: Gjennomsnittlig korreksjon målt på pre- og 3 mnd. postoperative røntgenbilder var 8,0°
(4°-12°). Alle osteotomiene tilhelet bortsett fra hos en overvektig mann med skruebrudd. 2 pasienter
hadde postoperativ sårinfeksjon og 2 DVT. KOOS økte signifikant fram til 1 år postoperativt, og har holdt
seg på det nivået i 10 år for de med intakt osteotomi. En KOOS-verdi på 100 angir ingen plager, og en
økning på 8-10 poeng har klinisk betydning. Ved siste oppfølging var KOOS-smerter bedret fra 51-85,
symptomer fra 54-81, daglige funksjoner (ADL) fra 64-90, sport og rekreasjon fra 26-63 og livskvalitet fra
30-73 (P<0.001). Preoperativ artrosegrad var signifikant korrelert til KOOS-symptomer preoperativt og
ved 2- års kontrollen. 7 knær (13 %) ble konvertert til totalprotese mean 6,2 (2-9) år postoperativt. Disse
pasientene hadde lavere KOOS verdier preoperativt enn de øvrige. 5-års osteotomi- overlevelse var 94 %
og 10-års overlevelse 81 %. Pasienter med KOOS subscore Quality of life (Qol)<44 ved 2-års oppfølging
hadde 11,7 ganger høyere risiko for senere protese enn de med Qol>44.
Diskusjon: Operasjonsteknikken med opening wedge osteotomi er enklere enn andre metoder.

Resultatene var bedre hvis artrosen ikke var kommet for langt, og osteotomioverlevelse var i samsvar med
tidligere rapporter. KOOS Qol<44 2 år postoperativt økte risikoen for et dårlig resultat tilsvarende som
etter ACL rekonstruksjoner (Granan et al. 2015).

Konklusjon: Resultatene etter valgiserende opening wedge osteotomi med Puddu-plate proksimalt på
tibia viste 40-131 % forbedrede KOOS-verdier etter 1 år, og har senere holdt seg på dette nivået i 10 år
etter operasjonen for dem med intakt osteotomi. 13 % av pasientene endte opp med protese ca. 6 år
postoperativt.
Referanser:
Granan LP, Baste V, Engebretsen L, Inacio MCS. Association between inadequate knee function detected by KOOS and prospective graft
failure in an anterior cruciate ligament- reconstructed knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015, 23: 1135-40.
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LATERAL KNEARTROSE BEHANDLET MED OPENING
WEDGE OSTEOTOMI. EN PROSPEKTIV STUDIE MED MEAN
7,9 ÅRS OPPFØLGING
Ekeland A1, Nerhus K1, Dimmen S2, Thornes E1, Heir S1
1. Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling. 2. Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Hos pasienter med lateral kneartrose kan korrigerende osteotomi være
et godt alternativ til protese. Formålet med studien var å rapportere tidsavhengig
bedring i knefunksjon og prediktive faktorer for senere proteseoperasjon etter
distal variserende femurosteotomi på pasienter med valguskne og lateral artrose.
Materialer og metoder: 24 distale femurosteotomier ble utført med opening wedge teknikk på grunn

av lateral artrose med valgusfeilstilling i kneet i perioden 2000-2008. Artrosen var vanligvis forårsaket av
tidligere laterale meniskreseksjoner. Gjennomsnittsalderen var 48 (31-62) år, og 11 kvinner og 13 menn
ble operert. Pasientene hadde en mean preoperativ tibiofemoral valgusvinkel i kneet på 12° (7°-20°).
Osteotomien ble fiksert med Puddu-plate og osteotomispalten fylt med autogent ben fra hoftekammen.
Pasientene ble evaluert med KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) og artrosen gradert
med Kellgren-Lawrence preoperativt og etter 3 og 6 mnd., 1, 2, 5 og 10 år postoperativt. Gjennomsnittlig
oppfølgingstid var 7,9 (4-10) år.

Resultater: Gjennomsnittlig korreksjon målt på pre- og 3 mnd. postoperative røntgenbilder var 9,6°
(4°-20°). Alle osteotomiene tilhelet, en med 15° antekurvasjon etter fall. En fikk redusert knefleksjon
som rettet seg etter løsning av intraarticulære adheranser. Det var ingen postoperative infeksjoner eller
osteosyntesesvikt.. KOOS økte signifikant fram til 1 år postoperativt, og har holdt seg på det nivået i 10 år
for de med intakt osteotomi. En KOOS-verdi på 100 angir ingen plager, og en økning på 8-10 poeng har
klinisk betydning. Ved siste oppfølging var KOOS-smerter bedret fra 53-71, symptomer fra 51-61, daglige
funksjoner (ADL) fra 67-79, sport og rekreasjon fra 19-42 og livskvalitet fra 29-57 (P<0.001). Preoperativ
artrosegrad var signifikant korrelert til KOOS-symptomer preoperativt og ved 2-års kontrollen. 6 knær
(25 %) ble konvertert til totalprotese mean 6,4 (4-12) år postoperativt. 5-års osteotomioverlevelse var
88 % og 10-års overlevelse 74 %. Det ble ikke funnet signifikante prediktive faktorer for senere proteseoperasjon, men pasientmaterialet er lite.
Diskusjon: Operasjonsteknikken med opening wedge teknikk er enklere enn andre metoder. Pasienter
med uttalt preoperativ artrose hadde mer symptomer postoperativt enn de med lavere preoperativ
artrosegrad. Osteotomioverlevelsen er i samsvar med tidligere rapporter.

Konklusjon: Resultatene etter variserende opening wedge osteotomi med Puddu-plate distalt på femur
viste 28-122 % forbedrede KOOS–verdier etter 1 år, og har senere holdt seg på dette nivået i 10 år etter
operasjonen for dem med intakt osteotomi. 25 % av pasientene fikk protese ca. 6 år postoperativt.
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Fractur av femurstamme ved sementert
hofteprotese – 3 kasuistikker
Borgen P
Martina Hansens Hospital

Innledning: Brudd i femurkomponenten ved hofteprotese er en sjelden men kjent
komplikasjon, og er mest vanlig med sementerte proteser (Carlson, Charnley).
Insidens fra 0,6 til 3 % er rapportert. Metal legering, proteseoverflate og formen
på protesen har innflytelse på styrken. Sementeringsteknikken spiller også inn.
I litteraturen fant vi bare en kasuistikk rapportert med fractur av Exeter orthinox
stammen. Vi beskriver pasientkarakteristika, røntgenfunn, og klinikk hos tre
pasienter med fractur av Exeter orthinox stammen. Fractur mekanisme og forslag
til teknikk for å fjerne distale femurkomponent diskuteres.
Diskusjon: Exeter protesen og særlig femurkomponentene viser gode resultater i klinisk oppfølgings-

studier og i leddregistrene. Med tidligere design, metallegeringer, matt proteseoverflate og 1-2 generasjon
sementeringsteknikk var brudd av stammen ikke helt uvanlig (Røkkum), og dette medførte endringer i
design og metallegering. Det har vært få rapporter av stamme brudd etter at den ble polert, kileformet og
fikk Ortinox metallegering.

Våre pasienter var karakterisert av relativt høy BMI, små protesekomponenter og muligens noe inadekvat sementering i sone 1 og 7. Fjerning av den distale protesedelen kan være krevende, men hos to av
pasientene har bruk av ultralyd (Ultradrive) vært et nyttig hjelpemiddel. Større stammer har deretter blitt
satt inn ved bruk av sement i sement teknikk.

Betydning/relevans: Brudd av femurkomponenten ved Exeter orthinox protesen forekommer sjeldent,

og har ikke fått betydning for vårt valg av protese. Riktig sementeringsteknikk, særlig i sone 1 og 7 kan ha
betydning for fractur risiko, og spesielt hos overvektige pasienter der man setter inn små komponenter.
Ultralyd kan være et hjelpemiddel for å få fjernet den distale protesekomponenten, og revisjon med bruk
av sement i sement teknikk har hos disse pasientene gitt et godt resultat.
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Fraktur av Exeter femurkomponent
Tangerud K1, Rossi P1, Apold H1, Bartz-Johannesen C2, Havelin LI2
1. Ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark. 2. Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus

Bakgrunn: Kasus: 63 år gammel dame, BMI 40 ved primær operasjon, diabetes
mellitus, hypertensjon og ACB operert. Fikk i 2008 innsatt sementert Exeter
protese 44/0, 28 mm + 4 mm caput, lateral tilgang. Velfungerende protese hos
pasienten med normalt/lavt aktivitetsnivå, inntil mai 2015, hvor hun opplever
plutselig kraftsvikt uten traume. Røntgen viser frakturert femurkomponent,
utgående fra utsparingen i protesen for innsettingsinstrumentariet.
Metalltretthet med påfølgende fraktur av protesekomponent var en vanligere hendelse i den første
generasjonen av hofteproteser. Det er nå gjort betydelige endringer i både design og implantasjonsteknikk, som gjør at fraktur av femurkomponenten er sjelden. Vårt kasus illustrerer likevel at det kan være
at noen protesetyper, i kombinasjon med spesielle pasientgrupper, har økt risiko for protesefraktur.

Materiale og metode: Identifisering av tilfeller med fraktur av femurkomponenten rapportert inn til
Nasjonalt register for Leddproteser fra 1987 til 2014. Gjennomgang av typer proteser, med tanke på
størrelse og offset hentet fra registeret. Innhenting av data på vekt og høyde fra pasientjournal
og telefonintervju.
Resultater: Det er rapportert inn 19 tilfeller av fraktur av femurkomponenten til leddregisteret. Fem av
disse er Exeterproteser, hvor alle er tynne proteser (2 stk 44/0, 2 stk CDH small proteser, 1 stk 44/1).
De resterende protesene var fra ulike produsenter. Vi vil presentere resultater med høyde og vekt og
klassifisering av de ulike protesetypene.
Diskusjon: I registrene i Exeter har man funnet 80 tilfeller av revisjon grunnet metalltretthet av 800 000

innsatte proteser mellom 1991 og 20081. De konkluderte med at tynne Exeterstammer med stort offset
har økt risiko for tretthetsbrudd, spesielt dersom pasienten er overvektig. Man bør derfor i disse tilfellene
velge en så stor protese som mulig for å redusere risikoen for fraktur som følge av metalltretthet. Dette
har stor klinisk relevans da antall pasienter med kombinasjonen overvekt og artrose er stadig økende.

1. Bolland et al. “ Fractures of the Exeter femoral prosthesis: incidence, aetiology, and factors predisposing to failure.” The journal of bone &
joint surgery – British volume, vol 94, supplement 39, article 168, 2012.
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Periprotetisk femurfraktur behandlet
ved Diakonhjemmet sykehus
Mehdinia B, Bugge W, Sivertsen EA
1. Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Innledning: Periprotetisk femur fraktur (PPF) er en terapeutisk utfordring.
Avhengig av implantatstabilitet kan tilstanden behandles med osteosyntese eller
revisjonsprotese. Fra kirurgens synsvinkel representerer sement i femur et hinder.
Vi ønsket å undersøke om det var forskjeller i operasjonstid, komplikasjoner og
totaloverlevelse mellom pasienter med sementert femurimplantat (SI) og
usementert femurimplantat (UI).
Materiale og metode: Vi identifiserte 66 pasienter i vårt journalsystem behandlet for PPF i perioden
2010-2014. 9 ble behandlet konservativt, og en var overført fra annet sykehus. 56 pasienter inngikk i
videre analyser. Gjennomsnittsalder var 83.4 år (SD=10.1) Det var 42 (75 %) kvinner. 34 (60 %) var på
høyre side. 36/56 (64 %) var i totalproteser, og 32/56 (57 %) var UI. Median observasjonstid var 22.4
måneder, og gjennomsnittlig observasjonstid var 26.4 måneder.
Resultater: Det var 92 % totalproteser blant SI og 39 % totalproteser blant UI (p<0.05). ASA var i
gjennomsnitt 2.5 for totalproteser vs 2.9 for hemiproteser (p<0.05) og 2.5 for SI vs 2.7 for UI (n.s).
Gjennomsnittsalderen var 83 år i begge gruppene. 6 pasienter fikk infeksjon, 3 i hver gruppe.
24 (43 %) ble behandlet med revisjonsprotese, de øvrige med osteosyntese alene.
50 % av SI og 62.5 % av UI ble behandlet med osteosyntese alene. Operasjonstiden var 148 min for SI,
vs. 122 min for UI (n.s). For de pasientene som ble operert med revisjon av protesen var operasjonstiden
179 min for SI vs 146 min for UI (n.s). Det var 8 reoperasjoner, 5 blant UI og 3 blant SI. Median overlevelse etter PPF hos SI var 29 måneder, mot 49 måneder ved UI. I en multivariat Cox regresjonsanalyse
kom UI ut med lavere risiko for død med en HR på 0.37 (95 % KI 0.14-0.98). ASA skår 4 og alder var
signifikante negative prediktorer.

Diskusjon: Våre resultater indikerer at det ved UI oppstår en noe enklere frakturtype siden det her er

en trend mot kortere operasjonstid, flere stabile implantater og lenger overlevelse. Dette på tross av at
pasientene med UI har noe høyere ASA skår ved operasjonstidspunktet. Tidligere studier viser at det er
økt forekomst av PPF ved bruk av UI. Dette indikerer at det skal et større traume til for at det skal oppstå
PPF ved SI, og dette kan, sammen med en antatt mer krevende behandling, ha betydning for overlevelse
og komplikasjoner.

Betydning/Relevans: Et av argumentene for bruk av SI hos eldre pasienter er at det er høyere

forekomst av PPF ved bruk av UI enn ved SI. Dersom følgene av slik fraktur er forskjellig for de to
implantattypene ville det også spille en rolle. Prospektive studier med større statistisk styrke og
registrering av funksjonelle resultater vil bedre kunne kartlegge følgene av PPF.
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Incidens av proteseinfeksjoner – overvåkning og
rapportering i et komplikasjonsregister
Wik TS, Husby OS, Foss OA, Witsø E
Ortopedisk forskningssenter, St. Olavs Hospital

Innledning: Postoperative infeksjoner etter protesekirurgi er en alvorlig komplikasjon. Ved Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital har vi siden 2010 operert hofte
og kneproteser i et fast track system og samtidig registrert komplikasjoner etter
inngrep i et lokalt kvalitetsregister. Avdelingen har proteseoperasjoner både på
Orkdal sjukehus og i Trondheim. For å kunne overvåke komplikasjoner av spesiell
interesse, som dype infeksjoner, ble en egen månedlig rapportering av komplikasjoner utviklet. Første halvår 2015 viste incidenskurven i rapporten en økning av
antall infeksjoner. Hensikten med dette prosjektet var å se om registreringen var
korrekt, samt å evaulere mulige forklaringer til en tilsynelatende økt incidens.
Materialer og metoder: Alle pasienter som opereres med primær hofte eller kneprotese eller med

revisjonsprotese blir registrert i vårt lokale kvalitetsregister. Fysioterapeuter følger pasientene på etterkontroll 2 måneder (TKA) eller 3 måneder (THA) og 1 år etter operasjonen. På disse kontrollene
registreres dyp infeksjon som ett av flere punkter. Komplikasjonsregisteret rapporterer hver måned
alle komplikasjoner som registreres på etterkontroller. Fra januar 2015 til april 2015 ble det registrert
9 dype infeksjoner av totalt 150 opererte primære hofteproteser i samme peridoe. Alle hendelsene ble
gjennomgått med tanke på om diagnosen var riktig, analysere risikofaktorer og andre fellesfaktorer som
kunne forklare den tilsynelatende høye forekomsten av infeksjoner.

Resultater: Av de 9 hendelsene var én feilregistrert. Av de 8 gjenværende hendelsene fylte 7 kriterier for
dyp infeksjon. Tre inngrep var utført ved Orkdal Sjukehus og 4 i Trondheim. Seks av sju inngrep ble utført
i bakre tilgang. To av inngrepene ble utført samme dag av samme operasjonsteam. Forskjellige typer
bakterier ble påvist som årsak til infeksjonene: Staphylococcus epidermidis (2), S. aureus (1), S. capitis
(1), streptokokker (2), og Propionebacterium acnes (1).
Diskusjon: Ved St. Olavs Hospital ble kirurgisk tilgang endret fra lateral til bakre tilgang i januar 2015.

Vi har ikke klart å finne andre fellesfaktorer for de hendelsene som inntraff enn dette. I samme periode
ble det registrert 2 % kneproteseinfeksjoner (ett års observasjon). Proteseinfeksjoner er i utgangspunktet en sjelden hendelse og det kan være vanskelig å finne felles faktorer og forklaringsvariabler. Ved
innføring av nye metoder eller implantat er det viktig å følge opp eventuelle uønskede hendelser. Vi var
ikke forberedt på at en endring av kirugisk tilgang ville medføre økt infeksjonsincidens. I mars og april ble
flere tiltak gjennomført for å redusere infeksjonsincidensen. Vi har per dags dato ikke hatt postoperative
infeksjoner etter primære hofteproteser siden slutten april.

Betydning/relevans: Registrering av komplikasjoner kan være et nyttig verktøy for å tidlig fange opp en
uheldig tendens. Man må uansett gå inn i de enkelte hendelsene for å bearbeide resultatene.
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Abduksjonsstyrke, halting og pasientfornøydhet
etter innsetting av totalprotese i hofte med
direkte lateral tilgang
Sivertsen EA1, Skaro O2, Nodland M2, Heier T3
1. Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus. 2. Klinisk aktivitetsavdeling, Diakonhjemmet sykehus.
3. Kirurgisk avdeling Lovisenberg sykehus

Innledning: I tillegg til å redusere smerter er normalisering av gangfunksjon et
viktig mål ved innsetting av total hoftprotese. Et haltende gangmønster etter
ope-rasjonen bidrar til å redusere pasientfornøydhet. En av flere årsaker til halting
kan være redusert kraft i abduktormuskulaturen. Vi ønsket å kartlegge pasientfornøydhet og forekomsten av halting ved vår operasjonsteknikk og å evaluere
sammenhengen mellom disse parameterne, abduksjonsstyrke og ganghastighet.
Materiale og metode: Totalt 64 pasienter ble undersøkt. Av disse 60 preoperativt og 51 12 måneder
postoperativt. 42/62 var kvinner (68 %) og gjennomsnittsalderen var 68.3 år (SD=10.6). WOMAC og
Harris Hip Score ble registrert. Gangen ble vurdert som vaggende eller ikke vaggende av fysioterapeut.
Ganghastighet ble målt ved 10 m gangtest. Isometrisk abduktorstyrke ble målt bilateralt med en
dynamometer med pasienten i sideleie.

Resultater: Haris Hip Score økte fra 49.1 (N=39) til 89.7 (N=50). Womac smerte, stivhet og adl økte fra
49.3, 41.9 og 49.6 (N=57-59) til 89.0, 75.3 og 85.1 (N=48-49). Timeter gangtest endret seg fra seg fra
9.3 (N=59) til 7.5 (N=49) sek. Den gjennomsnittlige isometriske muskelstyrken på aktuell side ble målt
til 4.1 kg preoperativt (N=56) og 3.8 kg postoperativt. (N=47). 38 % (23/60) hadde vaggende gange og
23 % (14/60) hadde Trendelenburg test som var usikker eller positiv preoperativt, mot henholdsvis 18 %
(9/49) og 12 % (6/50) postoperativt. Pasienter med vaggende gange etter 12 mnd hadde signifikant
dårligere pasientfornøydhet (Womac og Harris Hip Score). Pasienter med vaggende gange postoperativt
hadde dårligere abduksjonskraft på operert side sammenliknet med ikke-operert side enn de som ikke
hadde vaggende gange (70 % vs 112 %, p=0.04). Ganghastighet var positivt korrelert til alle symtpomskårene (p<0.01). Isometrisk muskelstyrke på operert side var positivt korrelert symptomskårene med
unntak av Womac smerte. Isometrisk muskelstyrke på operert side var positivt korrelert til ganghastighet.
Diskusjon: Isometrisk abduktorstyrke var i gjennomsnitt gjenopprettet etter et år, men det var stor

variasjon. Det at de med svak abduksjonskraft hadde større tendens til vaggende gange tyder på at
måleresultatene er valide. Symptomforbedringen var adekvat og på linje med det som er rapportert
tidligere. Vaggende gange og redusert ganghastighet bidrar til redusert pasientfornøydhet.

Betydning/relevans: Gjennoppretting av isometrisk muskelstyrke for abduktormuskulaturen har

betydning for normalisering av gangmønster etter hoftekirurgi. Således er effektiv reinserering av gluteus
medius ved direkte lateral tilgang av betydning. Sammenhengen mellom abduktorstyrke og gangfunksjon var ikke sterk. Om det er andre forhold spesifikt knyttet til direkte lateral tilgang enn avløsning av
gluteus medius som bidrar til vaggende/haltende gange er usikkert og dataene gir ikke noe grunnlag for å
spekulere i dette.
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Hofteproteseinfeksjon behandlet
med 2-seansers revisjon
Høvik Ø, Amlie E
Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Dyp infeksjon er i flere studier den hyppigste og alvorligste komplikasjonen til protesekirurgi. Ved tidlig oppdaget infeksjon (innen tre-fire uker) kan
bløtdelsrevisjon med bytte av modulære komponenter lykkes. Resultatene av
våre bløtdelsrevisjoner ble presentert på Høstmøtet i 2012. Ved sen infeksjon har
revisjon i to seanser vært gullstandarden. Vi har sett på resultatet av våre
2-seansers revisjoner.
Materialer og metoder: Fra 2002 tom 1. halvår 2013 har vi gjort 40 revisjoner for dyp infeksjon i

hofteproteser med minst 2 års oppfølging. Antall og årsak til reoperasjoner er hentet ut fra vår lokale
database.
Ved 1.-seanse-operasjon har pasienten fått fjernet protesen og fått satt inn en antibiotikaholdig spacer.
Etter intravenøs antibiotikabehandling i to uker har pasienten fått per oral antibiotikabehandling de neste
fire ukene. 2.seanse-operasjon er gjort seks til åtte uker etter 1.seanse.

Resultater: 40 pasienter gikk gjennom 1.seanse-revisjon med spacer. 4 pasienter beholdt spacer og ble
ikke operert på nytt. 3 pasienter fikk fjernet spacer, men uten å sette inn ny spacer eller ny protese.
33 pasienter fikk utført 2.seansers revisjon. Av disse ble 6 pasienter operert på nytt, 2 på grunn av
infeksjon (6 %), 2 på grunn av løs acetabularkomponent og 2 på grunn av luksasjon. Av de 2 som fikk
reinfeksjon, ble 1 infeksjonsfri etter bløtdelsrevisjon. Den andre gjennomgikk ny 2-seansers revisjon.

Diskusjon: Gullstandarden for dyp proteseinfeksjon har vært 2.seansers revisjon med en re-infeksjonsfrekvens på ca. 10 %. Resultatet av våre 2.seansers revisjoner synes å holde en forsvarlig standard.
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KOMPLIKASJONER OG KLINISKE RESULTATER ETTER
BYTTE AV KNEPROTESE-SYSTEM
Korsvold AM, Amlie E, Høvik Ø, Aamodt A
Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus

Innledning: Lovisenberg sykehus har i mer enn 15 år benyttet PROFIX som
primær kneprotese. Protesen har vist gode resultater i pasientserier og registerstudier, men har nå gått ut av produksjon. Etter evaluering av flere protesesystemer gikk vi inn for å bytte til LEGION kneprotese fra samme leverandør.
LEGION er en videreutvikling av GENESIS II kneprotese, protesen ble introdusert
i 2005 og hadde således mindre enn 10 års dokumentasjon før den ble tatt i bruk
hos oss. Instrumentarium og operasjonsteknikk er sammenlignbar med det vi var
kjent med fra PROFIX. Hensikten med denne studien var å sammenlikne komplikasjoner og kliniske resultater før og etter overgang til nytt kneprotesesystem.
Materiale og metode: Den 1.9.13 byttet vi fra PROFIX til LEGION kneprotese-system

(Smith&Nephew). De siste 80 pasientene som fikk PROFIX er sammenlignet med de første 69
pasientene som fikk LEGION kneprotese og ble innkalt til etterundersøkelse i gjennomsnitt 18 mndr
postoperativt. Utfallsmål i studien er komplikasjoner, behov for ublodig mobilisering, helserelatert
livskvalitet (EQ-5D_index) og pasientens egen vurdering av helsetilstand (EQ-5D_VAS), bevegelsesutslag
(ROM) og objektiv knescore (AKSS). Gruppene er sammenlignet med bruk av uparet T-test og
chi-kvadrat test.

Resultater: Det var ingen dype sårinfeksjoner i noen av gruppene, 1 pasient i LEGION-gruppen hadde
en forbigående peroneusparese og 1 pasient i PROFIX-gruppen fikk lungeemboli. Fire (5.8 %) pasienter
i LEGION-gruppen og 2 (2.5 %) pasienter med PROFIX gjennomgikk ublodig knemobilisering (p=0.27).
Hos pasienter med PROFIX ble det målt en gjennomsnittlig bedring av ROM på 1° sammenliknet med
preoperativt bevegelsesutslag, pasienter med LEGION fikk 6° bedre ROM (p=0.011). Ved postoperativ
oppfølging var det ingen signifikant forskjell i AKSS knescore (p=0.64), EQ-5D_index (p=0.34) eller
EQ-5D_VAS (P=0.09). Ingen av kneprotesene ble revidert i løpet av observasjonstiden.
Diskusjon: Det kan være ulike årsaker til at avdelinger bytter ut etablerte systemer for leddprotesekirurgi

og det er beskrevet at introduksjon av nye implantater, instrumentarier og operasjonsteknikker kan føre
til dårligere kliniske resultater, for eksempel i form av økt antall komplikasjoner og reoperasjoner. PROFIX
kneprotese kunne dokumentere svært gode resultater, men produsenten annonserte likevel at protesen
ville bli tatt ut av markedet. Etter en grundig evaluering av alternative kneproteser valgte vi en protese fra
samme leverandør og med mange likheter i design, instrumentarium og operasjonsteknikk. Kirurger og
sykepleiere gjennomgikk en grundig teoretisk og praktisk opplæring før nytt protesesystem ble tatt i bruk.
Denne studien viser ingen økning i antall komplikasjoner eller reoperasjoner umiddelbart etter innføring
av ny kneprotese. De kliniske resultatene var sammenliknbare for de to pasientgruppene. Bedre fleksjon i
LEGION-gruppen skyldes trolig forskjeller i protesedesign.
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Funksjonsskår, smerter og pasientfornøydhet
ved skifte av kneprotese
Husby OS, Egeberg T, Østbyhaug PO, Wik TS, Helle J, Sekabembe D, Sjøstrøm A,
Henriksen R, Winther SB, Foss OA
Proteseseksjonen, St. Olavs Hospital

Innledning: Siden 2010 har kneprotesepasienter ved St. Olavs Hospital vært
behandlet i et fast-track pasientforløp. Skåringer av pasientene er registrert i
et kvalitetsregister. I 2012 ble en ny kneprotese innført. Vi ønsker å evaluere
effekten av dette byttet ved å sammenligne et utvalg av utfallsvariabler fra
kvalitetsregisteret.
Materialer og metoder: 179 pasienter var til 1 års kontroll med protese 1 (Duracon, Stryker) og
348 pasienter var til kontroll med protese 2 (NexGen, Zimmer Biomet).

Endringer i skår fra preoperativt til 1 års postoperativt ble hentet ut fra kvalitetsregisteret. Følgende
skåringer ble undersøkt: Smerte i hvile/aktivitet, KOOS, Knee Score/Function Score og spørsmålene
“ville du latt deg operere på nytt?” og “hvordan fungerer leddet ditt?”

Resultater: Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom protese 1 og 2 vedrørende smerte i

hvile, Knee Score og Function Score. Protese 2 var signifikant bedre enn protese 1 vedrørende smerte
i aktivitet og KOOS. Det var ingen signifikant forskjell mellom protese 1 og 2 ved spørsmål om å la seg
operere på nytt. På spørsmål om leddfunksjon, var pasientene med protese 2 signifikant mer fornøyde.

Konklusjon: Skifte av kneprotese har redusert smerte i aktivitet, bedret KOOS og gitt pasientene en
bedre selvopplevd knefunksjon. I registreringsperioden har de preoperative skåringene blitt bedre.
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Eversjon av patella under ligamentbalansering
av totalproteser i kne medfører ikke klinisk
relevante forskjeller i ligamentlaxitet
Aunan E1, Kibsgård TJ2, Röhrl SM3
1. Avdeling for ortopedi og kirurgi, Sykehuset Innlandet, Lillehammer. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: Riktig ligamentbalanse er avgjørende for god knefunksjon og
proteseoverlevelse etter totalproteseoperasjon i kneleddet. Ligamentbalansering
blir ofte utført med patella evertert, men effekten av patellaeversjon på ligamentlaksiteten er lite kjent og ingen har tidligere vist om denne effekten er klinisk
relevant. Hensikten med denne studien var å måle effekten av patellaeversjon på
medial og lateral ligamentlaksitet i ekstensjon og fleksjon, og å finne ut om den
har en klinisk relevant betydning.
Pasienter og metoder: Totalt 49 knær (27 hos kvinner) med gjennomsnitts alder 70 år (42-83) og
gjennomsnitts BMI på 28,5 kg/m² (22-38) ble operert konsekutivt med en bakre korsbåndsbevarende
protese (Nexgen CR). Medial og lateral ligamentlaksitet ble målt i ekstensjon og 90° fleksjon ved hjelp
av en nylig validert metode (spatel-metoden). Målingene ble gjort etter at protesen var implantert, først
med patella evertert, deretter med patella reponert. Forandringene i fleksjonsgapets og ektensjonsgapets
høyde samt gapenes inklinasjon ble så beregnet. Basert på tidligere forskningsresultater ble så den
minste interessante forskjellen i ligamentlaksitet sammenliknet med funnene i denne studien.
Resultater: Målinger med patella reponert viste en statistisk signifikant økning på 0,6 mm (p<0,001)
i lateral laxitet i fleksjon i forhold til når målingene ble gjort med patella evertert. Ingen statistiske signifikante forskjeller ble funnet i ekstensjon eller medialt i fleksjon. Tilsvarende, beregnede endringer i
fleksjonsgapet var 0,4 mm (p<0,001) økning i høyde og 0,6° (p=0,002) økning i varusinklinasjon.
Vi har i tidligere forskning vist at 1-2 mm økning i medial laxitet kan føre til klinisk relevant reduksjon i
knefunksjon 1 år etter TKA, og at lateralsiden er mer tilgivende for endringer i laksitet.
Diskusjon: “Measured resection teknikk” ble benyttet i denne studien. Dersom man bruker en ren
“gap teknikk” vil feilmålinger i ligamentlaksitet medføre akseendringer og eventuelt skjev sporing av
patella. Det har tidligere blitt hevdet at patellaeversjon har negative effekter på quadricepsfunsjonen
etter TKA. Flere nye studier har avkreftet dette.

Betydning/relevans: Effekten av patellaeversjon på ligamentlaksiteten rundt kneleddet er så liten at
den antagelig ikke påvirker knefunksjonen etter TKA.
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Implantasjon av patellakomponent gir bedre
knefunksjon etter totalproteseoperasjon.
En prospektiv, randomisert og dobbelt blind
undersøkelse med 3 års oppfølging
Aunan E1, Næss G2, Clarke-Jenssen J3, Sandvik L4, Kibsgård TJ3
1. Avdeling for ortopedi og kirurgi, SIHF-Lillehammer. 2. Avdeling for ergoterapi og fysioterapi, SIHF-Lillehammer. 3. Ortopedisk avdeling
Oslo universitetssykehus. 4. Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology

Innledning: Bruken av patellakomponent ved totalprotesekirurgi i knær (TKA)
varierer fra 2 % til 98 % i ulike land. Dagens kunnskap om effekten av patellakomponent på smerte og knefunksjon etter totalprotesekirurgi i knær (TKA) er
basert på randomiserte, kontrollerte studier som anvender relativt gamle, klassiske
skåringsverktøy som Knee Society Score (KSS), Hospital for Special surgery score
(HSS) og Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index (WOMAC). I den
senere tid har det blitt stilt spørsmål om disse og andre verktøys evne til å skille
mellom gode og veldig gode resultater.
Hensikten med denne studien var å sammenlikne resultatene etter TKA med og uten patellakomponent
ved hjelp av 4 ulike skåringsverktøy. I tillegg beregnet vi takeffekter og interquartile range (IQR) ved 3-års
kontrollen for alle skåringsverktøyene.

Pasienter og metoder: 129 knær hos 115 pasienter med gjennomsnitts alder 70 år (42 til 82), derav
67 kvinner (58 %) med kneleddsartrose ble inkludert i denne dobbelt blindede, randomiserte kontrollerte
studien som ble gjennomført i henhold til CONSORT-reglene. Pasientene ble randomisert til TKA med
eller uten implantasjon av patellakomponent ved hjelp av en internettbasert randomiseringstjeneste like
før operasjonsstart. Alle pasienter fikk implantert Nexgen® CR totalprotese gjennom medial parapatellar
tilgang. I gruppen med patella ble patellakomponenten satt inn med “onlay” teknikk. I gruppen uten
patellakomponent ble det fjernet osteofytter.
Primært effektmål var Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS). Sekundære effektmål var
KSS, Oxford knee score og pasienttilfredshet (VAS). Alle pasienter ble undersøkt og skåret dagen før
operasjon, ved 1-års kontroll og ved 3-års kontroll av en blindet undersøker. Resultatene i de to gruppene
ble så sammenliknet ved hjelp av “repeated measures mixed models” analyser.

Resultater: Alle subskårene i KOOS gikk i favør av implantasjon av patellakomponent: Sport/Rekreasjon
(p = 0.014), smerte (p = 0.022), kne-relatert livskvalitet (p = 0.027), symptomer (p = 0.041) og aktiviter
i hverdagen (p = 0.058). Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene for KSS, Oxford
knee score eller pasient-tilfredshet. Flere av skåringsverktøyene viste betydelig takeffekter.
Diskusjon: Det var en påfallende diskrepans mellom resultatene målt med KOOS og de klassiske
skåringsverktøyene. Dette kan blant annet skyldes høye takeffekter i de klassiske verktøyene.

Betydning/relevans: KOOS tyder på at patellakomponent bør implanteres ved primær, bakre korsbåndsbevarende TKA hos artrosepasienter.
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RESULTAT AV KNEPROTESER FRA INTERNATIONAL
CONSORTIUM OF ORTHOPAEDIC REGISTRIES (ICOR).
INTERNASJONALT SAMMARBEID MELLOM 6 REGISTRE
Furnes O, Baste V, Havelin LI
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Innledning: Nasjonalt Register for Leddproteser har deltatt i planlegging og
gjennomføring av 3 sammenlignende studier på ulike prinsipper for stabilisering
og fiksering av tibiaplasten i kneproteser. I 2011 ble International Consortium
of Orthopaedic Registries (ICOR) etablert og finansiert av Food and Drug
Administration i USA. Vi rapporterer resultatene fra de 3 publiserte studiene
på kneproteser.
Metode: Primære kneproteser operert i tidsperioden 2001-2010 i Norge, Sverige, Australia, Kaiser-

Permanente (USA), Health East (USA), Emilia-Romagna (Italia) og Katalonia (Spania) ble inkludert.
Studien ble planlagt i samarbeid med alle registrene. Multivariat metaanalyse ble utført på avidentifiserte data. Endepunkt var alle revisjoner. Justering ble gjort for alder, kjønn, land, fiksasjon, og bruk av
patellakomponent. Følgende grupper ble sammenlignet. Studie 1: Roterende plattform kne uten bakre
stabilisering (roterende-non PS) sammenlignet med fast plattform korsbåndbevarende kne (fast- PCR).
Studie 2: Fast plattform bakre korsbåndsbevarende kne (fast-PCR) sammenlignet med bakre stabiliserte
kne (fast-PS). Studie 3: Fast plattform bakre stabiliserte kne (fast-PS) sammenlignet med roterende
plattform bakre stabiliserte kne (roterende-PS).

Resultat: Studie 1 viste 43 % økning i revisjoner (RR 1,43 (95 % KI 1,36-1,51)) med roterende plattform kne (Namba R 2014). Studie 2 viste flere revisjoner med bakre stabiliserte kne. Spesielt var det
flere revisjoner dersom patellakomponent ikke ble brukt i PS knær (Comfort T 2014). Studie 3 viste at
roterende plattform bakre stabiliserte kne hadde 86 % høyere risk for revisjon de første 2 årene etter
operasjon enn fast plattform bakre stabiliserte kne (Graves S 2014).

Diskusjon/betydning: Studien støtter bruk av fast plattform korsbåndsbevarende kne (fast-PCR) som
benyttes i Norge, men støtter ikke bruk av roterende plattform kne uten bakre stabilisering (roterendenon PS) som også er vanlig i Norge. Studien har bare opptil 9 års oppfølging og en svakhet med studien
kan være ulik indikasjonsstilling for ulike proteser og ulike protesemerker i de forskjellige landene.
Studien har heller ikke vurdert funksjon og smerte.

Comfort T, Baste V, Froufe MA, Namba R, Bordini B, Robertsson O, Cafri G, Paxton E, Sedrakyan A, Graves S. International comparative
evaluation of fixed-bearing non- posterior- stabilized and posterior-stabilized total knee replacements. J Bone Joint Surg Am. 2014 Dec
17;96 Suppl 1:65-72.
Graves S, Sedrakyan A, Baste V, Gioe TJ, Namba R, Cruz OM, Paxton E, Banerjee S, Isaacs AJ, Robertsson O. International comparative
evaluation of knee replacement with fixed or mobile-bearing posterior-stabilized prostheses. J Bone Joint Surg Am. 2014 Dec 17;96 Suppl
1:59-64.
Namba R, Graves S, Robertsson O, Furnes O, Stea S, Puig-Verdié L, Hoeffel D, Cafri F, Paxton E, Sedrakyan A. International comparative
evaluation of knee replacement with fixed or mobile non-posterior-stabilized implants. J Bone Joint Surg Am. 2014 Dec 17;96 Suppl 1:52-8
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OVERLEVELSE AV LCS KNEPROTESER I NORGE
– DATA FRA NASJONALT REGISTER FOR LEDDPROTESER
Nilsen JS, Espehaug B, Gøthesen Ø, Furnes O
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Haugesund Sykehus

Innledning: LCS (Low Contact Stress) kneproteser er av typen mobile bearing
(roterende plattform) kneprotese. Disse har artikulerende overflate mellom tibiametall og plast og mellom femur og plast. Tanken bak mobile bearing designet er
å redusere plastslitasje og redusere stress av bein-sement overflaten og derved
redusere risikoen for aseptisk løsning av tibiaplatået. Bevegelig tibiaplast vil
teoretisk bedre sporing av patella ved feilrotasjon av tibiaplatået. Tall fra Nasjonalt
Register for Leddproteser har vist økt risiko for aseptisk løsning av tibiakomponenten og femurkomponenten til sementert LCS Classic og Complete. RR 6,8/7,2 og
2,8/3,8 i forhold til sementert Profix kneprotese. Vi har derfor analysert forskjellige
varianter av LCS proteser og overlevelsen av disse.
Materiale og metode: Materialet er fra 1994-2013 og er hentet fra Nasjonalt Register for Leddproteser.
Vi har sett på 4 forskjellige LCS design definert ut fra hvilke polyetylen som er brukt og 3 ulike fikseringsprinsipp (sementert, usementert og hybrid). Følgende proteser og antall ble brukt; PCR meniscal
(n=796), LCS Classic (n=3398), Universal (n=321), Complete (n=10024). Tilsammen 14539 proteser
i perioden. Ingen av disse hadde kileformet stamme (keel stem). Vi har analysert overlevelse av de
forskjellige designgruppene og fikseringsprinsippene. Cox-justert overlevelse og risk for revisjon oppgis
etter 8 år.

Resultat: LCS Classic sementert hadde 8 års overlevelse på 93,1 %, usementert 93,7 % og hybrid
94,8 %. Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom fikseringsprinsippene for LCS Classic. LCS
Complete sementert hadde 8 års overlevelse på 95,1 %, usementert 93,0 %, og hybrid 94,8 % og vi
fant ingen statistisk signifikant forskjell mellom fikseringsprinsippene. LCS Universal var kun brukt som
sementert protese og hadde 8 års overlevelse på 95,3 %. PCR meniscal sementert hadde 8 års overlevelse på 93,8 % og som usementert hadde protesetypen 85,5 % overlevelse, men bare 69 proteser var
satt inn. Med sementert LCS Classic som referanse fant vi ikke statistisk signifikant forskjell mellom de
ulike LCS protesene, bortsatt fra noe bedre resultat for sementert LCS Complete RR 0,7 (95 % KI 0,5-1),
p=0,035.
Diskusjon/relevans: Vi fant ikke statistisk signifikant forskjell mellom de ulike LCS protesene med

hensyn til fiksering med unntak av en usementert variant som var brukt i lavt antall. Det var noe bedre
resultat for sementert LCS Complete sammenlignet med sementert LCS Classic.
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Økt risiko for revisjon på grunn av dyp
proteseinfeksjon ved økt operasjonstid
etter totalprotese kne?
Badawy M1, Espehaug B2,3, Dale H2,4,5, Indrekvam K1,4, Havelin LI2,4,5, Furnes O2,4,5
1. Kysthospitalet i Hagavik. 2. Nasjonalt Register for Leddproteser. 3. Høgskolen i Bergen. 4. Klinisk Institutt 1,Universitetet i Bergen.
5. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Introduksjon: Formålet med studien var å undersøke om det var en sammenheng
mellom økt operasjonstid ved total kneprotese (TKA) og økt risiko for revisjon på
grunn av dyp infeksjon. I tillegg ville vi undersøke om operasjonstiden ble påvirket
av pasient og prosedyre variabler tilgjengelige i Nasjonalt Register for Leddproteser.
Materiale og metode: 28268 sementerte TKA uten patellakomponent ble inkludert i studien fra
2005-2013. 294 av disse var registrert med revisjon for dyp infeksjon. Operasjonstid ved primæroperasjon ble delt i 4 grupper; 30-60 min, 61-90 min, 91-120 min og 121-300 min.

Ujusterte og justerte risk ratio (RR) estimat ble beregnet ved Cox regresjonsanalyser. Mulige confoundere
som ble analysert var alder, kjønn, diagnose, sykehusvolum, tidsperiode, ASA-klass, peroperative
komplikasjoner, tidligere kirurgi i/rundt kneet og computernavigasjon.
Det ble også gjort tilsvarende analyser av “standard-pasienten”, som ble definert som en pasient med
primær gonartrose, ASA 1 og 2, uten tidligere kirurgi i kneet og der det ikke var registrert peroperative
komplikasjoner.

Resultater: Operasjonstid >120 minutter ga økt revisjonsrisiko på grunn av infeksjon sammenlignet

med <60 minutters operasjonstid i de ujusterte analysene. RR=1.6 (95 % CI 1.1-2.5), p=0.02. I den
justerte analysen var ikke effekten statistisk signifikant, RR=1.2 (95 % CI 0.8-1.9), p=0.36. For standardpasienten fant vi ingen sammenheng mellom økt operasjonstid og risiko for revisjon på grunn av infeksjon, verken ujustert eller justert. Det var en høyere andel menn, ASA3+ pasienter og registrerte peroperative komplikasjoner i den høyeste tidsbruk-gruppen, noe som kan forklare høyere infeksjonsrisiko ved
lang operasjonstid i ujusterte analyser.

Diskusjon: I denne studien fant vi ingen sikker sammenheng mellom lang operasjonstid og økt

revisjonsrisiko på grunn av infeksjon ved totale kneproteser når man justerte for tilgjengelige confoundere.
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LANGTIDSOPPFØLGING AV COMPUTERNAVIGERTE
KNEPROTESER 2005-2014
Dyrhovden GS1, Fenstad AM1, Hallan G1,2, Furnes O1,2, Gøthesen Ø1,3
1. Nasjonalt Register for Leddproteser. 2. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.
3. Ortopedisk avdeling, Haugesund sjukehus

Innledning: Ved innsetting av primær totalprotese i kne ble det i 2014 benyttet
computernavigering (CAOS) i 8 % av inngrepene. Tidligere studier har vist noe
bedret plassering av protesekomponentene ved CAOS, men det foreligger lite
data om langtidsoverlevelse ved CAOS sammenlignet med konvensjonell metode
(CON). En studie fra Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) fra 2011 viste økt
revisjonsrate ved CAOS etter 1,4 års oppfølging (1).
Materialer og metoder: Primære totalproteser i kne uten patella-komponent (AGC, Duracon, E-motion,
Profix, LCS complete) rapportert til NRL i tidsrommet 2005-2014 ble inkludert. Vi har studert hvorvidt
CAOS påvirker protesens overlevelse og risiko for revisjon. Som sekundærmål har vi undersøkt forskjeller
innen ulike fiksasjonsmetoder og protesemerker. Statistiske analyser ble utført ved Kaplan-Meier analyse
og Cox regresjon med justering for alder, kjønn, ASA-klasse og operasjonsår.
Resultater: Av inkluderte proteser var 20021 (84,5 %) CON og 3607 (15,5 %) CAOS. Median opp-

følgingstid var 5,0 (4,9-5,0) år for CON og 5,3 (5,2-5,4) år for CAOS. Ved 8 års oppfølging hadde CAOSgruppen 94,8 % (94,8-95,8) overlevelse versus 94,9 % (95,5-95,3) i CON-gruppen. Relativ risk for
revisjon (RR) for CAOS var 1,1 (0,9-1,3) sammenlignet med CON; forskjellen var ikke statistisk signifikant
(p=0,27).

Konklusjon: For de aktuelle protesene samlet sett er det ikke statistisk signifikant forskjell i overlevelse
og revisjonsrisiko mellom CAOS og CON. En gjenfinner altså ikke den forhøyete revisjonsrisikoen ved
CAOS som en så etter kort tids oppfølging i 2011. Computernavigering tenderer til å påvirke revisjonsrisiko ulikt for forskjellige protesemerker.
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Survival of total hip replacement in young
patients under 20 years of age: The primary
surgery and their revisions
Tsukanaka M1, Röhrl SM1, Engesæter IØ2, Engesæter LB2, Nordsletten L1, Halvorsen V1
1. Oslo Universitets Sykehus, CIRRO, Oslo. 2. Haukeland universitetssykehus, NAR, Bergen

Introduction: Total hip replacement (THR) is the most effective treatment for the
progressed hip arthrosis. However, indication of THR for young patients is controversial because these patients might need several revisions in their lives. Revision
surgery can increase complications and impair hip function. However, alleviation
of hip pain and improvement of function through THR will might have substantial
benefits on the development of young patients. When considering indication for
THR in young patients, it is highly important to discuss the potential risks and
benefits of the treatment. However, there are currently only a few reports on THR
in young patients. The outcome of the revisions are unknown. The aim of this
study is to report the outcome of THR in young patients in order to provide
objective data for decision-making.
Patients and methods: We included patients who underwent THR under 20 years of age and had
been reported to the Norwegian Arthroplasty Registrer (NAR) during the period 1987 - 2010. The information about the following revisions was obtained up to 2012. There were 132 THRs in 111 patients.
Results: The mean age at the 132 primary THRs was 17 years (SD: 2.1, range: 11—20). 8 patients
with 9 THRs died after mean 5.3 years (SD: 3.3, range: 0.8—11.0) of the primary THR. Mean follow-up
period was 13.7 years. The most common category of the underlying hip disease was pediatric diseases
in 54 hips (41 %). 11 hips (8 %) were sequela of trauma. 7 hips (5 %) were sequela of infection and
15 hips (12 %) had another specified or unknown etiology. Thirty-nine hips had undergone at least one
revision. The 10-year survival of the primary implant was 70 %. The 5-year survival of the first 11 years
(1987—1998) was 84 % and that of the later 11 years (1999—2010) was 97 %. The survival of the first
revision as endpoint second revision was 62 % at 10 years. In total, 69 revisions had been reported to
NAR. The maximum number of revision performed on the same THR was 7.
Conclusion: Young patients had low survival rate of primary THR. The survival of the first revision
was even lower than that of the primary THR. We also observed multiple revisions. However, it was a
promising finding that the survival had improved during the recent 11 years. We concluded that it was
important to inform the patient not only about the survival of the first revision, but also the high possibility
of multiple revisions.
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Total hofteprotese og bevegelse av Rotasjonssenter. Korrelerer forandring av femoral offset
og rotasjonssenter med forandret Global offset?
Bjarnason JA¹, Reikerås O2
1. Sykehuset Sørlandet, Ortopedisk avdeling. 2. Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling

Innledning: Når hofteprotese blir innsatt beveges rotasjonssenteret i hofteleddet
og femoral offset forandres. Dette har tidligere blitt undersøkt og da hvordan dette
kan affisere kliniske resultater. Vi har her studert 73 pasienter der vi måler på
røntgen forandring av rotasjonssenter og femoral offset. Vi har målt hvordan global
offset, (som er acetabular offset pluss femoral offset) bevares i forbindelse med
isatt hofteprotese og hvordan forandring av global offset relaterer til forandring av
rotasjonssenter og femoral offset.
Materialer og metoder: Studien baserer seg på standardiserte anterior-posterior røntgenbilder av

pelvis. 101 pasienter er valgt i retrospekt. Disse er de siste pasientene som er operert med total protese
for artrose på Rikshospitalet. 73 inkludert. Ekskluderte pasienter har anatomiske variasjoner som for eks.
caput nekrose og dysplasi. Målinger utført på digitaliserte bilder i programmet Sectra®.

Resultater: 23 av 73 pasienter får rotasjonssenter og femoral offset bevart innenfor ”safe zone” som er
tidligere beskrevet som ±5mm bevegelse av COR og femoral offset. Kalkulert Pearson Correlation imellom
acetabular og femoral offset er -0.027.
Diskusjon: Vi finner ingen korrelasjon imellom forandring av acetabular offset (rotasjonssenter) og femoral offset. Dette betyr at når rotasjonssenter eller femoral offset forandres under inngrepet klarer man ikke
systematisk og bevare global offset. Når for eksempel rotasjonssenter har vært forflyttet medialt får man
ikke forlenget femoral offset som hadde da bevart global offset.

Betydning/relevans: Forandring av rotasjonssenter og femoral offset har påvist klinisk betydning.
Eksempelvis gir medialisering av rotasjonssenter forbedret kraftoverføringsevne og forlenget levetid av
protese. Dette allikevel på kostnad av sannsynligvis mer tap av bein og mulig forøket periprostetisk osteolyse. Forlenget femoral offset gir forbedret kraftoverføringsevne og bevegelsesevne. Kortere femoral offset
derimot ser ut til å gi gunstige utslag på mindre smerte etter hofteprotese. I sum peker studien i retning
av at bedre kontroll over disse faktorene hadde vært ønskelig.
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Simultane sekvensielle hofteproteseoperasjoner
ved Stavanger universitetssykehus
Haarr E1, Harboe K2, Asserson O3
1. Overlege Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssykehus. 2. Ph.d., seksjonsoverlege rygg, Stavanger universitetssykehus.
3. Overlege ved Stavanger universitetssykehus.

Innledning: Historisk sett er det relativt sjelden utført simultan bilateral hofteproteseoperasjoner i Norge. Frem til 2011 hadde Stavanger universitetssykehus
19 av 107 i Norge. Siden 2009 til jan 2015 har vi operert 63 pasienter
(124 hofter). Fra 2012 i et “Rapid Recovery System”. Tidligere forskning har
vist varierende resultater med tanke på komplikasjoner.
Materialer og metoder: Vi har operert 63 pasienter, 42 kvinner og 21 menn. Gjennomsnittsalder 66.3
år. Fem hadde ASA >=3, Resten ASA 1 og 2. Alle hadde primær eller sekundær artrose som indikasjon
til kirurgi. Pre- og peroperativ informasjon om `Rapid Recovery System` satt i system fra 2012, modifisert
lateral tilgang og Marathon/Corail komponenter. Spinalbedøvelse, Keflin-profylakse, Cyclokapron og
intracutane suturer som standard. Full vektbæring uten restriksjoner umiddelbart.

Resultater: Våre resultater er svært tilfredsstillende. Pasientene er fornøyde, raskt rehabilitert med kort
liggetid. Komplikasjonsraten innen 90 dager er lav: fem fissurer/fraktur/periprostetiske brudd, et magesår,
en DVT/PE, to stamme revisjoner, fire UVI og tre overfladiske blodansamlinger/siving. Seks hofter hadde
positiv Trendelenburg test (En bilateral), subjektiv svakhet 10, halting 5)
Betydning/relevans: Simultan sekvensiell bilateral hofteproteseoperasjon er en trygg prosedyre med få
komplikasjoner. Med pasientseleksjon kan denne prosedyren anbefales.
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Infisert hofteprotese med hematogen spredning
til flere ledd. Eller? En kasuistikk
Strøm NJ, Reikerås O
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Vi presenterer en kasuistikk som omhandler proteseinfeksjon med
tilleggsdiagnoser som kan være verdt å tenke på. Pasienten har gitt samtykke til
presentasjon.
Materialer og Metoder: Pasient er tidlig i 70-årene. Han har bilaterale totalproteser i hoftene etter

caputnekrose. Aktuelle protese er satt inn i 2003. DVT etter begge operasjoner. Han er nyretransplantert
x 2, DM2, urinsyregikt, TBC i barndommen, hypertensjon og under kardiologisk utredning. Han gjennomgår en rutinemessig revisjon av totalprotese for smerter, slitasje av liner og løsning av acetabularkomponenten. Preoperativ arthrocentese viste ikke oppvekst av bakterier. Det umiddelbare postoperative
forløpet var upåfallende, men 19 dager postoperativt utvikler det seg et septisk bilde. Ved første reoperasjon skiftes løse komponenter, og det påvises S aureus og P mirabilis. Han reagerer godt på behandlingen,
men får igjen stigende CRP med hevelse i venstre håndledd. Dag 29 blir håndledd og hofte revidert, men
et fortsatt septisk bilde gjør at vi fjerner protesen dag 38 og setter inn spacer. På ny bedring, men igjen
stigende CRP, og dag 46 skyller vi høyre albue på grunn av betydelig hevelse. Det påvises krystaller i
leddvæske ved skylling av albuen. Han settes på anakinra (IL-1 antagonist) og utviser spontan bedring på
alle parametre. Han skrives ut til rehab- institusjon i påvente av stage -2 av hofterevisjon.

Diskusjon: Denne pasienten er behandlet rutinemessig etter infeksjon i hofteprotese, men uten at vi

kom til målet med adekvat antibiotika. Så dukker det opp hevelse i venstre håndledd og høyre albue, og
vi påviser krystaller i leddveske fra albuen. Han får behandling for dette med anakinra (IL-1 antagonist)
og utviser spontan bedring på alle parametre. Han er nå på rehabinstitusjon i påvente av stage -2 av
hofterevisjon.

Betydning/relevans: Differensialdiagnoser er viktig når behandlingen ikke fører frem. Manifestasjon
av urinsyregikt kan være verdt å tenke på.
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Komponentvalg har betydning for overlevelse ved
hybridteknikk- Trilogy/Exeter
Iversen MH, Borgen P
Martina Hansens Hospital

Innledning: Ved Martina Hansens Hospital har vi regelmessig brukt hybrid hofteprotese (usementert kopp og sementert stamme) siden 1996. I NARA rapporten
publisert i Acta 2014 var overlevelse for denne protesekombinasjonen relativ
dårlig. Det ble oppfordret til å gjøre detaljerte undersøkelser for de enkelte
produktkombinasjoner. Vi har sett spesifikt på proteseoverlevelse, revisjonsårsak
samt type revisjon som er utført på Trilogy/Exeter kombinasjonen.
Materialer og metoder: Alle pasienter operert med Trilogy/Exeter protese fra mai 1996 til og med
desember 2014 er inkludert. Overlevelse er beregnet ved leddregisteret.

Journalene på de re-opererte pasienter er gjennomgått for å beskrive pasientkarakteristika, protesekombinasjoner, funn ved reoperasjon og type reoperasjon.

Resultater: I perioden 1996 til 2014 ble det operert 654 primær hybridproteser med posterolateral
tilgang. 30 proteser er revidert til nå. 16 luksasjoner, 11 infeksjoner, 1 stamme fractur, 2 ukjent årsak til
revisjon (pasient re-operert ved annet sykehus og det finnes ikke informasjon om prosedyre i vår journal
system).
Vi finner ingen aseptiske løsninger. 10 års overlevelse 93,8 % CI (90,8 %-96,8 %). Alle proteser revidert
for luksasjon hadde 28 mm caput, bortsett fra en med 32 mm caput.
Type revisjon ved infeksjon:
9 stk har vært debridement og skifte av caput og liner
2 stk girdlestone.
Type revisjon ved luksasjon:
10 stk skifte liner, caput og skifte av stamme med sement i sement teknikk.
6 stk kopp revisjon, evt med skifte av stamme med sement i sement teknikk.
Annen revisjon:
1 stk skifte liner, caput og skifte av stamme, på grunn av stamme-fractur.
2 stk revisjon av ukjent procedure

Diskusjon: Hybrid hofteprotese med kombinasjonen Trilogy/Exeter, kommer hos oss ikke vesentlig

dårligere ut enn andre protesekombinasjoner; sementert, usementert eller omvendt hybrid. I følge NARA
er det kun sementerte proteser i Sverige som kommer bedre ut med 94,2 % 10 års overlevelse,
sammenliknet med vår hybrid kombinasjon der overlevelsen var 93,8 %.
Vi fant ingen aseptiske løsninger. De viktigste årsaker til revisjon var luksasjon og infeksjon.
Vi bruker nå 32 mm. caput som standard.

Betydning/relevans: Ut fra våre observasjoner ser det ut til at Trilogy/Exeter kombinasjonen har

akseptabel og konkurranse dyktig overlevelse, og er fortsatt en aktuell protesekombinasjon, spesielt hos
pasienter med sclerotisk acetabulum. Koppene er generelt relativt enkelt å revidere, og man ser lite
osteolyse rundt koppen ved revisjoner.
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Primære usementerte totalproteser
i Tromsø 1997-2014 – Resultater etter mer enn
15 års oppfølging i Nasjonalt register for
Leddproteser (NRL)
Småbrekke A, Olsen B, Fossum V, Winge JF, m.fl.1, Fenstad AM2
1. Ortopedisk avdeling, UNN Tromsø. 2. Leddregisteret, Bergen

Innledning: Ulike typer artikulasjonsmateriale i primære hofteproteser kan tenkes
å gi forskjellig resultat med henblikk på overlevelse i registeret. Ved UNN Tromsø
har vi satset på keramiske artikulasjoner siden slutten av 1990-tallet. I denne
studien presenteres resultatene for alle protesene som er meldt inn til Nasjonalt
Register for Leddproteser (NRL) for perioden.
Metode: Alle primære usementerte hofteproteser med keramikk/keramikk artikulasjon i perioden 19972014 ble inkludert, totalt 2049 proteser, 24 Lagoon/Corail, 42 Igloo/Corail og 1983 Igloo/Filler. De første
4 årene av perioden var det totalt 165 proteser. De 14 påfølgende årene varierte volumene mellom 99 og
181. Det var 1344 operasjoner på kvinner og 760 på menn, inkludert revisjonene. 4 fikk anterolateral,
276 lateral, 1766 posterolateral, 1 annen og 55 manglet registrering på tilgang, inkludert revisjonene.
2089 har registrert op-tid, 15 mangler. 645 har op-tid < 60 min, 1196 har 60-90 min, 217 har 90-120
min, 25 har 2-3 timer og 6 har >3 timer, inkludert revisjonene.
Resultater: På de 2049 primære operasjonene er det utført 55 førstegangsrevisjoner, 0 på Lagoon/

Corail, 2 på Igloo/Corail (4,5 %) og 53 på Igloo/Filler (2,6 %). Totalt sett er da revisjonsprosenten 2,6 %
etter maksimalt 18 års oppfølging i registeret.

Diskusjon: Ved lang oppfølging i leddregisteret med inntil 18 år ser vi at de usementerte primære

hofteprotesene med keramikk/keramikk artikulasjoner i UNN Tromsø gir svært gode resultater. Selv om
det er relativt få proteser (165) med mer enn 14 års oppfølging, er materialet av en slik størrelse og
resultatene så gode at også andre bør kunne vurdere denne typen artikulasjon når protesen skal vare
mer enn 12-15 år. Både standardisering, protesedesign, artikulasjonsvalg, indikasjonsstilling samt
begrenset antall operatører har bidratt til resultatet.
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Konsentrasjon av metallioner i blod
ved hofteproteser med metall-polyetylen,
keramikk-polyetylen og metall-metall
artikulasjon
Bjørgul K
Sykehuset Østfold og Aleris Helse Oslo. Forskningen utgår fra Sykehuset Østfold

Metall-metall ble ansett for å være en lovende artikulasjon i hofteproteser fordi
den reduserer slitasje betraktelig, men har skapt et sett nye problemer, spesielt
ved bruk av store hoder. Osteolyse, løsning og adverse tissue reaction er relatert til
konsentrasjon av metallioner i blodet,og konsentrasjonen av krom og kobolt brukes
også til en viss grad for å monitorere pasientene. I denne studien har vi undersøkt
konsentrasjonen av krom og kobolt i blod hos pasienter med tre forskjellige
hofteproteseartikulasjoner.
Metode: 399 pasienter ble i 2001-2003 inkludert i en prospektiv randomisert studie som sammenligner
metall-polyetylen, keramikk-polyetylen eller metall-metall artikulasjon. Polyetylen var av konvensjonell
type, og caput var 28 millimeter. Både acetalum og femur var sementert (Weber MS30). Ved 12 års
kontroll avga alle pasientene blodprøve for analyse av konsentrasjon av krom og kobolt.
Resultater: Vi fikk blodprøve av 159 pasienter. De øvrige pasientene var enten avgått ved døden, takket
nei til undersøkelse eller var revidert.
Tabell

Antall		

Gj. Snitt	Min	Maks

MOM

41	Krom

0,83

0,3

1,9

		Kobolt

1,23

0,4

4

MOP

1,3

0,44

0,3

		Kobolt

63	Krom

0,45

0,2

1,5

COP

56	Krom

0,45

0,3

2,4

	Kobolt

0,62

0,2

4,3

Forskjellene mellom artikulasjonene er statistisk signifikante med p<0,0 (ANOVA). Verdiene er angitt i ug/l.

Diskusjon: Det foreligger flere studier som rapporterer konsentrasjon av krom og kobolt ved

28 millimeter Metasul artikulasjon. Verdiene i vår studie er i god overensstemmelse med verdier som er
funnet i litteraturen. Så vidt vi vet er dette den første studien som viser signifikant forhøyet konsentrasjon
av krom og kobolt i en sammenlignende studie.
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RESULTAT AV HOFTEPROTESER FRA INTERNATIONAL
CONSORTIUM OF ORTHOPAEDIC REGISTRIES (ICOR).
ET INTERNASJONALT SAMARBEID MELLOM 6 REGISTRE
Havelin LI, Furnes O, Baste V
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Innledning: Nasjonalt Register for Leddproteser har deltatt i planlegging og
gjennomføring av 4 sammenlignende studier på ulike prinsipper for artikulasjon
og fiksasjon innen hofteprotesekirurgi. I 2011 ble International Consortium of
Orthopaedic Registries (ICOR) etablert og finansiert av Food and Drug
Administration i USA. Vi rapporterer resultatene fra de 4 publiserte studiene på
hofteproteser der Norge bidrog.
Materialer og metoder: Primære hofteproteser operert i tidsperioden 2001-2010 i Norge, Sverige,

Australia, Kaiser-Permanente (USA), Health East (USA), Emilia-Romagna (Italia) og Katalonia (Spania)
ble inkludert. Studiene ble planlagt i samarbeid med alle registrene. Multivariat metaanalyse ble utført på
avidentifiserte data. Endepunkt var alle revisjoner. Justering ble gjort for alder, kjønn og land.

Studie 1 sammenlignet sementerte og usementerte hofteproteser i forskjellige aldersgrupper. Studie 2
sammenlignet Metall-på-metall- artikulasjon og metall-på-kryssbundet polyetylen. I studie 3 ble innflytelsen av caputdiameter på resultatene av totale hofteproteser studert. Studie 4 sammenlignet
resultater av proteser med henholdsvis kryssbundet og konvensjonell polyetylen.

Resultater: I studie 1 fant Stea S et al. (J Bone Joint Surg Am 2014) at i pasienter eldre enn 75 år var
resultatene dårligere med usementerte hofteprotester enn med sementerte. I studie 2 fant Furnes O
et al. (J Bone Joint Surg Am 2014) at totalproteser med metall-på-metall artikulasjon med store hoder
(>36 mm)) gav større risiko for revisjon etter 2 år enn proteser med artikulasjoner av metall-på-kryssbundet polyetylen. ASR proteser var ikke inkludert i denne studien. I studie 3 fant Allepuz A et al.
(J Bone Joint Surg Am 2014) ingen fordeler med å bruke hoder med diameter større enn 32mm i forhold
til hoder med 32mm diameter. I studie 4 fant Paxton E et al. (J Bone Joint Surg Am 2014) med 5 års
oppfølging, ingen forskjell i resultatene mellom proteser med kryssbundet og konvensjonell polyetylen.
Diskusjon/relevans: Studie 1 støtter bruk av sementerte proteser i eldre pasienter. Studie 2 viste at
allerede etter 2 års oppfølging var metall-på-metall proteser signifikant dårligst selv om ASR var
ekskludert fra studien. Studie 3 støtter ikke den økende bruken vi ser i Norge av hoder som er større
enn 32mm, og studie 4 viste at konvensjonell og kryssbundet plast gir like gode resultater de første
5 årene postoperativt.
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Oppfølgingsstudie etter perkutan nålefasciotomi
for Dupuytrens kontraktur
Koi K1, Rigo IZ2
1. Nordlandssykehuset Bodø, Ortopedisk avdeling. 2. Sykehuset Østfold, Ortopedisk avdeling

Innledning: Behandling av Dupuytrens kontraktur har de siste 10 årene gått fra
åpen radikal kirurgi, til stadig hyppigere bruk av mindre invasive metoder, ofte
utført som polikliniske inngrep. Perkutan nålefasciotomi er en metode der man
i lokalanestesi bruker skjæret til en kanyle til å kutte strengen i palmaraponeurosen mens man utøver passiv ekstensjon på affiserte finger. Denne metoden er
skånsom, hurtig, forholdsvis enkel og svært gunstig økonomisk sammenlignet
f.eks injeksjonsbehandling med collagenase-enzymer. Metoden ble innført ved
Nordlandssykehuset Bodø i 2011, og målet med denne studien er en oppfølging
av pasienter behandlet med perkutan nålefasciotomi med minimum oppfølgingstid
på 2 år.
Materialer og metoder: Studien er basert på spørreskjema som er utsendt til pasienter og siden

returnert. Spørreskjemaet inneholdt norsk versjon av URAM-skala før og etter behandlingen, samt et
spørreskjema om pasienttilfredshet, residiv, komplikasjoner, mm. Man innhentet pasientjournaler fra
pasienter som ved Nordlandssykehuset Bodø, Ortopedisk Poliklinikk, hadde fått utført prosedyrekode
”NDM09 Perkutan nålefasciotomi” i perioden 01.09.2011 til 23.06.13. Vi inkluderte 81 pasienter.
Manglende evne til å utfylle spørreskjemaet var eksklusjonskriterium.

Resultater: Vi mottok 67 svar, hvorav 1 pasient ble ekskludert grunnet særdeles mangelfull utfylling.

Av de 66 inkluderte var det 57 menn og 9 kvinner. Gjennomsnittsalderen var 69 år, med spredning fra 44
til 86 år. Før inngrepet var gjennomsnittlig oppgitt URAM-score 15,4, men etter inngrepet var gjennomsnittet falt til 8. Dette gir et signifikant reduksjon med p<0,001 og 95 % konfidenintervall for differanse på
5.2-9.5. 43 pasienter (65 %) var fornøyd med resultatet;34 pasienter (55 %) oppgir at de har fått residiv
av kontrakturen. 2 av pasientene (3 %) oppgir å ha fått en komplikasjon til inngrepet (sensibilitetstap i
fingeren), men ingen har noen vesentlige plager av dette i dagliglivet. 46 pasienter (70 %) synes totalopplevelsen av behandlingen var god, og henholdvis 47 (71 %) og 48 (73 %) ville gjort behandlingen
igjen og anbefalt den til en venn.

Diskusjon: Studien viser at man ved perkutan nålefasciotomi kan oppnå gode resultater med en

signifikant bedring i funksjonsevne. Inngrepet er svært økonomisk gunstig, og har få komplikasjoner.
Studien bekrefter tidligere studier som viser relativt stor fare for residiv, og dette må pasientene
informeres om.

Betydning og relevans: Studien viser at perkutan nålefasciotomi en god behandlingsmetode, og et
viktig redskap sammen med åpen kirurgi og injeksjonsbehandling i behandlingen av pasienter med
Dupuytrens kontraktur. ”Kunsten” blir å finne rett behandling til rett pasient.
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Xiapex vs nålefasciotomi for Dupuytrens
kontraktur. Tidlige erfaringer
Bratberg H, Røkkum M, Williksen JH, Rosales CP
Oslo universitetssykehus

Innledning: Mange ortopediske avdelinger har tatt i bruk Xiapex i behandlinga av
primær Dupuytrens kontraktur. Langt færre benytter metoden nålefasciotomi. Vi
har satt i gang en prospektiv randomisert sammenlikning av disse to metodene i
behandling av primær Dupuytrens kontraktur. Vi har inkludert drøyt halvparten av
de planlagte pasientene (27 av planlagt 50). Vi vil her legge fram våre erfaringer
med disse metodene, fordeler og ulemper.
Materialer og metoder: Prospektiv randomisert sammenlikning av xiapex og nålefasciotomi for

Dupuytrens kontraktur. Pasientene er rekruttert fra ordinær venteliste ved sykehuset. Vi har foreløpig
inkludert 27 pasienter av planlagt 50.

Resultater: De 14 pasientene randomisert til Xiapex fikk redusert kontrakturene fra gjennomsnittlig
57° preoperativt til 6° postoperativt. De 13 pasientene randomisert til nålefasciotomi fikk kontrakturene
redusert fra gjennomsnittlig 60° preoperativt til 11° postoperativt. Prosedyrens besvær målt med VAS 3
uker postoperativt var 25 for XIapexgruppa og 9 for nålefasciotomigruppa (skala 0-100).
Diskusjon: Disse foreløpige resultatene viser ingen forskjell hva gjelder kontrakturutretting.
Subjektiv erfaring med metodene: Fordelen med Xiapex er at det er en teknisk enkel metode å utføre.
Fordelen med nålefasciotomi er at man kan behandle ubegrensa antall kontrakturer samtidig, man
slipper å ta hensyn til antikoagulantia, pasienten er ferdigbehandla poliklinisk på ett oppmøte, metoden
er billig.
Vi har ennå ingen oppfølging over tid og kan ikke si noe om forskjeller i recidivfrekvens.
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Langtidsresultater etter operativ behandling av
dropfinger ad modum Ishiguro
Smedsrud PH, stud.med.1, Eriksen CJL, MD2, Williksen JH, MD3, Sletten IN, MD, PhD3
1. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. 2. Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus.
3. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Ved ca. en tredel av dropfingerskader foreligger dorsal intraartikulær fraktur av
ytterfalangen. Konservativ behandling innebærer immobilisering av det distale
interfalangealleddet med skinne. Dersom mer enn en tredel av leddflaten er
affisert, eller ved palmar subluksasjon av ytterfalangen, mener mange at operativ
behandling er indisert.
Vi undersøkte 25 av 49 påfølgende pasienter operert med Ishiguros ekstensjonsblokkteknikk ved
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål/Oslo Skadelegevakt, for å granske kliniske og radiologiske langtidsresultater etter operativ behandling. Av 49 pasienter med median alder 35 (range 14-74)
år, møtte 15 menn og 10 kvinner til kontroll tre år etter operasjon.
Scoret etter Crawfords klassifikasjon fant vi én “excellent”, to “good”, 14 “fair” og syv “poor” resultater.
Beregning av relativ total aktiv beveglighet (TAM) i aktuelle finger gav tre “excellent”, 15 “good”, fem
“fair” og ingen “poor” resultater (ASSH). Pasientene rapporterte median høy livskvalitet på Eq-VAS,
median god funksjon i overekstremitetene på Quick-DASH egenrapporteringsskjema, samt høy grad
av tilfredshet med behandlingen de mottok. På tross av et lite pasientmateriale fant vi to alvorlige
komplikasjoner; ett tilfelle av osteomyelitt og én reoperasjon grunnet subluksasjon, samt flere tilfeller av
mindre alvorlige komplikasjoner. Ti pasienter hadde radiologisk artrose tilsvarende grad 1 eller høyere
etter Kellgren og Lawrences klassifisering.
Vi er usikre på om operativ behandling faktisk bedrer langtidsresultatene etter dropfingerfrakturer, og
mener det bør gjennomføres randomiserte kontrollerte studier som sammenligner konservativ behandling
med ekstensjonsblokkpinning av frakturer med fragmenter som involverer mer enn en tredel av
ytterfalangens leddflate.
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Mallet-tommel etter lukket skade. Case rapport
og gjennomgang av litteraturen
Dovland PO, Winge M, Thorkildsen R, Røkkum M
Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Mallet tommel etter lukket skade er svært uvanlig. Det er få
beskrivelser i litteraturen, og de begrenser seg til case reports. Vi rapporterer
et tilfelle med konservativt behandlet Mallet-tommel uten avrevet benfragment,
og gjennomgår litteraturen.
Case report: En 51 år gammel kvinne stuket sin venstre, ikke-dominante tommel 10 dager før vi så
henne. Det var smerter og hevelse over IP-leddet og ekstensjonsdefisitt på 60°. Full passiv bevegelighet.
Røntgen var normal. Ble behandlet 6 uker kontinuerlig med spesialtillaget ekstensjonsskinne, og deretter 2 uker med nattskinne. Vi tok henne til kontroll etter 6 ukers behandling med ekstensjonskinne.
Da hadde hun aktiv ROM 30° fleksjon og 10° hyperekstensjon. Frisk motsatt side: 65° fleksjon og 10°
hyperekstensjon. Ingen smerter. Ved 8 ukers kontroll, dvs. ytterligere 2 ukers behandling med nattskinne,
hadde det skadete IP-leddet aktiv ROM 65° fleksjon og 5° hyperekstensjon.
Diskusjon: Mallet tommel etter lukket skade oppstår som resultat av hyperekstensjons- eller hyper-

fleksjonstraume mot IP-leddet, med eller uten avrivning av benet fragment. Det er en klinisk diagnose,
men røntgen er obligatorisk. De få rapporterte tilfellene, hvor det ikke foreligger benet fragment, gir ingen
konsensus i behandlingen. Vi har funnet 20 rapporterte tilfeller i litteraturen, 7 kirurgisk behandlet og
13 konservativt behandlet.
Kirurgiske behandlingsalternativer er bl.a. sutur, sutur og K-wire, og Mitec-anker med eller uten K-wire.
Etterbehandling med skinne varierer fra 3-7 uker. Gode resultater er rapportert etter 6-12 uker, men det
er usikkert om man senere mister noe av fleksjonen. Komplikasjoner er ikke rapportert.
Konservativ behandling skjer med Stack - skinne eller spesialtillaget ekstensjonsskinne i 6-8 uker og
nattskinne i 2-4 uker. Gode resultater etter 3-12 mnd, men usikkert om man mister noe ekstensjon i
ukene etter at skinnebehandlingen er ferdig.

Betydning/relevans: Lukket Mallet-tommel er en uvanlig skade som behandles både kirurgisk og

konservativt. Vi har vist meget godt resultat ved konservativ behandling av en 10 dager gammel skade
med kontinuerlig spesialtillaget ekstensjonsskinne i 6-8 uker og deretter nattskinne i 2-4 uker. Ved
Rikshospitalet foretrekker vi å behandle disse skadene konservativt.
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Triscafoid artrodese for scafo-lunære (S-L)
ligamentskader, resultater etter 10 år
Reigstad O, Grimsgaard C, Thorkildsen R, Røkkum M
Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Introduksjon: Ligamentstabilitet mellom scafoid og lunatum er kritisk for normal
håndleddsfunksjon. Ligamentskade kan føre til subluksasjon av scafoid og
utvikling av artrose radiocarpalt og intercarpalt. Det finnes en rekke forskjellige
behandlingsmetoder, men det rapporteres svært varierende resultater. De to
hovedalternativene er ligamentrekonstruksjon eller begrensede artrodeser.
Triscafoid artodese er en begrenset artrodese mellom scafoid, trapezium og
trapeoideum hvor scafoid reponeres tilbake i fossa scafoideum på radius og
reposisjon sikres ved å gjøre artrodese i triscaf leddet. Inngrepet kan være teknisk
vanskelig og mange rapporterer høy pseudartrosefrekvens.
Materiale og metode: 9 (8 menn) pasienter, alder = 37 (22-49) år operert for SL ligamentskade med
triscafartrodese for minimum 9,5 år siden, ble innkalt til kontroll. 3/9 pasienter hadde ikke tidligere
vært operert i håndleddet, de resterende var operert 1-2 ganger (bone-ligament-bone rekonstruksjon,
artroskopi med reseksjon av brusk/synovitt). 4 pasienter hadde ikke noe sikkert traume i sykehistorien,
de resterende 5 skadet seg 1-3 år før artrodeseinngrepet. Pasientene ble operert med dorsoradial tilgang,
brusk ble fjernet og leddet fiksert med 2-7 K-pinner. Bein ble transplantert fra radius (5) eller crista (4),
pasientene gipset i 8 uker og pinner fjernet etter 3 mnd. Ved oppfølging ble håndleddsfunksjon målt
(aktiv håndleddsbevegelighet, gripekraft og nøkkelgrepsstyrke). Pasienten besvarte QDASH, PRWHE
og anga smerter i affiserte hånd i hvile og aktivitet. Rtg av begge håndledd og CT av opererte håndledd
ble sammenliknet med preoperative bilder. Komplikasjoner og reoperasjoner i oppfølgingsperioden ble
registrert.
Resultat: Alle artrodesene tilhelte. 1 pasient fikk kortet ned en pinne som interfererte med bøyesener

til 4 og 5 finger. I oppfølgingsperioden er 3 pasienter reoperert (1: reseksjon TFCC og brusk x 2 samt
wafer prosedyre DRUL, 2: 2 løse skruer (tidl inngrep) og synovektomi, 3: fjerne påleiring på scafoid).
Ved oppfølging var håndleddsbevegelighet redusert med vel 50 %, gripekraft redusert med 20 % mens
nøkkelgrepsstyrke var mindre affisert sammenliknet med frisk side. Pasientene hadde lite eller ingen
smerter i hvile, men noe restsmerter ved aktivitet. Røntgen og særlig CT viste artroseforandringer i
håndleddet hos de fleste av pasientene.

Diskusjon: Kroniske S-L ligamentskader er vanskelige å behandle. Triskafoid artrodese kan være et

alternativ for disse pasientene, men det forutsetter erfaring med inngrepet. Pasienten må regne med en
reduksjon av håndleddsbevegelighet. Inngrepet ser ut til å forsinke, men ikke forhindre artroseutvikling
i håndleddet.
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The Clenched Fist Syndrome
Røkkum M
Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Innledning: The Clenched Fist Syndrome er en sjelden tilstand med fikserte
fingerkontrakturer uten noen organisk årsak. Tilstanden kan oppstå etter bagatellmessige skader. De to eller tre ulnare fingrene er hyppigst affisert, men hele
hånden inkludert tommelen kan være rammet. Kontrakturene er like fikserte
også ved flektert håndledd. Passiv ekstensjon av fingrene er smertefull.
Materiale og metode: Fem pasienter, to kvinner og tre menn fra 22 til 48 år utviklet clenched fist etter

moderate traumer eller operasjoner som ikke kunne forklare kontraktur-utviklingen. Ingen hadde fått stilt
diagnosen før henvisningen til oss. To pasienter hadde gjennomgått utretting av fingrene i narkose og
gipsing i strak stilling i to og fire uker. Residiv fulgte umiddelbart etter gipsfjerning. En pasient med fiksert
kontraktur av fjerde og femte finger hadde fått amputert disse fingrene. Han utviklet deretter kontraktur
av tredje finger, og ble henvist til oss med ønske om amputasjon også av den fingeren.

Resultater: Fire av pasientene fikk behandling med håndterapi og ortoser med en viss initial, men
forbigående effekt. Tre pasienter ble henvist til psykiater, men heller ikke det førte frem.
Diskusjon/betydning/relevans: Det er viktig å kjenne til diagnosen The Clenched Fist Syndrome,

slik at man unngår å iverksette uvirksom behandling. Terapi er svært vanskelig, og prognosen er dårlig.
Det advares mot amputasjon av kontrakte fingre på grunn av risiko for spredning av kontraktur til resten
av hånden.
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Bicepsrerouting – effektivt også når den passive
bevegeligheten er dårlig
Myrseth LE, Thorkildsen R, Thu F, Molland R
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

I litteraturen er det angitt at bicepsrerouting kan være effektivt for å oppnå
pronasjon ved kronisk supinasjonsfeilstilling dersom underarmen kan proneres
passivt. Ved fiksert supinasjonsfeilstilling eller ved dårlig passiv pronasjon har
standardbehandlingen vært rotasjonsosteotomi på underarmen.
Pasientmateriale: Vi har operert fem barn med supinasjonsfeilstilling i underarmen etter plexusskade.
Alle manglet aktiv pronasjon og flere hadde dårlig passiv bevegelighet, men vi opererte dem i håp om
å oppnå pronasjon ved at draget fra en reroutet biceps gradvis ville kunne påvirke rotasjonen under de
gjenværende årene med vekst. Foreldrene var i alle tilfellene informert om at dette var usikkert og at det
tross inngrepet kunne bli nødvendig med korrigerende rotasjonsosteotomi seinere.
Teknikk: Ventral incisjon, bicepssenen deles i z-fasong fra muskel til tub. radii. Holdetråd i distale
stump, tråden tres rundt radius (tett på knokkelen for å unngå å fange n.int.post mellom knokkel og
sene), senen trekkes rundt og syes stramt til seg selv med albuen bøyd 90º og underarmen maksimalt
pronert. Gipses mellom fem og seks uker i denne stillingen før oppstart av trening.
Resultater: Observasjonstiden varierer og er kort for noen av pasientene, men alle har fått bedret

aktiv pronasjon postoperativt, 3 av 5 har oppnådd like god eller bedre aktiv pronasjon enn den passive
pronasjonen de hadde preoperativt.

Konklusjon: Selv om den passive pronasjonen er dårlig kan bicepsrerouting være nyttig og i mange
tilfeller trolig spare pasienten for en rotasjonsosteotomi på underarmen senere.
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Cortical plastisitet og senetransposisjoner.
Preliminære resultater etter BR-FPL
senetransposisjon ved tetraplegi
Wester K, Hove LM, Brandon R, Craig-Craven AR, Hugdahl K
Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Innledning: Begrepet nevronal plastisitet, dvs at nevroner forandrer sin funksjon
grunnet f.eks. en skade i sensoriske områder, er et sentralt begrep innenfor nevrovitenskap. Det er imidlertid ikke like kjent om også motoriske funksjoner oppviser
en slik nevronal plastisitet f.eks ved at en motorisk funksjon operativt flyttes fra
en muskel til en annen. Vil det da skje en tilsvarende forandring i hjernen der
den nevronale aktivitet også vil flytte seg til den nye funksjonens plass i motorisk
hjernebark? Hensikten med denne studien var å kartlegge eventuell plastisitet for
motoriske funksjoner.
Materiale og metoder: Den delen av hjernebarken som initierer bevegelser, er konstruert som et
“kroppskart”, hvor den del som styrer bevegelser i ansikt og fingre/hånd, ligger lengst ned mot øret – de
områder som styrer albue ligger lenger opp mot issen. Disse områdene kan påvises ved funksjonell MRI
(fMRI) ved at forsøkspersonen repeterte ganger utfører en standardbevegelse. Vi undersøkte 4 pasienter
med høye cervicale skader (tetraplegi) som skulle få rekonstruert aktiv fleksjon av tommel (aktivt nøkkelgrep) ved senetransposisjon av brachioradialis (BR) til flexor pollicis longus (FPL). Pasientene ble
undersøkt preoperativt og noen måneder etter utført senetransposisjon. Funnene ble jevnført med fMRI
av 3 friske kontrollpersoner. Data ble tatt opp i tidsserier på 30 sek med 3T MR skanner der de utførte
alternerende arm- og hånd (tommel)- bevegelser avbrutt av 30 sek hvile. Data ble så statistisk behandlet
med interferensstatistikk der nevronal aktivitet (målt som forandring i oksygenopptak) under aktive serier
ble kontrastert mot passive serier.
Resultater: Preoperativ fMRI viste at BR var styrt fra hjernebarkens senter for albuekontroll, lokalisert
til samme område som hos friske kontrollpersoner. Postoperativ fMRI viste at aktiv tommelbøy hos
pasientene nå var lokalisert til senter for håndbevegelser med samme lokalisasjon som hos de friske
kontrollpersonene.

Diskusjon: Resultatene våre viste at det skjer en “omprogrammering” i hjernen når en aktiv albuebøyer
(BR) gjøres om til en aktiv tommelbøyer (BR-FPL transposisjon). Den transponerte muskelen styres nå
fra et senter som ligger svarende til hjernebarkens senter for håndfunksjon. Pasientene må oftest tenke
“bøy albuen” de første månedene postopr. Etter 2-3 måneder går tommelbøy automatisk. Denne påviste
reorganisering av hjernebarken skjer parallelt med trening av den transponerte muskelen til sin nye
funksjon.

Betydning: Så vidt vi har kunnet finne fra litteraturen, er dette første gang man har vist at hjernebarken
er i stand til å reorganisere seg etter kirurgisk transposisjon av muskel/sene.
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Kasuistikk: Kompartmentsyndrom i underarm
fire uker etter fasciotomi
Holm-Glad T, Røkkum M, Reigstad O
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Muskelfascie tilheler raskere enn hud, og kompartmensyndrom
kan forekomme der det tidligere har vært gjort fasciotomi. Det er særlig aktuelt
etter nye traumer eller hos pasienter med blødningsforstyrrelser. Vi presenterer et
pasientkasus der kompartmentsyndrom utviklet seg kun få uker etter fasciotomi
for samme tilstand.
En 24 år gammel mann med alvorlig hemofili type B ble fasciotomert i venstre underarm etter et minimalt
traume og klinisk mistanke om kompartmentsyndrom i volare losje. Fire uker senere pådro han seg et
nytt lite traume, og ble reinnlagt på grunn av økende smerter og hevelse i samme underarm. Han kunne
ikke strekke ut fingrene aktivt, og ved forsøk på passiv ekstensjon økte smertene betydelig. Den volare
muskelbuken var hard ved palpasjon. Han fikk cyclokapron og koagulasjonsfaktorer iv, og det ble gjort
trykkmåling i volare losje (45 mmHg). Kliniske funn og forhøyet trykk tilsa refasciotomi. Peroperativt
fant vi en komplett regenerert volar underarmsfascie som sto under trykk, og denne ble spaltet. Det var
hematommasser i fleksormuskelbuken. Postoperativt gikk symptomene tilbake, og huden kunne lukkes
etter to dager. To måneder etter siste fasciotomi hadde han gjenvunnet tilnærmet normal funksjon i
aktuelle arm.

Konklusjon: tidligere fasciotomi utelukker ikke nytt akutt kompartmentsyndrom, selv etter få uker. Ved

økende smerteplager og kliniske tegn som gir mistanke om forhøyet losjetrykk bør man ha en lav terskel
for trykkmåling og refasciotomi.
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Rekonstruktiv håndkirurgi
hos tetraplegipasienter
i Norge 2000-2015
Gudmundsdotti R, Strandenes E, Hanestad T, Hove LM
Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteten ved tetraplegi,
Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Innledning: Den årlige insidensen for ryggmargskader i Norge er 11 per million
mennesker, eller ca. 55 nye tilfeller pr. år, 60 % av disse er inkomplette skader.
Mann/kvinne ratio er 5:1.
Rekonstruktiv håndkirurgi hos pasienter med tetraplegi etter ryggmargskade utføres ved Ortopedisk
avdeling Haukeland universitetssykehus, Bergen. Tjenesten startet i 2000, og fra 2012 har dette vært
landsfunksjon med etablering av Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på
overekstremiteten ved tetraplegi. Postoperativ rehabilitering utføres ved de tre regionale spinalenhetene,
Sunnaas Sykehus (Oslo), St. Olav universitetssykehus (Trondheim) og Haukeland universitetssykehus
(Bergen).

Pasienter og metoder: Det har vært utført 103 operasjoner (454 tekniske (NOMESCO) prosedyrer)
på 50 pasienter med cervical ryggmargskade for å rekonstruere arm/håndfunksjon. Median alder ved
skade 26 år (range 13-71 år), median alder ved operasjonen var 40 år (range 14-75 år). 24 pasienter
hadde ryggmargskade etter fall, 16 etter trafikkulykker, 6 etter stupeulykker og 4 som følgetilstand etter
medisinsk sykdommer (infeksjon, thromboembolism, etc).
Resultater: Det har vært utført 38 tricepsrekonstruksjoner for å gjenopprette albueekstensjon (37 bakre
deltoid til triceps transposisjoner og én biceps til triceps transposisjon) og 44 grep rekonstruksjoner.
Grep rekonstruksjonene består av 38 aktiv nøkkelgrep og 6 passiv nøkkelgrep; - noen er kombinert med
aktiv fingerfleksjon. Det er i tillegg gjort 4 S-PIN nervetransposisjoner (supinator til posterior interosseous
nervetransposisjon) på 2 pasienter og 2 opponensplastikker (EDM til APB transposisjon) samt 9 reoperasjoner og 5 mindre prosedyrer.
Komplikasjoner: Det har vært en ruptur etter triceps rekonstruksjon, og to pasienter har hatt ruptur av
distal-split-FPL-EPL-tenodese (New Zealand tenodese). To CMC-I arthrodeser har måttet reopereres på
grunn av nonunion, og hos tre pasienter måtte det gjøres tenolyse på grunn av adheranser. En pasient
hadde tap av håndledds-ekstensjon etter ECRL transposisjon.
Konklusjon: Operative intervensjoner for å bedre arm/håndfunksjon hos pasienter med tetraplegi er
trygge prosedyrer med få komplikasjoner. Det gir pasienten bedre muligheter for å utføre arbeid, lettere
egenomsorg og en meningsfull fritid. En kombinert tilnærming med kirurgi og rehabilitering er viktig for
optimale resultater.
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Reseksjon av sarkom på overarm og rekonstruksjon med fritt vaskularisert fibulagraft og
senetransposisjoner for drophånd i en seanse
Myrseth LE1, Winge M1, Hetland KR1, Thorkildsen J2, Norum OJ2
1. Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi, Oslo universitetssykehus. 2. Seksjon for kreftortopedi, Oslo universitetssykehus

Det blir stadig vanligere med ekstremitetsbevarende kirurgi i behandlingen av
beinsarkomer. Dette vil ofte gi betydelige funksjonelle utfall og disse pasientene
kan representere store kirurgiske utfordringer når det gjelder å bevare så god
funksjon som mulig i den affiserte ekstremiteten.
Vi presenterer en pasient med sarkom i overarm og affeksjon av bløtdeler som nødvendiggjorde reseksjon
av en stor del av humerus sammen med triceps og et langt segment av n.radialis.
I samme seanse ble overarmsskjelettet rekonstruert med et fritt vaskularisert fibulagraft og det ble gjort
klassisk senetransposisjon for den forventede drophåndfeilstillingen (pronator teres til ECRB, palmaris
longus til reroutet EPL og FCU til extensor digitorum communis).
Innheling av fibulagraftet gikk langsomt, noe som kan ha sammenheng med aggressiv postoperativ
kjemoterapi.
Ved kontroll knapt to år postoperativt viser rtg. god innheling av fibulagraftet. Hun har svært god bevegelighet i skulder, nær normal bevegelighet i albue og god håndfunksjon, alt uten smerter, og hun er tilbake
i full stilling i sin gamle jobb med minimal tilrettelegging.

Konklusjon: Ved hjelp av nøye planlegging og et team av kirurger med ulik kompetanse kan avansert
tumorbehandling og rekonstruksjon oppnås i en seanse og på den måten spare pasienten for inngrep og
spare ressurser i avdelingen.
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Ustabile distale radiusfrakturer hos pasienter
over 65 år. Konservativ behandling versus
operasjon med volar låseplate. Erfaringer fra
oppstart av RCT, 25 pasienter inkludert
Hassellund S, Williksen J, Madsen JE, Husby T
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål

Innledning: Det er usikkert om pasienter over 65 år med ustabil radiusfraktur er
best tjent med operasjon eller konservativ behandling. Den tilgjengelige litteraturen
gir ikke grunnlag for å si at operasjon gir best funksjonelt resultat. Det er imidlertid
en økende trend mot flere og mer invasive prosedyrer. Det er nylig publisert norske
anbefalinger for behandling av håndleddsbrudd, og i denne retningslinjen skiller
eldre seg ut som en gruppe der anbefalingen står svakere. Det er imidlertid en
svak anbefaling for operasjon, men det er angitt at det er usikkert om gevinsten
oppveier ulempene.
Målet med prosjektet er å sammenligne de funksjonelle resultatene hos pasienter som er randomisert til
enten gipsbehandling eller operasjon med volar låseplate samt å sammenlikne behandlingene i en kost-/
nytteanalyse.

Materialer og Metoder: Vi er i gang med en randomisert studie mellom konservativ behandling med

gips og operasjon med volar låseplate. Det er planlagt som en non-inferioritystudie hvor vi vil finne ut
om konservativ behandling er like bra eller nesten like bra som operasjon. Vi har valgt en non-inferiority
margin på 8 poeng i quick-DASH, dvs. hvis forskjellen mellom metodene er mindre enn 8 poeng ansees
gipsbehandling som ”non-inferior”, altså som tilnærmet likeverdig operasjon. Det er også planlagt en
helseøkonomisk analyse. Vi planlegger å inkludere 100 pasienter. Hovedutfallsmålet er q-DASH etter ett
år. Sekundære utfallsmål er PRWE, fornøydhet, styrke, bevegelighet, komplikasjoner, røntgenbilder og
EQ-5d. Pasientene følges med kontroll etter 6 uker, 3,6 og 12 måneder samt 2 og 5 år.

Resultater: I løpet av de første 7 mnd ble det inkludert 25 pasienter. Gjennomgående har vi møtt en
positiv innstilling til studien hos pasientene. ca. halvparten av pasientene som oppfyller inklusjon/eksklusjonskriteriene har samtykket til inklusjon. Det er 3 hovedgrunner til at pasientene ikke ønsker inklusjon,
den vanligste er at de vil slippe operasjon, deretter at de ikke vil delta i en studie, mens noen har ønsket
operativ behandling. Det er ikke vært noen reoperasjoner i den operative gruppen eller operasjoner i den
konservative gruppen.
Betydning/relevans: Dagens varierende praksis sykehus imellom med hensyn til behandling av

håndleddsbrudd viser at det er behov for studier med høy evidensverdi. Dette prosjektet vil bringe ny
kunnskap og være med på å gi bedre funderte anbefalinger for behandling av eldre pasienter med
håndleddsbrudd.
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Behandling av håndleddsbrudd i Norge
– data fra Norsk pasientregister fra 2009-2014
Kvernmo HD1, Otterdal P2, Balteskard L2
1. Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling, universitetssykehuset Nord-Norge, / UiT – Norges Arktiske Universitet.
2. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord

Innledning: Det finnes ingen publiserte nasjonale incidensrater eller data over
behandlingspraksis i Norge. Det er derfor utført en analyse av forekomsten av håndleddsbrudd og behandlingspraksis hos voksne nasjonalt og på helseforetaksnivå
(HF). Endring de siste årene er forsøkt beskrevet.
Materialer og metoder: Det er brukt data fra Norsk pasientregister (NPR) for å identifisere pasienter

med håndleddsbrudd og behandlingen som er gitt. Datamaterialet inkluderer pasienter over 18 år med
ICD-10 diagnosekodene S52.5 eller S52.6 i perioden 2009-2014. Operativ behandling av håndleddsbrudd er definert ut fra prosedyrekodene; NCJ45, NCJ47, NCJ45, NCJ47, NCJ55, NCJ57, NCJ65 og
NCJ67. Konservativ behandling er definert som håndleddsbrudd uten operative prosedyrekoder.
Resultatene presenteres som rater (antall per 100 000 innbyggere) justert for alders- og kjønnssammensetning i de områdene der pasientene er bosatt, definert som opptaksområdene til helseforetakene.

Resultater: Antallet håndleddsbrudd i Norge har ligget rundt 12 000 årlig med en rate på 225 per
100 000 innbyggere, med fordelingen 3/4 blant kvinner og 1/4 blant menn. Gjennomsnittsalder er
63,5 år for kvinner og 50,0 år for menn. Boområdet Helse Bergen HF har sammen med Helse Førde
HF landets høyeste forekomst av håndleddsbrudd, mens det er færrest brudd blant de som er bosatt
i områdene til Telemarkssykehuset og Helse Finnmark. Forskjellen i rate er på 1,3. På nasjonalt nivå
er det ca. 1/3 av pasientene som behandles operativt. Operativ andel har vært uendret i perioden. På
HF-nivå er det imidlertid store variasjoner mellom foretakene med hensyn til operativ andel og det er
også endringer over år. Førde HF og Vestfold HF har mer enn 3 ganger høyere operative rater sammenliknet med Helgeland HF som har den laveste. De ulike operative behandlingsmetodene på landsbasis
har endret seg betydelig i perioden, hvor platebruken har steget fra ca. 50 % i 2009 til nesten 80 % i
2014. Helse Førde HF har den høyeste operasjonsraten for plater som gjennomsnitt i 6 årsperioden, tett
fulgt av Vestfold HF. Ratene for disse boområdene er mer enn dobbelt så høy som landsgjennomsnittet
og 8-9 ganger høyere enn i Helgelandssykehuset HF som har lavest bruk av plater. I 6 årsperioden ses
en redusert bruk av både perkutan pinning og ekstern fiksasjon, dog finnes også her store variasjoner.
For hele 6-årsperioden behandles bosatte i Stavanger HF 4 ganger oftere med ekstern fiksasjon enn
landsgjennomsnittet, men i 2014 er forskjellen halvert. Bruken av pinner varierer mindre, men bosatte
i områdene for Oslosykehusene, Sykehuset Innlandet og Østfold sykehus behandles oftere med pinner
enn landsgjennomsnittet.
Diskusjon: Analysene viser at forekomsten av håndleddsbrudd har vært jevn over de siste 6 årene. Det

er imidlertid stor variasjon av operasjonsratene mellom de ulike opptaksområdene til HFene over år, men
noe mindre variasjon i 2014. Bruken av plate som operasjonsmetode har variert mye mellom de ulike
boområdene over år, og denne variasjonen vedvarer i 2014. Variasjonen i forbruket av de ulike operative
metodene er stor. Uten kjent variasjon i sykelighet må en slik praksisvariasjon vurderes som uforklarlig, og dermed være et uttrykk for at operative inngrep for håndleddsbrudd ikke er likeverdig fordelt i
befolkningen. En slik variasjon i valg av type operativ behandling mellom befolkningsområder kan mest
sannsynlig tilskrives variasjoner i praksis mellom fagfolk.

Betydning/relevans: En viktig adressat for å arbeide videre med påvist praksisvariasjon vil være de
aktuelle fagmiljøene. Norsk ortopedisk forening utarbeidet i 2013/2014 behandlingsretningslinjer for
håndleddsbrudd. Disse relevante retningslinjene basert på vitenskapelig dokumentasjon vil kunne
harmonisere praksis og dermed gjøre helsetilbudene mer likeverdige.
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Endringer i behandlingsspraksis som
følge av Norsk ortopedisk forenings
behandlingsretningslinjer
Kvernmo HD1, Hove LM2, Odinsson A3, Eikrem M4, Krukhaug Y5
1. Universitetssykehuset Nord-Norge, Ortopedi- og plastikkkirurgisk avdeling / UiT – Norges Arktiske Universitet. 2. Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avdeling /Universitetet i Bergen. 3. St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling, Håndkirurgisk seksjon / NTNU.
4. Ortopedisk avdeling, Ålesund sykehus. 5. Haukeland universitetssykehus, Ortopedisk avdeling – Universitetet i Bergen

Innledning: Norsk ortopedisk forening (Nof) publiserte anbefalinger for behandling av distale radiusfrakturer på www.håndleddsbrudd.no høsten 2013, og
som ble utvidet med flere retningslinjer høsten 2014. Siden dette er Nofs første
kunnskapsbaserte retningslinjer, ønsker vi å kartlegging effekten retningslinjene
har hatt på gjeldende praksis.
Materialer og metoder: Questback-undersøkelse sendt ble sendt august 2013 per epost til 693

medlemmer,. Samme undersøkelse ble sendt ut juli 2015 til 871 medlemmer. Undersøkelsen inneholdt
spørsmål for kartlegging av behandlingspraksis for håndleddsbrudd. Undersøkelsen ble sendt ut av
Legeforeningen, som har oppsummert resultatene.

Resultater: Begge Questback-undersøkelsene hadde lav svarprosent, men hvor 250 besvarte under-

søkelsen i 2013 og 184 i 2015. Besvarelsen hadde samme fordeling blant spesialister, ikke-spesialister
og leger under utdanning i de to undersøkelsene. Knappe 60 % i begge undersøkelsene opererer 10-24
brudd årlig, mens resten fordeler seg jevnt over skalaen. Rundt 80 % vurderer bruddene ut fra de
primære røntgenbildene. Andelen som setter operasjonskriteriet dorsal tilt til å skulle være ≥10 grader har
økt fra 51 % i 2013 til 59 % i 2015 og andelen som vurderer at ulnar varians skal være ≤ 2 mm har økt
fra 60 % til 73 %. Plating dominerer som operativ metode, med over 70 % for alle brudd som oppfyller
operasjonsindikasjon. Den største forskjellen fra 2013 til 2015 er en økning i bruken av plater for komminutte, intraartikulære brudd. Andelen som ønsker å (re-)operere pasienten hvis bruddet dislokerer er
nesten 100 %, og andelen som ønsker å gjøre dette tidlig har økt fra 36 % til 50 %.

Diskusjon: Resultatene viser endringer i vurderingen av brudd som er mer i henhold til instabilitets-

kriteriene i Nofs behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd. Likeledes har de aller fleste fokus på at
man bør (re-)operere hvis bruddet glir, og at man bør gjøre dette tidlig. For øvrig dominerer platebruken
for alle typer frakturer med operasjonsindikasjon, med en markant økning for komminutte intraartikulære
brudd. Vi kunne ha ønsket oss en høyere svarprosent, men de påviste endringene følger Nofs anbefalte
behandling av håndleddsbrudd.

Betydning/relevans: Kartleggingen kan tyde på en praksisendring fra 2013 til 2015 som samsvarer
med Nofs behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd.
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Håndleddsartroskopi.
Et 2 års materiale fra Volvat
Medisinske Senter
Haugstvedt JR
Volvat medisinske senter, Oslo

Innledning: Ved smerter i hånd eller håndledd vil primærlege ofte henvise pasienter til en radiologisk (som oftest MR) undersøkelse og deretter til offentlig sykehus
som ledd i utredning eller behandling. På grunn av lang ventetid for vurdering av
disse pasientene i det offentlige helsevesen vil pasienter med helseforsikring, eller
av andre årsaker, henvises til private sykehus for vurdering.
Materiale og metode: Fra september 2013 til september 2015 har én håndkirurg utført 39 artroskopier i hånd og håndledd ved VMS.

Resultat: Hos én pasient ble det gjort artroskopi av CMC I leddet alene, mens det hos de resterende 38

pasienter ble gjort artroskopi av håndledd. Hos alle disse 38 pasientene ble det også utført artroskopi av
intercarpalleddene (midtcarpal-rekken), mens det i tillegg også ble utført artroskopi av pekefingers MCP
ledd hos én pasient, hos en annen ble det også utført artroskopi av CMC I og STT leddene, mens hos
en tredje ble det gjort artroskopi av håndledd og STT. Hos én pasient ble det i tillegg utført artroskopi av
distale radioulnarledd (DRUJ). Hos 18 pasienter ble det funnet en central TFCC ruptur, mens det hos
6 pasienter ble funnet en perifer TFCC ruptur (hvorav én pasient med avrivning fra fovea). Ni pasienter
hadde en skade av SL lig, fem pasienter av LT lig, fire pasienter hadde en uttalt radiocarpalleddsartrose,
to pasienter en midtcarpalleddsartrose, én pasient en STT artrose og én pasient en CMC I artrose. Hos
åtte pasienter ble det funnet uttalte synovittforandringer som foranlediget synovectomi, mens hos én
pasient ble det diagnostisert en avrivning av det dorsale radiocarpalligamentet. Andre diagnoser var ulnart impaction syndrom, DRUJ synovitt, chondrocalcinose, og lunatum malaci. Fire pasienter ble operert
med en arthroskopisk assistert gangliectomi.
Pasienter med synovitt fikk utført en synovektomi, centrale TFCC rupturer ble behandlet med reseksjon,
perifere TFCC rupturer ble behandlet med artroskopisk assistert refiksajon, hvorav én pasient med
transosseøs refiksasjon til fovea. Hos tre pasienter var undersøkelsen en diagnostisk prosedyre hvor man
kombinerte med en åpen operasjon; excisjon av pisiforme, stabilisering av ECU og åpen CTS operasjon.
Hos fire pasienter med SL-/LT-instabilitet ble det i tillegg til synovectomi gjort en shrinkage, mens én
pasient med CMC I artrose fikk utført en synovectomi med shrinkage. Hos tre pasienter var det en
diagnostisk prosedyre hvor funnene var større enn forventet og hvor pasientene avventer evt ytterligere
kirurgi. Gjennomsnittlig operasjonstid for alle pasienter var 46 min (11-99).

Diskusjon: Mens man ved en nøyaktig klinisk undersøkelse kan komme nærmere en diagnose, og

man ved en radiologisk undersøkelse kan se et ”bilde av virkeligheten”, så er det ved en artroskopisk
undersøkelse at man kan se, undersøke og kartlegge skjelettet og ligamentene i håndroten. Hos nesten
alle pasienter ble en diagnostisk prosedyre kombinert med en terapeutisk prosedyre.

Betydning: Artroskopi av håndledd, intercarpalledd og fingerledd er som oftest en kombinasjon av
en diagnostisk og terapeutisk prosedyre. Disse kan utføres ved private sykehus, mens omfattende
prosedyrer, hvor det er en fordel å være to kvalifiserte operatører, bør utføres hvor forholdene ligger til
rette for disse inngrepene.
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Håndleddsartroskopi. Et 2 års materiale
fra Volvat Medisinske Senter
Haugstvedt JR
Volvat medisinske senter, Oslo

Innledning: Ved smerter i hånd eller håndledd vil primærlege ofte henvise pasienter til en radiologisk (som oftest MR) undersøkelse og deretter til offentlig sykehus
som ledd i utredning eller behandling. På grunn av lang ventetid for vurdering av
disse pasientene i det offentlige helsevesen vil pasienter med helseforsikring, eller
av andre årsaker, henvises til private sykehus for vurdering.
Materiale og metode: Fra september 2013 til september 2015 har én håndkirurg utført 39 artroskopier i hånd og håndledd ved VMS.

Resultat: Hos én pasient ble det gjort artroskopi av CMC I leddet alene, mens det hos de resterende 38
pasienter ble gjort artroskopi av håndledd. Hos alle disse 38 pasientene ble det også utført artroskopi av
intercarpalleddene (midtcarpal-rekken), mens det i tillegg også ble utført artroskopi av pekefingers MCP
ledd hos én pasient, hos en annen ble det også utført artroskopi av CMC I og STT leddene, mens hos
en tredje ble det gjort artroskopi av håndledd og STT. Hos én pasient ble det i tillegg utført artroskopi av
distale radioulnarledd (DRUJ). Hos 18 pasienter ble det funnet en central TFCC ruptur, mens det hos
6 pasienter ble funnet en perifer TFCC ruptur (hvorav én pasient med avrivning fra fovea). Ni pasienter
hadde en skade av SL lig, fem pasienter av LT lig, fire pasienter hadde en uttalt radiocarpalleddsartrose,
to pasienter en midtcarpalleddsartrose, én pasient en STT artrose og én pasient en CMC I artrose. Hos
åtte pasienter ble det funnet uttalte synovittforandringer som foranlediget synovectomi, mens hos én
pasient ble det diagnostisert en avrivning av det dorsale radiocarpalligamentet. Andre diagnoser var
ulnart impaction syndrom, DRUJ synovitt, chondrocalcinose, og lunatum malaci. Fire pasienter ble
operert med en arthroskopisk assistert gangliectomi.
Pasienter med synovitt fikk utført en synovektomi, centrale TFCC rupturer ble behandlet med reseksjon,
perifere TFCC rupturer ble behandlet med artroskopisk assistert refiksajon, hvorav én pasient med
transosseøs refiksasjon til fovea. Hos tre pasienter var undersøkelsen en diagnostisk prosedyre hvor man
kombinerte med en åpen operasjon; excisjon av pisiforme, stabilisering av ECU og åpen CTS operasjon.
Hos fire pasienter med SL-/LT-instabilitet ble det i tillegg til synovectomi gjort en shrinkage, mens én
pasient med CMC I artrose fikk utført en synovectomi med shrinkage. Hos tre pasienter var det en
diagnostisk prosedyre hvor funnene var større enn forventet og hvor pasientene avventer evt ytterligere
kirurgi. Gjennomsnittlig operasjonstid for alle pasienter var 46 min (11-99).

Diskusjon: Mens man ved en nøyaktig klinisk undersøkelse kan komme nærmere en diagnose, og

man ved en radiologisk undersøkelse kan se et ”bilde av virkeligheten”, så er det ved en artroskopisk
undersøkelse at man kan se, undersøke og kartlegge skjelettet og ligamentene i håndroten. Hos nesten
alle pasienter ble en diagnostisk prosedyre kombinert med en terapeutisk prosedyre.

Betydning: Artroskopi av håndledd, intercarpalledd og fingerledd er som oftest en kombinasjon av
en diagnostisk og terapeutisk prosedyre. Disse kan utføres ved private sykehus, mens omfattende
prosedyrer, hvor det er en fordel å være to kvalifiserte operatører, bør utføres hvor forholdene ligger til
rette for disse inngrepene.
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Biopsier fra distale radius etter innsetting
av CaP sement
Winge M1, Johansson C2, Røkkum M1
1. Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo. 2. Odontologisk fakultet, Gøteborg Universitet, Gøteborg, Sverige

Innledning: CaP bensement innlagt i bendefekter antas å bli erstattet av levende
ben, men det er uklart hvordan dette skjer ved klinisk anvendelse. Det er også
usikkert hvorvidt partikler fra sementen kan bli frigjort og føre til lokal bløtvevsreaksjon.
Materialer og metoder: 14 pasienter, median alder 57 år (38-60), 4 menn/10 kvinner, fikk fjernet

sin distale radiusplate (11 dorsale – 3 volare) på grunn av ubehag og tenosynovitt-liknenede symptomer.
Elleve var primært operert med korrigerende osteotomi og installasjon av CaP bensement. Tre var kontroller. Av disse var 1 operert med korrigerende osteotomi og bengraft (dorsal plate) og 2 for radiusfraktur
(1 dorsal og 1 volar plate). Biopsiene ble tatt fra overgangen ben-sement-ben (11), ben-bengraft-ben (1),
ben (2) og tilgrensende bløtvev (14). Median tid mellom primær kirurgi og fjerning av platen/biopsi
var 15 måneder (9-26).

Resultater: Biopsiene av ben-sement overgangen viste hovedsakelig direkte omdanning av CaP

sement til osteoid, senere umodent, og etterhvert modent velorganisert ben. Bensementen viste tegn til
osteoclast-mediert resorpsjon. Sementpartikler, macrofager og plasmaceller ble observert i bløtvevsbiopsier nært inntil benet. Vi fant tegn til inflammatoriske celler langs seneskjedene i noen pasienter
i begge grupper, men sjelden tilstedeværelse av sementpartikler.

Betydning/relevans: CaP sementen ble gradvis omdannet til levende, velorganisert ben. Det var ingen
holdepunkter for at sementpartikler var årsaken til tenosynovitt-liknende symptomer.
Referanser:
1. Frankenburg EP et al, (1998) Biomechanical and histological evaluation of a calcium phosphate cement.
J Bone Joint Surg Am 80:1112–1124
2. Constantz BR et al, Histological, chemical, and crystallographic analysis of four calcium phosphate cements in different rabbit osseous
sites, J Biomed Mater.Res. (Appl.Biomater) 43:451-461,1998.
3. Ooms EM et al, Soft-tissue response to injectable calcium phosphate cements, Biomaterials 24 (2003) 749-757
4. Winge MI et al, Calcium phosphate bone cement: a possible alternative to autologous bone graft. A radiological and biomechanical
comparison in rat tibial bone, Arch Orthop Trauma Surg. 2011 Aug;131 (8):1035-41
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Behandling av kombinert Radio-Carpal
leddsartrose og Distal Radioulnarledds artrose
Haugstvedt JR, Rigo IZ
Sykehuset Østfold, Moss

Innledning: Å behandle artroser, primære eller sekundære, i intercarpalledd
eller radiocarpalledd kombinert med samtidig artrose i det distale radioulnarledd
(DRUJ) er utfordrende. Tradisjonelt har det blitt gjort en avstivning av intercarpalledd eller av radiocarpalledd (total håndleddsavstivning), evt innsetting av en
håndleddsprotese, og ofte har et slikt inngrep blitt kombinert med en reseksjon
(Darrachs operasjon) på distale ulna. Vi har erfaring med at pasienter med reseksjon av distale ulnaende kan få betydelige plager med impingement mellom
”ulna-stumpen” og radius, smertene fremkommer først og fremst ved fleksjon
av albuen med belastning av hånden. For å forhindre en slik impingement med
påfølgende smerter har vi kombinert en artrodeseoperasjon med rekonstruksjon
av DRUJ med protese.
Materiale og metode: Vi har operert fire pasienter med en slik kombinasjon. Hos én pasient har vi
kombinert en radiocarpalleddsartrodese med en Scheker protese (Aptis MEDICAL), en semi-constrained
protese; artrodesen ble utført mellom radius og distale håndrotsrekke etter at det var gjort en reseksjon
av proksimale håndrotsrekke. Artrodesen ble fiksert med en ”VA-locking Intercarpal Fusion” plate
(Synthes®). De to neste pasientene fikk utført en RadioScaphoLunate (RSL) artrodese med den samme
platen; en av disse pasientene fikk innsatt en uHead™ hemiprotese (SBI) mens den andre fikk en
Scheker protese. Den siste pasienten fikk utført en intercarpal artrodese med samme type plate som ble
kombinert med uHead™. Pasientene fikk gips postoperativt.
Resultat: Alle artrodesene tilhelte uten komplikasjoner. Protesene i DRUJ innhelte. Pasientene med en

partiell artrodese, RSL eller intercarpal, bibeholdt noe bevegelighet over håndleddet, total fleksjon-ekstensjon var mellom 50 og 100°. Rotasjonsutslagene var totalt (pronasjon-supinasjon) på over 130°.

Diskusjon: En kombinasjon av en konvensjonell total håndleddsartrodese med plate og skruer, eller en

håndleddsprotese, med samtidig innsetting av DRUJ protese, kan by på problemer med plassering av
skruer og implantat. For å unngå slike problemer har vi valgt en annen kombinasjon. Vi har gjort denne
kombinerte fremgangsmåten på fire pasienter som er fornøyde 6-20 mnd etter operasjonene. Operasjonene er teknisk krevende, man må ha korrekt plassering av plate og protese og vi anbefaler immobilisering
postoperativt. Pasientene kan påberegne seg noe fleksjon-/ekstensjonsbevegelighet i håndleddet (ved
RSL-/IC-artrodeser) kombinert med nesten normal pronasjon/supinasjon.

Relevans: Den anførte operasjon kan være et alternativ til et mer omfattende inngrep med innsetting
av håndledds- og DRUJ-protese, evt kombinasjon total håndleddsartrodese og DRUJ-protese.
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Artrodese mellom 1. metacarp og scaphoid/
trapezoid med corticospongiøst cristagraft
som salvage prosedyre for mislykket
trapezium-ekstirpasjon
Vatn B, Thorkildsen R, Røkkum M
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Bakgrunn: Ekstirpasjon av trapezium med eller uten interposisjonsplastikk kan gi
gode resultater ved behandling for CMC 1 artrose. Noen pasienter får imidlertid
betydelige plager med proksimal migrasjon av første metacarp, progresjon av
triskafoidartrose, smerter, instabilitet og svakhet. Behandlingen av slike tilfeller er
vanskelig. Ved artrodese mellom første og andre metacarp kan det være vanskelig
å få tilheling og gunstig stilling på tommelen.
Materiale og metode: Fra september 2013 til april 2015 har vi operert 5 pasienter (4 kvinner og en

mann med median alder 56 (49 - 65) år). 3 venstre (ikke-dominante) og 2 høyre (dominante) hender
ble operert med artrodese mellom skafoid og første metacarp ved bruk av corticospongiøst cristagraft
fiksert med pinner. Pinnene ble fjernet etter median 13 (10 - 18) uker. Hos 4 ble det samtidig utført
artrodese av triskafoidleddet. Indikasjonen var smerter hos alle. Operasjonen ble utført 1,5 til 4,5 år
etter primærinngrepet. En pasient var først operert hos oss med Electra protese. Grunnet koppløsning
ble det først forsøkt revisjon med trapezektomi og FCR-interposisjonsplastikk. De øvrige pasientene var
primæroperert ved ulike andre sykehus med trapezektomi, hvorav 3 samtidig fikk gjort APL-plastikk. Hos
en av av trapezektomipasientene var det også utført spalting av A1-pulley og en hadde gjennomgått to
mislykkede forsøk på artrodese mellom første og andre metacarp før salvage prosedyren. 4 av pasientene
hadde betydelig - og én noe proksimal migrasjon av første metacarp. Hos 3 så man tydelig radiologisk
triskafoidartrose.

Resultater: Radiologisk tilheling er bekreftet hos 4 av pasientene. Hos pasienten med cristagraft
mellom skafoid og første metacarp uten artrodese i triskafoidleddet tilkom pinneløsning og manglende tilheling. Pasienten er den eneste som røyker og stod i tillegg på immunsupprimerende behandling. Denne
pasienten har et dårlig sluttresultat. To er fornøyde og smertefrie og to nokså fornøyd, men fortsatt med
noe smerter. Vi registrerte to sårinfeksjoner på hoftekammen. En hadde radialisnevropati etter primæroperasjonen, ellers har ingen rapportert symptomer fra sensoriske radialisgrener.
Betydning/relevans: Artrodese mellom skafoid, første metacarp og triskafoidleddet med corti-

cospongiøst cristagraft kan gjenopprette lengde, stabilitet, kraft og behandle artrosesmerter. Etter median
18 (5 - 24) måneder er det oppnådd tilheling og tilfredsstillende resultat hos 4 av 5 pasienter.
Langtids-resultater foreligger ikke.
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Rekonstruksjon av PIP-ledd etter
frakturluksasjon med hemi-hamatumgraft
– kasuistikk
Thu F, Holthusen J, Røkkum M
Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Intraartikulære skader av PIP-ledd som følge av frakturluksasjoner er
vanskelige å behandle, og det foreligger ingen enhetlig behandlingsstrategi. Når
30-50 % av leddflaten er involvert, og frakturen er komminutt, er det ikke mulig
med ORIF. Mange velger å anlegge en eller annen form for Ex-fix for å holde
distraksjon mens knokkelen tilheler.
Et alternativ er å rekonstruere leddet med bengraft fra hamatum (hemi-hamatumgraft). Vi presenterer en
kasuistikk hvor denne metoden er brukt.

Materiale og metode: En 19 år gammel mann skadet seg i april 2015 og ble operert 1 mnd senere.

Høyre 3. fingers PIP-ledd hadde destruert volare leppe av mellomfalangens proximale leddflate. Den
destruerte leddflaten av proximale midtfalang ble fjernet og erstattet med hemi-hamatum bengraft. Man
høstet graft fra hamatum med en leddflate som korresponderte med leddflaten man ville rekonstruere.

Resultater: Ved kontroll etter knapt 5 mnd. var hemi-hamatumgraftet røntgenologisk innhelet.

Bevegeligheten i PIP-leddet var 70 grader aktiv fleksjon og minus 10 grader aktiv ekstensjon. Pasienten
vil undersøkes på ny medio oktober 2015, for oppdaterte resultater.

Diskusjon/betydning/relevans: Frakturluksasjoner av PIP-ledd med destruksjon av den volare
leddflate på proksimale mellomfalang kan være vanskelig å behandle. Rekonstruksjon av leddet med
hemi-hamatumgraft er et lovende behandlings-alternativ.
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Intramedullær nagle eller platefikasjon av
dislokerte midkskaft klavikulalfrakturer?
En prospektiv randomisert kontrollert studie
på 123 pasienter
Fuglesang HFS
Akershus universitetssykehus

Introduksjon: En del pasienter med komplett dislokerte klavikulafrakturer vil ha
nytte av akutt operativ behandling. Hvilken operasjonsmetode som gir best funksjonelt resultat er usikkert. Primært endepunkt var å sammenligne DASH
(Disability of Shoulder And Hand) score med ett års oppfølging. Sekundære
endepunkter var Constant score (CS), komplikasjoner, pasientfornøydhet og
kosmetisk resultat. Nullhypotesen var at det ikke var noen funksjonell forskjell
mellom de to gruppene i oppfølgingsperioden. Den alternativ hypotesen var at det
var en 10 poengs forskjell, altså en klinisk signifikant forskjell mellom metodene.
Metode: Denne prospektiv randomiserte studien ble utført på Akershus universitetssykehus etter
godkjenning av etisk komité, fra første juni 2009, til 30 september 2012. Power analyse for å finne en
forskjell på 10 i DASH gav 36 pasienter i hver gruppe. Etter informert samtykke ble pasientene randomisert på operasjonsstuen til enten intramedullær nagling med TEN eller åpen reposisjon og platefiksasjon med Synthes 3.5 LCP prekontuderte klavikula plate. Pasientene ble kontrollert etter 6, 12, 26
og 52 uker med røntgen til tilheling.
Resultat: Totalt 123 pasienter ble inkludert i studieperioden. Pasienter operert med plateosteosyntese
hadde lengre operasjonstid (70 min (min-max, 35 - 106) mot 54 minutter (min-max, 22-120) i TEN
gruppen. Plateosteosyntese gav bedre kvikk-DASH score etter 2, 3 og 4 uker (p<0.05)). DASH og CS
var bedre etter 6 uker i plategruppen (p<0.05). Etter ett år var det ingen forskjell i funksjon mellom
gruppene. Platefiksasjon hadde noe flere infeksjoner enn TEN i oppfølgingsperioden (p<0.05).
Konklusjon: Platefiksasjon av komplett dislokerte midskaft klavikulafrakturer gav noe raskere
funksjonell bedring sammenlignet med TEN, men etter ett år fant man ingen forskjell.
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Plexuskirurgi de siste 15 år ved seksjon
for overekstremitets- og mikrokirurgi
Rikshospitalet
Thu F, Thorkildsen R, Molland RS, Myrseth LE, Røkkum M
Arbeidssted: Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Skade av plexus brachialis er en alvorlig og potensielt svært invalidiserende skade. De er i hovedsak delt inn i obstetriske- og traumatiske skader.
Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF (tidligere KMI), har tilbudt kirurgisk behandling for pasienter med
denne typen skader siden ca. 1992, og er nå Nasjonalt behandlingssenter for
skade av plexus brachialis (”Landsfunksjon”). I forbindelse med at ”landsfunksjonen” er lagt til vår avdeling, ønsker vi å presentere vår erfaring og vårt kirurgiske
volum de siste 15 år (2000 til og med 2014).
Materiale og metode: Retrospektiv gjennomgang av operasjonsprotokoller fra 2000 til og med 2014,

med identifikasjon av alle pasienter med skade av plexus brachialis som diagnose. I denne perioden
er det utført ca. 230 operasjoner. Inngrepene kan grovt skilles i primære- og sekundære operasjoner.
Primære operasjoner er rekonstruksjon av plexus brachialis, tidlig etter skade. Sekundære inngrep er
funksjonsforbedrende inngrep på muskel, sene og/eller skjelett. Vi vil vise en oversikt over de forskjellige
inngrepene som har blitt gjennomført, og forklare indikasjonsstillingen til de viktigste teknikkene.

Resultater: Resultatene er ikke klare ved innsending av abstrakt, men vil bli presentert på Høstmøtet.
Diskusjon/Betydning/Relevans: Vi anser det som viktig å få opplyst det norske ortopediske miljø om
tilbudet som er tilgjengelig for denne pasientgruppen.
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Hvor pålitelig og korrekt er AO/OTA klassifikasjonen for brudd i lange rørknokler hos voksne
pasienter behandlet på skadepoliklinikken ved
Stavanger universitetssykehus
Formanek E, Ahmad N, Meling T
Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus

Innledning: AO/OTA klassifiseringen er det nærmeste vi i dag er en komplett
klassifikasjon av bruddskader. Korrekt og pålitelig klassifisering er nødvendig
dersom man skal beskrive forekomsten eller sammenligne behandling og
resultater for de ulike bruddene. Denne klassifikasjonen rapporteres med fire tegn
til Frakturregisteret ved Stavanger universitetssykehus (FRES). Påliteligheten og
korrektheten til AO/OTA klassifiseringen for opererte brudd har vi tidligere analysert.
Vi ønsker nå validere kodingen av brudd i lange rørknokler hos pasienter ≥16 år
utført på skadepoliklinikken der erfaringsnivå varierer fra turnuslege til overlege.
Materiale og metode: Vi hentet ut primærkodingen fra FRES for perioden 1. januar til 31. mai 2013.

Pasienter som hadde flere brudd ble eksludert. Vi hentet inn rekodinger fra orginalkoderne for intrarater
analyse. En assistenlege sørget for nytt kodesett for interrater analyse. Referansestandard ble utarbeidet
for korrekthetsmålinger målt mot orginalkode (ublindet) og mot rekodingen (blindet).
Kappa analyse (K) og samsvarsprosent (PA) ble utført i SPSS, og stratifisert etter Landis og Koch.

Resultater: De 679 frakturene ble kodet av til sammen 53 leger. Ved bruk av alle fire tegn i koden

fordelte resultatene seg for de fire analysene slik:

Intrarater; PA: 0.62 og K: 0.60 (moderate), interrater PA: 0.51 K: 0.49 (substantial), ublindet korrekthet
PA: 0.74 K:0.72, blindet korrekthet PA:0.64, K:0.62
Ved bruk av de tre første tegnene fant vi:
Intrarater; PA: 0.76 og K: 0.73 (substaniate), interrater PA: 0.70 K: 0.66 (substantial), ublindet korrekthet
PA: 0.84 K:0.81, blindet korrekthet PA:0.81, K:0.78.

Diskusjon: Vi finner sammenlignbar pålitelighet og korrekthet i kodingen på skadepoliklinikken

sammenlignet rapporter av kodekvalitet i litteraturen men mindre god sammenlignet med den klassifikasjonen som var gjort etter operativ bruddbehandling. Vi planlegger en multivariat regresjonsanalyse i et
forsøk på å avdekke faktorer som påvirker korrektheten mest.
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Insidens og komplikasjonsrate ved fraktur
i lange rørknokler ved Stavanger
Universitetssykehus (SUS)
Strøm T1, Meling T1, Ramakrishnan R2, Ahmed A2, Fosse L1, Harboe K1
1. Stavanger universitetssykehus. 2. Baylor College of Medicine, Dallas, Texas

Innledning: Globalt dør over 5 millioner mennesker årlig på grunn av traume,
som er den ledende dødsårsak hos personer under 60 år. For hvert dødsfall får
3-8 personer ett varig funksjonstap. Fem av de ti hyppigste ikke-dødelige skadene
etter traume er fraktur i lange rørknokler (LRK). LRK kan brukes som prediktor for
frakturinsidens i ett epidemiologisk definert område.
Vi presenterer en oversikt over frakturinsidens av LRK hos pasienter eldre enn 16 år i perioden
28.05.2008 -27.05.2015 inkludert hvilken type behandling og komplikasjonsraten etter
primærbehandlingen.

Materialer og metode: Stavanger universitetssykehus har et opptaksområde på 340 000 mennesker.

I Frakturregisteret i Stavanger (FRES) har man etter en validert prosedyre registrert såvel konservativ som
operativt behandlede frakturer siden mai 2008. Utover pasientens alder og frakturens AO-kategori har vi
studert komplikasjonsraten (brudd som blir reoperert på grunn av alvorlige årsaker). Blandt de viktigste
alvorlige årsakene er dyp infeksjon, osteosyntesesvikt, pseudoartrose og malunion. Vi har her inkludert
LRK hos voksne (>16år). I denne studien ble frakturer som primært var behandlet på ett annet sykehus
eller spontane frakturer på grunn av kjent metastatisk kreft sykdom ekskludert.
Statistisk Sentralbyrå er anvendt som kilde for befolkningstall for nedslagsområdet og gjennomsnittet av
disse er grunnlaget for insidensberegningene.

Resultater: I syvårsperioden ble totalt 16,461 frakturer i lange rørknokler registrert i FRES, tilsvarende
en årlig insidensen 843/100,000. Distale radius/ulna (257/100,000) var hyppigst registrerte fraktursegment, deretter proksimal femur (162/100,000) og ankel (153/100,000). Andelen opererte frakturer var
størst blant proksimal femur (99 %) og femurskaft (98 %) og lavest blant proksimal humerus (14 %)
Andelen alvorlige komplikasjoner blant de opererte frakturene var totalt 10 %. Høyest komplikasjonsrate
fant vi i leggskaft (19 %) og lårskaftsfrakturene (16 %). Foretrukket fiksasjonsmetode ved begge disse var
margnagling
Diskusjon: I denne studien har vi presentert en unik oversikt hentet fra FRES over totalforekomst,

behandling og komplikasjonsrate blant de lange rørknoklene i vårt nedslagsfelt. Tallene representerer
hele frakturbehandlingsvirksomheten ved en norsk ortopedisk avdeling. Ideelt hadde det vært å utvide
registreringen med andre faktorer som påvirker vår behandlingsindikasjon og prognose: dislokasjonsgrad
og stabilitet i bruddet, yrke, adresse, medisinbruk, alkohol og røykevaner, osteoporose og diabetes parametre. Konkret endepunkt i dagens database er komplikasjoner etter den primære frakturbehandlingen.
Vi ønsker å følge hele pasientforløpet ved å inkludere traumetype og skademekanisme samt legge inn
PROMS (pasientens egenrapporterte mål) som er en mer følsom og relevant kvalitetsindikator for hele
pasientgruppen.

146

Høstmøteboken • 2015

Abstrakt

305

Traume

Distale femurfrakturer operert med mini-invasive
teknikker: 110 frakturer behandlet med retrograd margnagle eller vinkelstabil plate
Buciuto R, Bråten M
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Innledning: Osteoporose eller høyenergetiske skader byr på utfordringer ved
valg av osteosyntese av distale femurfrakturer. For å redusere ytterligere kirurgisk
traume og sikre stabil fiksasjon har man de senere år hovedsakelig brukt retrograd
margnagle eller vinkelstabile laterale plater med mini-invasiv (MIPO) teknikk.
Vi har ønsket å vurdere begge typer implantater brukt i vår avdeling.
Materialer og metoder: 109 pasienter med distal femur frakturer type A eller C ( AO- klassifikasjon),

ble evaluert. 38 pasienter (39 frakturer) var operert med retrograd margnagle (SCN, Stryker) og 71
pasienter (72 frakturer) med vinkelstabil plate (LISS, Synthes). Middelalder i naglegruppen var 68 år
(18-90) og i plategruppen 74 år (26-96). De fleste (95.3 %) frakturer var lavenergetiske skader. Det var
79 % av type A i SCN- gruppen og 80 % i LISS- gruppen. Lukket reponering var mulig i 38 frakturer med
SCN fiksasjon. I LISS- gruppen ble kondylfrakturer fiksert åpent. Øvrige frakturer var fiksert mini-invasivt.
Oppfølgingstid i naglegruppen var 12 måneder og 11måneder (6-12) i plategruppen. Resultater baseres
på standardisert røntgenundersøkelse og Neer Scoring System (NSS).

Resultater: Gjennomsnitt operasjonstid var 80 min (50-110) i SCN og 130 min (47-350) i LISS-

gruppen. Peroperativ blødning var 190 ml (100-300) i SCN og 350 ml (100-650) i LISS- gruppen. Alle
frakturer i SCN- gruppen har tilhelet i løpet 16 (12-20) uker. I LISS- gruppen var tilhelingstid 19 (16-28)
uker. Det var 9 (12.6 %) pseudoarthroser i LISS- gruppen. Postoperative aksefeil i frontalplan 5° eller
mer ble funnet hos 10 (26 %) pasienter i SCN og 7 (8.4 %) i LISS- gruppen. Sluttevaluering (NSS):
SCN- gruppen 10 (25.6 %) excellent, 23 (58.9 %) good og 5 (12.8 %) fair. LISS- gruppen 15 (23.4 %)
excellent, 43 (67.1 %) good og 6 (9.2 %) fair.

Diskusjon: Retrograd (SCN) margnagle og vinkelstabil plate (LISS) tilbyr relativ atraumatisk fiksasjons-

metode. Det var større (26 % vs 8.4 %) andel med postoperative aksefeil, hovedsakelig i varus, i SCN
gruppen. Mangelfull operativ teknikk og vanskelig aksekontroll ved gjennomlysning kan muligens forklare
den høye forekomst av aksefeil ved SCN. Det var relativ stor andel (12.6 %) av pseudoarthroser med
LISS til tross for mini-invasiv teknikk. Vi har ingen direkte forklaring til dette men muligens forskjellige
biomekaniske egenskaper av de to implantater har betydning for bruddtilheling. Svakheten med denne
studien er at evalueringen baseres på retrospektive data og en direkte sammenlikning av de to implantater blir ikke mulig. Prospektive sammenlignende studier er derfor ønskelige.
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Insidens, behandling og komplikasjoner
for ankelfrakturer ved Stavanger
universitetssykehus
Djuv A, Fosse L, Meling T
Stavanger universitetssjukehus

Innledning: Vi vet at ankelfrakturer utgjør omlag 12 % av alle lange rørknokkelfrakturer hos voksne som opereres. En vet lite om epidemiologien og behandling
av ankelfrakturer i Norge. Hvor stor andelen av ankelfrakturene opereres? Hvilke
operativ behandling brukes? Hvilke alvorlige komplikasjoner (dype infeksjoner,
osteosyntesesvikt ol.) oppstår og hvem får dem?
Metode: Ved hjelp av FRES (Fraktur Registeret ved Stavanger Universitetssjukehus) som inkluderer
data fra både skadepoliklinikken, sentral-operasjon og dagkirurgi, har en data på alle ankelfrakturer som
er behandlet i vårt tilfangsområde med 340 000 innbyggere i tidsperioden 01.01.2009-31.12.2014.
FRES er et validert register hvor en i tillegg til behandlingen har registrert demografiske data, valg av
osteosyntesemateriale og årsakene til reoperasjonene. Alle aldersgrupper ble inkludert. Patologiske
frakturer og pasienter primær-behandlet på annet sykehus ble ekskludert. Oppfølgingstiden var minimum
6 måneder. AO/OTA-klassifikasjon er benyttet. De statistiske analysene er gjennomført med SPSS (IBM
Statistics v.22). P-verdier <0.05 anses signifikant.
Resultater: Totalt 2789 ankelfrakturer ble registrert i perioden. Hvilket gir et gjennomsnitt på 465
(SD± 36) ankelfrakturer i året og insidens på 1.4/1000/år. 1125 (40 %) av frakturene ble operert .

Av de opererte frakturene utgjorde Weber B frakturene 66 % og Weber C frakturene 31 %. Få Weber
A frakturer ble operert. 54 % av de opererte var kvinner. Gjennomsnittsalderen for de opererte ankelfrakturene var 42 år (11-91 år) for menn og 54 år (11-95 år) for kvinner.
Konvensjonelle plater var den dominerende fiksasjonsmetoden (78 %). Vinkelstabile ble brukt i 8 %
av bruddene. 28 % av C-frakturene fikk kun skrue. 65 pasienter (6 %) fikk alvorlige postoperative
komplikasjoner i løpet av oppfølgingstiden, hvor osteosyntesesvikt (37) og dype infeksjoner (26) var de
vanligste. C frakturene fikk hyppigst osteosyntesesvikt (21 vs 14) og B frakturene fikk flest sårrupturer (9
vs 0) og dype infeksjoner (16 vs 6). Dislokasjon i ankelleddet (syndesmoseskade eller talocruralledds-dislokasjon) var signifikant assosiert med alvorlige komplikasjoner (OR 3.8, Cl 1.8-8.1). 50 % av frakturene
ble operert innen 12 timer. Komplikasjonsraten var lavest ved tid til kirurgi mellom 6-12 timer eller >48
timer (0.06 vs 0.04). Andelen alvorlige komplikasjoner økte med økende alder og var signifikant høyere i
gruppen >60 år (8 % vs 6 % totalt).

Diskusjon: En ser at en har en høyere andel kvinner med ankelfrakturer som må opereres i en aldersgruppe assosiert med osteoporose. Menn er i snitt yngre når de pådrar seg ankelbrudd. Osteosyntesesvikt er vanligere blant C frakturene enn B frakturene. Alvorlige komplikasjoner ser ut til å forekomme
hyppigere hos de med dislokasjon, de >60 år og hos de som opereres tidlig etter skaden (sannsynligvis
alvorlige frakturer).

Betydning/relevans: En ser at tross lave komplikasjonstall har en større andel alvorlige komplikasjoner
ved dislokasjon i ankelleddet, ved tidlig kirurgi og ved økt alder.
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Suturendobutton gir bedre funksjon og bevegelighet enn kvadrikortikal syndesmoseskrue ved
behandling av syndesmoseskader i ankelen
Andersen MR1, Frihagen F2, Madsen JE2, Figved W1
1. Ortopedisk Avdeling, Bærum sykehus, VVHF. 2. Ortopedisk Avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo universitetssykehus Ullevål

Innledning: Ved syndesmoseskader er anatomisk reposisjon av syndesmosen og
opprettholdelse av denne viktig for det kliniske resultatet. Hva som er den beste
fiksasjonsmetoden er omdiskutert. Formålet med studien var å sammenligne
resultatene etter stabilisering av syndesmosen med suturendobutton (TightRope®,
Arthrex) eller syndesmoseskrue (kvadrikortikal 4,5 mm metallskrue).
Materiale og metode: Studien ble gjennomført ved Bærum sykehus og Oslo universitetssykehus. 97

pasienter mellom 18 og 70 år med syndesmoseskade med eller uten samtidig Weber C ankelfraktur ble
randomisert til to grupper (suturendobutton=48, skrue=49). Syndesmoseskruene ble rutinemessig fjernet
mellom 10 og 12 uker post operativt. Behandlingsgruppene var like med hensyn til demografiske data.
Primært endepunkt var AOFAS ankel-bakfotskår (OTA) og blant sekundære endepunkter var Olerud
Molander Skår (OMA), CT og bevegelighet målt ad modum Lindsjø. Oppfølgning ble gjort etter 6 uker,
6 mnd., 1 år og 2 år. Komplikasjoner og reoperasjoner ble registrert fortløpende. 87 pasienter (90 %)
gjennomførte 2 års oppfølgning (suturendobutton=46, skrue=41).

Resultater: Pasienter behandlet med suturendobutton hadde bedre OTA skår etter 6 mnd. (88 vs. 82
poeng, p=0,02), 1 år (93 vs. 84 poeng, p=0,001) og 2 år (93 vs. 85 poeng, p=0,01). Vi fant også bedre
OMA skår i suturendobutton-gruppen etter 6 mnd. (81 vs. 68, p=0,001), 1 år (90 vs. 80, p=0,015) og
2 år (93 vs. 81, p<0,001). Differanse i maksimal dorsalfleksjon mellom operert og frisk side var mindre
i suturendobutton-gruppen etter 6 uker (-17,1 vs. -20,9, p=0,08), 6 mnd. (-7,6 vs. -10,9, p=0,04), 1
år (-4,7 vs. -7,6, p=0,048) og 2 år (-4,3 vs. -8,2, p=0,005). Det var ingen forskjell i antall ikke-planlagte
reoperasjoner mellom gruppene. 6 pasienter (13 %) fikk fjernet suturendobutton på grunn av. lokale
plager fra knuten. 7 pasienter (15 %) i skruegruppen fikk diagnostisert havari av syndesmosen i løpet
av behandlingsperioden, mot ingen i suturendobutton-gruppen (p=0,005). 34 av 47 (72 %) pasienter i
suturendobuttongruppen og 21 av 48 (44 %) pasienter i skruegruppen hadde ved CT-målinger mindre
enn 1,5 mm. forskjell i avstand tibiofibulært sammenlignet med frisk side (p=0,007).
Diskusjon: Bruk av suturendobutton i behandlingen av syndesmoseskader gir bedre funksjonelle

skår og bedre bevegelighet sammenlignet med bruk av en kvadrikortikal skrue. En mulig årsak er at
suturendobutton gir en dynamisk stabilitet, som i tillegg til å kunne gjøre reposisjonen bedre, er mer lik
syndemosens normale fysiologi. Den prominente knuten kan gi lokale plager og 13 % av pasientene med
suturendobutton fikk denne fjernet innenfor de første 2 årene etter operasjonen. Knuteløse varianter er
tilgjengelige.

Betydning: Suturendobutton er et bedre alternativ enn kvadrikortikal syndesmoseskrue ved behandling
av syndesmoseskader hos pasienter under 70 år.
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Induksjonsmodifiserbart
osteosyntesemateriale
Efskind L
Spesialist ortopedi og generell kirurgi, sivilingeniør kjemi (NTH)*

Dette foredraget presenterer status for et ambisiøst forsøk på å utvikle en helt ny
type osteosyntesemateriale.
Vår visjon er å utvikle et materiale som erstatter stål/metall i plater og skruer innen frakturkirurgien.
Materialet skal ved induksjon in vivo la seg mykne eller smelte slik at det kan modifiseres eller lettere
fjernes. Samtidig skal det beholde sin styrke til man på et valgt tidspunkt smelter eller mykner det ved
induksjon. Det skal ha minst like gode mekaniske egenskaper som dagens materialer og være like
vevstolerabelt.
Dette var våre ambisiøse mål, der EU støtte (FP-7) i 2009 ga oss muligheten til et bredt anlagt materialutviklings prosjekt, der vi også har etablert en faglig ortopedisk ”advisory board” med bl.a.
Lars Nordsletten og undertegnete.
Etter mange utprøvinger ble det satset på et materiale bestående av Polycapronelactone (PCL), karbonfibre og en magnetisk absorber.
Vi har støtt på mange vanske og overraskelser, men har kommet såpass langt på vei at vi mener å
kunne begrunne at dette materialet lar seg utvikle og vil kunne gi nye og spennende muligheter innen
frakturkirurgien.
Denne presentasjonen oppsummerer hva vi har kommet fram til så langt, og hva som er
utfordringene framover.

* Under prosjektfasen ansatt som ortopedisk overlege Oslo universitetssykehus, nå pensjonert men arbeider som tilsynslege og i perioder
som ortoped i Malawi i Afrika.
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Ultralydbehandling ved manglende
knokkeltilheling, preliminære resultater
Buciuto R, Bjerkan G
Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Trondheim

Innledning: Manglende tilheling av knokkel etter brudd eller osteotomi krever
vanligvis behandling. Lokal ultralydterapi er et ikke-operativt behandlingsalternativ som har vist lovende resultater med opp til 87 % bruddtilheling ved
etablert pseudartrose (1-6) .Vi ønsket å vurdere om dette kan være et
behandlingsalternativ i vår ortopediske praksis og gjennomførte derfor en
pilotundersøkelse.
Materialer og Metoder: Fra oktober 2014 til juni 2015 ble 26 pasienter (14 kvinner) med gjennom-

snittsalder på 48 år (18-71) med til sammen 27 tilfeller av manglende knokkeltilheling behandlet med
ultralyd (EXOGEN, Bioventus). Behandlingsprotokollen besto av målrettet ultralyd med frekvens 1.5 MHz
mot affisert område 20 minutter daglig. Følgende knokler ble behandlet: tibia (12), fibula (1), femur (5),
humerus (2), calcaneus (1), metatars (3), clavicula (3) og tuber ischii (1). Det var 21 pseudartroser etter
brudd og 3 etter osteotomi. 3 pasienter hadde stressbrudd. Knokkeltihelingen ble vurdert ved røntgenundersøkelse.

Resultater: Av 27 behandlede knokler, tilhelte 7 i løpet 12 til 20 ukers behandling. 13 knokler er

behandlet i kun 8 uker, men alle viser tegn til tilheling med callus som omfatter mer enn 50 % av knokkelcirkumferensen. 6 pasienter er behandlet i under 6 uker og tilhelingen kan derfor ikke bedømmes.
1 pasient (med brudd i tuber ischii) har ikke vist tegn til tilheling.

Diskusjon: Gjennomsnittlig behandlingstid i litteraturen er 20 uker. 7 av 8 pasienter i vårt materiale

som er behandlet i 20 uker oppnådde tilheling. For de øvrige pasientene er behandlingstiden for kort til
å kunne konkludere om lokal ultralyd har effekt, men røntgenbildene er lovende for av alle 13 pasienter
som til nå er behandlet i 8 uker. Metoden er brukervennlig med nesten 100 % compliance. Pasientgruppen er ikke homogen, men de fleste var opprinnelig vurdert for operativ behandling. Våre resultater
viser at lokal ultralyd kan vurderes som alternativ til kirurgisk intervensjon.

Referanser:
1. Zura et al. Treatment of chronic (>1 year) fracture nonunion: Heal rate in a cohort of 767 patients treated with low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS). Injury. 2015 May 28. pii: S0020-1383 (15)00301-0.
2. Zura et al. A cohort study of 4,190 patients treated with low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS): findings in the elderly versus all patients.
BMC Musculoskelet Disord. 2015 Mar 1;16:45.
3. Mundi R et al. Low-intensity pulsed ultrasound: Fracture healing. Indian J Orthop. 2009 Apr-Jun; 43 (2): 132–140.
4. Dijkman BG, Spraque S, Bhandari M. Low-intensity pulsed ultrasound: Nonunions. Indian J Orthop. 2009 Apr-Jun; 43 (2): 141–148.
5. Mayr E, Frankel V, Rüter A. Ultrasound--an alternative healing method for nonunions? Arch Orthop Trauma Surg. 2000;120:1–8.
6. Malizos KN, Hantes ME, Protopappas V, Papachristos A. Low-intensity pulsed ultrasound for bone healing: an overview. Injury.
2006;37:S56–62.
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Nasjonalt Hoftebruddregister
– erfaringer etter 10 års drift
Engesæter LB1,2, Gjertsen LE2,1
1. Klinisk Institutt 1, Universitet i Bergen. 2. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen, Norge

Innledning: Nasjonalt Hoftebruddregister startet i januar 2005 innsamling av data
fra hoftebruddoperasjoner i Norge. Hensikten var å få et datagrunnlag som kunne
bidra til å forbedre håndtering av pasienter med hoftebrudd. Våre erfaringer etter
de første 10 årene presenteres.
Materialer og metoder: Etter alle primær- og reoperasjoner for hoftebrudd fyller kirurgen ut et papirskjema med informasjon om pasienten, bruddet og operasjonen. Skjema sendes til registeret. Informasjon om eventuell dato for død blir innhentes fra Statistisk sentralbyrå.

Resultater: For perioden 2005 - 2014 var 90581 operasjoner rapportert. 88 % av operasjonene var
primære og 12 % var reoperasjoner. 70 % av primæroperasjonene var utført på kvinner. Gjennomsnittsalder ved brudd var 80,4 år; for kvinner 80,7 år og for menn 77,2 år. De siste 3 årene har rapporterte
primære operasjoner falt fra 8617 til 8083. Antall reoperasjoner har falt fra 1184 (16,7 % av alle
operasjoner) i 2005 til 873 (9,8 %) i 2014. En dramatisk endring i behandling av dislokerte lårhalsbrudd
har funnet sted i 10 års perioden. 45 % av dislokerte lårhalsbrudd ble operert med skrueosteosyntese i
2005-2006 og 53 % med hemiproteser, mens i 2013-2014 ble 90 % av disse bruddene behandlet med
hemiproteser. Tid fra brudd til operasjonsstart var for hele perioden 22,6 timer; kortere for operasjon med
2 skruer (21,4 timer) og lenger for operasjon med hemiprotese (25,8 timer). Flere operasjoner for hoftebrudd ble utført om natten (kl 00-08) i første del av 10-års perioden i forhold til siste del; 11 % versus
3 %. Operasjonstid (hud til hud) var 25 minutter for 2 skruer, 76 minutter for hemiproteser, 56 minutter
for glideskruer (HCS), 75 minutter for HCS med trokantær støtteplate, 51 minutter for kort margnagle,
94 minutter for lang margnagle og 99 minutter for totalprotese.
Diskusjon/betydning: Fall i rapporterte primæroperasjoner kan indikere en reduksjon i forekomsten av
hoftebrudd, men kan også indikere svikt i rapporteringen til registeret. Fall i antall reoperasjoner skyldes
trolig endring til bedre primærbehandling av dislokerte lårhalsbrudd. Hoftebruddregisteret gir pålitelige
epidemiologiske data om forekomst og behandling hoftebrudd i Norge. De innsamlede dataene har
bidratt til bedring i den operative behandlingen av denne svake pasientgruppen.
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Mortalitet etter hoftebrudd. En prospektiv
studie med 12-17 års oppfølging
Bjørgul K
Sykehuset Østfold og Aleris Helse Oslo, Forskningen utgår fra Sykehuset Østfold

Hoftebrudd er et av de vanligste bruddene i helsevesenet. Insidensen øker med
økende alder, og en mengde studier viser høy postoperativ dødelighet. Det angis
at 1 års mortalitet ligger mellom 25 og 30 prosent, og flere studier viser at dødeligheten er større en for den øvrige befolkningen. Mortalitet etter behandling for
hoftefraktur ansees å væreavhengig av kvaliteten på helsetjensesten, og myndigheten anvender derfor 30 dagers mortalitet som et kvalitetsmål på norske sykehus.
Det er vist at en rekke faktorer påvirker dødeligheten, og det er av stor betydning å
kjenne disse faktorene for å kunne justere for ulikheter i pasientgrunnlaget for det
enkelte sykehus. Vi har tidligere vist at pasientens helsetilstand målt ved hjelp av
American Society of Anaesthesiologist score (ASA) er den viktigste enkeltfaktoren
etter 5-10 år. I denne studien har vi sett på mortaliteten etter 12-17 år.
Metode: Alle pasienter som ble behandlet for hoftebrudd ved Sykehuset Østfold Fredrikstad i perioden
1998 - 2003 ble registrert og fulgt prospektivt. Vi registrert helsetilstand ved hjelp av ASA score i tillegg til
enkle funksjonsmål som gangfunksjon og bosted. Alle brudd i øvre femurende er registrert og klassifisert.
For denne studien ble alle pasienter sjekket i vårt elektroniske pasientjournalsystem som kommununiserer med Folkeregisteret. Dødsdato ble registrert, og levende pasienter ble sensurert med den aktuelle
datoen (april-mai 2015).
Alle pasientene ga tillatelse til deltagelse i studien, og prosjektet er godkjent av NSD.

Resultater: 1786 frakturer er inkludert i denne analysen. Av disse er 1550 registrert døde, mens 229
fortsatt lever. Vi mangler opplysninger på 7 frakturer (0,4 %). Av disse var 1302 kvinner og 484 menn,
med gjennomsnittsalder på henholdsvis 80,8 og 77,1 år. Det var 1082 intrakapsulære frakturer hvorav
285 var udisloserte og 796 disloserte. Disse ble behandlet med skruefiksasjon eller hemiprotese etter
gjeldende kriterier. De resterende 705 frakturende var per-, eller subtrokantære og ble behandlet med
gammanagle.
Estimert overlevelse for alle pasientene var 5,5 år (5,2-5,7 (95 % CI)), mens verdiene for den enkelte
ASA gruppe var (antall år): ASA1: 12,2 (11,1-13,4); ASA 2: 6,6 (6,2-6,7); ASA 3: 3,7 (3,4-4,0); ASA4:
1,7 (1,0-2,4). Forskjellene er statistisk signifikante (log rank test).

Tolkning: Preoperativ helsetilstand er den viktigste prediktor for overlevelse etter hoftebrudd.
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Preoperativ hypotermi blant hoftebruddspasienter, relatert til postoperativ død
Hannisdal HF
Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus

Det er et velkjent tema at hypotermi blant traumepasienter kan ha negative følger
når det gjelder morbiditet og mortalitet. Hoftebrudd er en av de vanligste skadene
innen ortopedisk kirurgi. Til tross for mange gode behandlingsmetoder, er det ikke
uvanlig at hoftebrudd fører til død hos eldre pasienten. Vi ønsket å undersøke om
hypotermi (≤36.5°C)preoperativt, hadde sammenheng med postoperativ død
innen 30 dager, hos pasienter med hoftebrudd.
Vi tok for oss alle som døde innen 30 dager etter hoftebrudd, behandlet ved Drammen sykehus de siste
4,5 år. Av 1200 hoftebruddspasienter, var 284 døde. Av disse, døde 66 personer innen 30 dager. Ved å
gå tilbake i journaler, fant vi at det hos 56 av de 66 døde pasientene var foretatt temperaturmålinger fra
øret, ved innkomst. Det viste seg at 28 stk (50 %) var >36.5 °C og 28 stk (50 %) var ≤36.5 °C preoperativt. Deretter tok vi en tilfeldig utvalgt gruppe av alle 1200 hoftebruddspasienter, for å kontrollere deres
preoperative temperatur. 66 % av disse var >36.5 °C, og 33 % var ≤36.5 °C.
Ifølge disse tallene viser det seg at det at det er dobbelt så stor forekomst av postoperativ død innen 30
dager, ved preoperativ hypotermi, hos hoftebruddspasienter.
Dette er relativt lave tall, og det kreves et større materiale for å kunne være sikker på dette resultatet. Det
må også tas med at andre indikatorer (morbiditet) enn temperatur spiller en rolle i postoperativ mortalitet.
Dersom et større materiale viser seg å støtte resultatet vist i denne studien, kan det har stor betydning for
rutiner ved preoperativ oppvarming, og overlevelse, hos hoftebruddspasienter.
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Har kirurgens erfaring noe å si for
resultatet etter hoftebruddkirurgi?
Authen AL1, Engesæter LB2,3, Gjertsen JE2,3
1. Medisinsk Odontologisk fakultet, UiB. 2. Ortopedisk Avdeling, Haukeland universitetssjukehus. 3. Klinisk institutt 1

Innledning: Hoftebrudd blir på norske sykehus operert av operatører med ulik
erfaring. Denne studien ser på om det er forskjell i reoperasjonsrisiko mellom
hoftebrudd operert av erfarne sammenlignet med uerfarne operatører.
Metode: Nasjonalt hoftebruddregister har i perioden 2005-2014 registrert 70 776 hoftebruddprosedyrer.
Registrering av operatørerfarenhet startet i 2011 og besvares ja/nei om en av operatørene har mer enn 3
års erfaring i bruddbehandling. Alle hoftebrudd før 2011 ble ekskludert grunnet manglende registrering
av operatørerfarenhet. Patologiske brudd og pasienter under 60 år ble også ekskluderte. Etter eksklusjon
ble totalt 23 207 hoftebruddoperasjoner inkludert. Cox survival analyser er utført for å beregne risiko for
reoperasjon.
Resultat: Gjennomsnittsalder var 82,9 år i gruppen operert av uerfarne operatører og 82,7 år i grup-

pen operert av erfarne operatører. Pasientene operert av erfarne kirurger hadde større komorbiditet:
ASA klasse 3-5; 61,4 % (uerfaren) vs 65,3 % (erfaren).Av alle hoftebruddoperasjoner deltok erfarne
operatører på 18 735 operasjoner (81 %) og kun uerfarne operatører på 4472 operasjoner (19 %). Det
var forskjeller i operatørerfarenhet mellom de ulike operasjonsmetodene. Av hemiprotesene ble kun 9 %
utført av uerfarne operatører og ved operasjon med lang margnagle kun 11,6 %. Av operasjon med 2
skruer eller glideskrue derimot ble henholdsvis 30,4 % og 28,9 % utført av uerfarne operatører.
Vi fant totalt sett en signifikant høyere risiko for reoperasjon etter operasjon med uerfaren kirurg sammenlignet med erfaren kirurg (6,3 % vs 4,9 %, RR 1,2, p=0.003). Videre var det øket risiko for reoperasjon
etter operasjoner for udislokerte brudd (11 % vs 9 %, RR 1,3, p=0.047) og etter operasjon for dislokerte
lårhalsbrudd (7,5 % vs 4,5 %, RR 1.5, p=0.002) Subanalyser for andre undergrupper av brudd og
operasjonsmetoder viste ingen signifikante forskjeller, men tendenser mot at pasienter med hoftebrudd
operert av uerfarne kirurger, oftere må reopereres.

Diskusjon: Forskjellene i reoperasjonsrisiko mellom erfaren og uerfaren operatør er overraskende liten.
Det kan tenkes at grensen mellom erfaren og uerfaren kirurg er satt for høyt, og at vi dersom erfaren
kirurg var definert som 2 års erfaring innen bruddkirurgi, kunne forventet å finne større forskjeller. En
annen forklaring kan være at antall år med erfaring i bruddbehandling ikke nødvendigvis gjenspeiler
volumet av hoftebruddoperasjoner for de enkelte operatører da antall årlige hoftebrudd-operasjoner
varierer mellom sykehus.

Betydning/relevans: Operasjoner for hoftebrudd hvor ingen av operatørene har mer enn 3 års erfaring
i bruddbehandling gir litt økt risiko for reoperasjon. Da reoperasjoner er en betydelig belastning for disse
skrøpelige pasientene bør en tilstrebe tilstrekkelig erfarne operatører på alle hoftebruddoperasjoner.
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Faktorer som predikerer havari og
reoperasjon etter primær operasjon med
glideskrue. Retrospektiv kohort undersøkelse
av 1123 frakturer
Paukovits TM, PhD1, Thomas AM, MD2
1. Overlege, Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak, Drammen sykehus, Vestre Viken HF. 2. MD, PhD Stipendiat, Klinikk for Diagnostikk og
Intervensjon, Avdeling Immunologi og Transfusjonmedisin, Oslo universitetssssykehus HF

Innledning: Brudd i øvre femurende er en diagnose assosiert med høy mortalitet
og morbiditet. Hvert år opereres det i Norge 10000 hoftebrudd. Pertrokantære
brudd utgjør ca. 30 % av hoftefrakturene. Den vanligste operasjonsmetoden
i Skandinavia ved disse bruddene er en glideskrue og plate. Opp til 25 % av
pasientene opplever komplikasjoner etter operasjon med CHS eller DHS.
Hensikt: Målet var å undersøke faktorer som påvirker utfallet etter primæroperasjon med glideskrue
(CHS/DHS) osteosyntese, samtidig ønsket man å sammenligne overlevelse av anatomisk reponerte
frakturer med postoperativ valgus- eller varus feilstilling.
Pasienter og metode: Studien er en retrospektive kvantitativ kohortstudie. Det ble inkludert 1123

frakturer i studien operert mellom 1.1.2002 og 1.7.2014. Gjennomsnitt oppfølgingstid var 72,9 (0-144)
måneder. Faktorer som ble registrert var kjønn, alder, osteoporose, fraktur klassifikasjon (AO type A1,A2
og A3), reposisjonskvalitet (anatomisk, valgus eller varus), tid mellom primær operasjon og reoperasjon. Pasientgruppen hadde en gjennomsnittsalder på 82,1 år og besto av 350 (31,16 %) menn. 1074
pasienter (95,6 %) med osteoporose, 756 (67,3 %) A1 frakturer, 230 (20,5 %) A2 frakturer og 137
(12,2 %) av A3 frakturer ble registrert.

Resultater: 48 frakturer (4,3 %) ga symptomgivende havari. Gjennomsnittsintervall til reoperasjon var
11,9 måneder. Respektive 3,4 %, 4,8 % og 8 % av A1, A2 og A3 ble reoperert. Av alle reoperasjoner var
26/48 (54,2 %) A1, 11/48 (22,9 %) A2 og 11/48 (22,9 %) A3 brudd. Postoperativ røntgen kontroll viste
855 (76,1 %) med anatomisk reposisjon, 105 (9,3 %) frakturer fiksert i valgus samt 163 (14,5 %) frakturer fiksert i varus. Det ble funnet at 20/855 (2,3 %) av anatomisk reponerte frakturer, 10/105 (9,5 %)
valgus feilstilte og 18/163 (11 %) varus feilstilte frakturer ble reoperert. Vi har funnet at A3 type frakturer
(p=0,00016) og alder (p = 0.00690) er viktige predikatorer for reoperasjon. For hvert økte kronologisk
leveår på operasjonsdato, synker risiko for reoperasjon med 3,5 %. Valgus feilstiling etter osteosyntese
(p = 0.00243) og varus vinkelfeilstilling (p = 0,00006) er også signifikante risikofaktorer. De gir respektive
2,8 og 3,7 økning i OR for reoperasjon.
Relevans: Resultatene i denne studien viser signifikant høyere antall reoperasjoner blant frakturer

som ble fiksert i feilstilling. Dette påpeker viktigheten av anatomisk reposisjon under operasjon med
glideskrue. Vi har også funnet at A3 type frakturer gir signifikant dårligere prognose. Resultatet er i
samsvar med hittil publiserte mindre studier.
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Hip Fracture Evaluation with Alternatives of
Total Hip Arthroplasty versus Hemi-Arthroplasty
(HEALTH): Design, bakgrunn og gjennomføring
av internasjonale studier
HEALTH-gruppen*, Kontakt: Frihagen F
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: Hoftebrudd er en viktig årsak til død, sykelighet og redusert funksjon,
og antallet hoftebrudd i verden er antatt å øke til over 6 millioner per år innen
2050. Litteraturen støtter operativ behandling med protese ved lårhalsbrudd med
feilstilling hos eldre, men om vi skal velge totalprotese eller hemiprotese er fortsatt
uavklart. HEALTH-studien er en internasjonal ortopedstyrt studie som sammenligner hemiprotese og totalprotese hos pasienter med lårhalsbrudd med feilstilling.
Materiale og metode: HEALTH er en multisenter studie hvor 1434 pasienter over 50 år med lårhals-

brudd med feilstilling randomiseres til enten hemiprotese eller totalprotese (1). Hovedendepunktet er
ikke-planlagte reoperasjoner. Sekundærendepunktene er funksjon, helserelatert livskvalitet, dødelighet
og hofterelaterte komplikasjoner de første to årene etter bruddet med kontrollpunkter etter 10 uker og 6,
12 og 24 måneder. Vi bruker minimisering, en form for stratifisering, på alder (over eller under 80 år),
boforhold (hjemmeboende vs institusjon) før bruddet, ASA (I/II vs III/IV), sykehus og funksjon før bruddet
for å unngå skjevhet mellom randomiseringsgruppene. Statistisk analyse vil bli gjort med Kji kvadrat eller
Fischers eksakt test og Cox-regresjon.

Resultater: Det er for tiden 43 ortopediske avdelinger i Norge, USA, Canada, Australia, Storbritannia
og Spania som aktivt rekrutterer til HEALTH-studien. Hittil er det rekruttert 819 pasienter, hvorav 126 fra
Norge. Ytterligere 15 avdelinger (bl.a. i Finland, New Zealand og Nederland) er i oppstartsfasen. REK
sør-øst har godkjent HEALTH og studien er registrert på clinicaltrials.gov (NCT00556842). Studien støttes
i Norge av Stiftelsen Sophies Minde.
Diskusjon: Det er et behov i ortopedisk kirurgi for relevante studier med tilstrekkelig vitenskapelig og

statistisk styrke til å kunne konkludere om viktige spørsmål. Resultatene av HEALTH-studien vil bidra til å
avklare et av de viktigste spørsmålene om den kirurgiske behandlingen av lårhalsbrudd.

Betydning/relevans: I tillegg til den kliniske nytten vil HEALTH-studien kunne endre ortopedisk forsk-

ning ved å ha etablert et sterkt internasjonalt ortopedisk forskningsnettverk. Nye store ortopedstyrte
studier kan gi mer definitive svar raskere på våre mest aktuelle spørsmål. HEALTH-studien viser at dette
er en gjennomførbar modell, men det er fortsatt behov for flere studiesteder.
Referanser:
1. Bhandari M, Devereaux PJ, Einhorn TA, Thabane L, Schemitsch EH, Koval KJ, Frihagen F, Poolman RW, Tetsworth K, Guerra-Farfán E,
Madden K, Sprague S, Guyatt G; HEALTH Investigators. Hip fracture evaluation with alternatives of total hip arthroplasty versus
hemiarthroplasty (HEALTH): protocol for a multicentre randomised trial. BMJ Open. 2015 Feb 13;5 (2):e006263.
* se http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25681312 “Collaborators” for fullstendig liste
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Lårhalsbrudd i god stilling hos pasienter eldre
enn 70 år: En randomisert kontrollert multisenterstudie som sammenlikner skruefiksasjon
med hemiprotese. Foreløpige resultater etter
1 års oppfølging
Dolatowski FC1,2, Frihagen F3, Opland V4, Talsnes O5, Hoelsbrekken SE1, Utvåg SE1,2
1. Akershus universitetssykehus. 2. Universitetet i Oslo. 3. Oslo universitetssykehus. 4. Bærum sykehus 5. Sykehuset Innlandet Elverum

Innledning: Det er i dag bred enighet om at pasienter med lårhalsbrudd i feilstilling skal behandles med protese. Til sammenligning har lårhalsbrudd med liten
eller ingen feilstilling (Garden I/II), som i all hovedsak behandles med skruefiksasjon, fått lite oppmerksomhet. Nyere studier har imidlertid vist at en stor andel av
pasientene med lårhalsbrudd i god stilling behandlet med skruefiksasjon, kan ha
nedsatt funksjon og redusert livskvalitet sammenlignet med pasienter som har fått
satt inn en protese. Reoperasjonsfrekvensen har vært rapportert til 15 %. Vi har
derfor igangsatt en randomisert multisenter studie som sammenlikner skruefiksasjon med protesekirurgi ved behandlingen av lårhalsbrudd i god stilling hos eldre.
I henhold til Cochrane library og Clinicaltrials.gov, er det ikke registrert tilsvarende
studier per i dag.
Materialer og metoder: Pasienter 70 år og eldre tilhørende Ahus, Bærum og Elverum sykehus med

lårhalsbrudd i god stilling (Garden I/II) ble invitert til å delta og randomisert til intern fiksasjon med to
skruer eller innsetting av hemiprotese. Pasienter med kognitiv svikt ble inkludert etter samtykke fra
pårørende. Behandlingsresultatene evalueres etter 3 måneder, 1 år og 2 år. Hovedendepunktet er
pasientenes funksjon målt ved endringer i Harris Hip Score (HHS) etter to år. Sekundære endepunkt er
livskvalitet (Eq-5D) og gangfunksjon evaluert ved Timed Up & Go (TUG, målt i sekunder). I tillegg
registreres behandlingskostnader, komplikasjoner og dødelighet.

Foreløpige resultater: Vi har inkludert 220 pasienter, hvorav 115 pasienter ble randomisert til skruefiksasjon og 105 pasienter til hemiprotese. Gruppene skilte seg ikke i fra hverandre med hensyn til alder,
kjønnsfordeling, ASA-kategori, og det var ingen klinisk relevant forskjell i retrospektiv HHS. Vi har per
august 2015 kontrollert 145 av 149 overlevende pasienter (97 % oppfølging). Det var ingen signifikant
forskjell i HHS etter 1 år med HHS=72 (SD 19) i skruegruppen og HHS=74 (SD 19) i hemi-gruppen
(p=0.5). Det var flere reoperasjoner i skruegruppen med 24/115 (21 %) revisjonskrevende svikt av
fiksasjonen i skruegruppen sammenliknet med 5/105 (5 %) revisjoner i protesegruppen (p<0.001). På
gangtesten, presterte hemiprotese-gruppen bedre enn skruegruppen med en gjennomsnittstid på hhv.
15 sek (SD 6) versus 22 sek (SD 14) (p=0.001).
Relevans: Studien tilfører level I evidens og kan bidra til å rettferdiggjøre eller endre dagens retningslinjer for behandling av lårhalsbrudd i god stilling hos eldre over 70 år. Etter ett år, ser vi ingen signifikante forskjeller i HHS mellom gruppene, men det forelå flere reoperasjoner i skruegruppen og
pasientene oppnådde dårligere resultater på gangtesten.
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NoFRACT – the Norwegian Capture
the Fracture Initiative
Basso T1,2, Frihagen F3, Gjesdal CG4,5, Eriksen EF3,6, Nordsletten L3,6, Omsland TK6,
Solberg LB7, Borgen TT8, Stenbro MB8, Wisløff T6, Hagen G2, Bjørnerem Å9
1. St. Olavs Hospital. 2. Norges teknisk naturvitenskaplige universitet. 3. Oslo universitetssykehus. 4. Haukeland universitetssjukehus.
5. Universitetet i Bergen. 6. Universitetet i Oslo. 7. Molde sjukehus. 8. Drammen sjukehus. 9. Universitetet i Tromsø

Introduksjon: Pasienter med brudd har betydelig økt risiko for gjentatte brudd.
I Norge er det liten tradisjon for systematisk forebygging av nye brudd, derfor har
en gruppe bestående av leger og forskere med spesiell interesse for osteoporose
gått sammen og utviklet et standardisert intervensjonsprogram tilpasset det norske
helsevesen. Gjennom intervensjonsprogrammet vil alle pasienter ≥50 år med
brudd tilbys utredning og evt. behandling for osteoporose i tråd med internasjonale
anbefalinger. I januar 2015 mottok prosjektet “NoFRACT – the Norwegian Capture
the Fracture Initiative” interregionale forskningsmidler for å evaluere dette intervensjonsprogrammet. Lokale helseforetak har også bidratt med betydelige midler.
Material og metode: Studiet vil omfatte ca. 25.000 pasienter ≥50 år med brudd og vil evaluere

effekten av å innføre intervensjonsprogrammet. Utfallsmål er nye brudd, mortalitet og helseøkonomiske
konsekvenser. Et stepped wedge cluster randomisert kontrollert design brukes og de syv deltakende
sykehusene er randomisert i tre grupper (clusters) med ulik oppstartsdato. Norsk osteoporoseforbund
utførte randomiseringen i januar 2015. Universitetssykehusene i Trondheim (St. Olavs) og Oslo (Ullevål
inklusive Skadelegevakten) introduserte prosjektet 1.mai-15. Haukeland universitetssjukehus (inklusive
Legevakten), Molde sjukehus og universitetssykehuset Nord-Norge startet 1. september-15. Sist ut er
Drammen og Bærum sykehus med oppstart 1. januar-16. Inklusjonen pågår ut 2017 med siste oppfølging i desember 2018. Hvert sykehus oppretter et internt kvalitetsregister. Effekten av intervensjonsprogrammet måles ved å slå sammen data fra Det norske pasientregister, Hoftebruddregisteret, Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret og Reseptregisteret. Hovedstudien er fritatt fra pasientsamtykke. Studiet
er godkjent av REK og registrert i ClinicalTrials.gov.

Resultater: NoFRACT studien vil presenteres med en kort gjennomgang av det standardiserte
intervensjonsprogrammet.

Diskusjon/betydning/relevans: En tverrfaglig arbeidsgruppe med en betydelig andel leger som
behandler brudd, har samlet stilt seg bak et standardisert intervensjonsprogram for sekundær bruddforebygging i Norge. NoFRACT studien vil evaluere effekten av intervensjonsprogrammet som i prosjektperioden vil nå ca. 25.000 pasienter over 50 år med brudd. NoFRACT vil uten tvil være med på å
definere fremtidig behandling av denne pasientgruppen.
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Hoftebrudd i Sykehuset Innlandet 2014
Frydenlund K1, Furunes H1, Lønne G2, Wangen H3, Clemens D1
1. Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet Gjøvik. 2. Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet Lillehammer.
3. Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet Elverum

Innledning: Pasienter med proksimale femurfrakturer er en multimorbid og utfordrende gruppe. 30 dagers-overlevelse i denne gruppen er av Helsedirektoratet
definert som et kvalitetsmål på helsetjenesten hvert enkelt sykehus leverer.
Siden 2013-2014 har man i Sykehuset Innlandet benyttet standardisert journal
(Uno Hofte) for pasienter med hoftebrudd, og registrert sosiale, økonomiske og
kliniske data for disse pasientene.
Materialer og metoder: Vi har analysert følgende variabler innsamlet fra sykehusene i Lillehammer,

Elverum og Gjøvik i 2015: Peroperativ blødning, operasjonstid, hovedoperatør (LIS eller overlege) og
operasjonsmetode ved pertrochantære frakturer. Kontinuerlige data ble analysert med t-tester og andeler
med krysstabeller. Videre har vi beregnet dekningsgraden, og sammenlignet den med dekningsgraden i
Nasjonalt Hoftebruddregister (NHBR).

Resultater: Gjennomsnittlig peroperativ blødning er ved avdeling A 168ml (95 %KI 150-186ml), for
avdeling B 322ml (95 %KI 270-375ml) og ved avdeling C 215ml (95 %KI 190-240ml). Gjennomsnittlig
operasjonstid er ved avdeling A 55min (95 %KI 52-59min), ved avdeling B 75min (95 %KI 71-80min)
og ved avdeling C 48min (95 %KI 45-51). Andel operasjoner utført med LIS som hovedoperatør er ved
avdeling A 48 %, ved avdeling B 91 % og ved avdeling C 99,5 %. Det mest brukte implantatet ved
pertrochantære frakturer er ved avdeling A kort margnagle med distal sperre (85 %), ved avdeling B lang
margnagle med distal sperre (64 %) og ved avdeling C glideskrue og plate (94 %). Dekningsgraden er i
Uno Hofte 61 % (512/838) og i NHBR 69 % (581/838). Det er store forskjeller i dekningsgraden mellom
sykehusavdelingene.
Diskusjon: Vi tror at forskjellene mellom avdelingene i operasjonstid og peroperativ blødning kan

forklares med bruk av ulike operasjonsteknikker samt erfaring hos hovedoperatør. Rapportperioden
representerer innkjøringsfasen for Uno Hofte, og den forholdsvis lave dekningsgraden skyldes trolig at
ikke alle sykehus har rapportert i hele perioden.

Betydning/relevans: Selv om dekningsgraden i Uno Hofte det første året det ble innført har et klart

forbedringspotensiale, er det for avdeling A,B og C samlet sammenlignbar med dekningsgraden til
NHBR. Man kan således bruke standardisert pasientjournal som hjelpemiddel i intern kvalitetskontroll,
evaluering av LIS’ utdanningsforløp og faglig diskusjon. Vi forventer en betydelig høyere dekningsgrad for
Uno Hofte i 2015.
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Biomekanisk studie av fiksasjon
for lårhalsbrudd: betydningen av implantatets
design i en human benmodell
Brattgjerd JE1,2, Niratisairak S1, Steen H1, Strømsøe K1
1. Biomekanisk laboratorium, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. 2. Institutt for kirurgisk forskning, Institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Oslo

Innledning: For fiksasjon av lårhalsbrudd er ingen implantater vist å være bedre
enn andre, ifølge Cochrane. Biomekaniske studier har derimot vist bedre egenskaper for ulike konfigurasjoner og implantater. Vi kjenner ikke til studier som har
vist bedre biomekaniske egenskaper ved endret design av et implantat i en human
benmodell. Formålet var å sammenlikne biomekaniske parametere ved ulike
belastninger og fiksasjon med 2 LIH nagler og Pinloc;et nytt design med 3 LIH
nagler låst i en plate med 4 ulike størrelser, som sikrer naglene innbyrdes vinkelstabilitet med størst mulig avstand. Intensjonen med endret design var å fremme
uforstyrret bruddtilheling.
Materiale og metode: 16 par ferskfrosne lårben fra humane kadaver (Life Legacy, AZ, USA) ble

undersøkt med kvantifisert CT (qCT) for måling av benmineralinnhold i proximale femur. Deretter ble
modellene operert med et tverrgående kutt subcapitalt, reponert og randomisert til fiksasjon med 2 LIH
eller Pinloc med størst mulig innbyrdes avstand mellom naglene. Modellene ble montert i en testmaskin
(MTS, MiniBionix 858, Ma, USA) for torsjonstesting gjennom lårhalsen i nagleaksen, deretter horisontal
stilling av lårbenet som ved trappegang og vertikalt for å simulere ettbensstand ved kompresjonstester.
Testeksemplarene ble belastet nondestruktivt med torsjon gjennom lårhalsen til 10 grader med og mot
klokka og kompresjon til 200 N ved horisontal orientering. Deretter destruktiv testing ved vertikal stilling
av lårbenet med kompresjon til 500 N i 20 000 sykluser med påfølgende testing til svikt. Fra kraftdeformasjonskurven ble det beregnet stivhet, deformasjon og kraft til svikt. Fra qCT ble det beregnet
benmineralinnhold i form av tetthet, areal og masse for kortikalt og spongiøst benvev i caput, collum og
trokanterregionen, samt subtrokantært. For analyse av relevante variabler ble det utført lineær regresjon.

Resultater: Applikasjon av Pinloc og platens størrelse, dvs naglenes innbyrdes avstand, viste positiv
effekt på torsjonsrigiditeten gjennom lårhalsen. (p<0,001). Benmineraltettheten hadde ingen statistisk
signifikant effekt, men av antropometriske data viste den anterioposteriore diameteren på lårhalsen en
selvstendig effekt. Samlet forklarte dette 70 % av variasjonen i torsjonsstivheten. Videre fant vi også at
kraft til svikt økte ved applikasjon av Pinloc (p=0,02). For øvrige endepunkter var det en tendens i favør
av Pinloc, men forskjellen var ikke statistisk signifikant.
Diskusjon: Endret design og konfigurasjon av implantatet viste bedring i biomekaniske parametere.

Bedringen fra 2 LIH til Pinloc virker tilsynelatende hovedsaklig gjennom å øke torsjonsrigiditeten.
Funnene samsvarer med tidligere studier ex vivo av implantatene. Funnene støttes av resultater i finite
element-analyser av de samme konfigurasjonene. For videre etterprøving av klinisk relevans er det
oppstartet både RSA og multisenterstudie.

Konklusjon: Ytterligere studier er nødvendig for å avklare om Pinloc kan gi bedre biomekaniske
forutsetninger for uforstyrret bruddtilheling ved lårhalsbrudd.
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Ulike prekliniske studier av samme fiksasjonsmetode for lårhalsbrudd: Konsistens mellom
implantatets design, FEA og biomekaniske studier
Brattgjerd JE1,2, Niratisairak S1, Steen H1, Strømsøe K1
1. Biomekanisk laboratorium, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. 2. Institutt for kirurgisk forskning, Institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Oslo

Innledning: Blant prekliniske studier av fiksasjon for lårhalsbrudd regnes humane
kadaverstudier som gullstandarden, men tilgangen til lårben er begrenset og
klinisk overføringsverdi usikker. Som alternativ er det utviklet Finite Element Analyse (FEA) og lårben av kompositt, men også disse er blitt kritisert. Vi er ikke kjent
med at det foreligger sammenlikninger av ulike prekliniske studier ved bruk av
samme fiksasjons-metode for lårhalsbrudd. Formålet med denne undersøkelsen
var derfor å sammenlikne ulike prekliniske studier av mekanikk ved fiksasjon med
2 LIH nagler og det nye designet Pinloc,for å avklare deres plass ved utprøving og
innføring av nye implantater.
Materiale og metode: Fysiske beregninger med endring i moment ved innføring av en tredje nagle,

samt platestørrelse ble utført for torsjon gjennom lårhalsen og aksial kompresjon som ved stående og
sittende stilling. Likeledes ble stivhet beregnet ved FEA av CAD modell av lårben (Sawbones, WA, USA)
med udislokert subcapitalt lårhalsbrudd fiksert med 2 LIH eller Pinloc. For analyser av kompositt ble torsjonstester utført på 24 blokker, mens kompresjonstestene ble utført på 16 lårben av kompositt. (4.generasjon, Sawbones).16 par ferskfrosne lårben fra humane kadaver (Life Legacy, AZ, USA) ble randomisert
til operasjon med 2 LIH eller Pinloc med størst mulige plate. De fysiske modellene ble testet i testmaskin
for torsjon og deretter kompresjonstestet i horisontal og vertikal stilling, både statisk og dynamisk. Fra
kraft-deformasjonskurven ble det beregnet stivhet og deformasjon.

Resultater: Gjennomsnittlig stivhet i stående stilling var for kompositt 422N/mm; 95 % KI 39-452, for
kadaver 648 N/mm; 95 % KI 572-722 og for FEA 1349 N/mm. Gjennomsnittlig stivhet i sittende stilling
var for kompositt 212N/mm; 95 % KI 196-228, for kadaver 209 N/mm; 95 % KI 183-235 og for FEA 326
N/mm. Gjennomsnittlig torsjonsrigiditet var for kompositt 0,47 Nm/grd; 95 % KI 0,35-0,59, for kadaver
0,84; 95 % KI 0,67-1,02 og for FEA 9,55 Nm/grd. FEA viste høyere stivhet enn kompositt og kadaver i
alle tester for både tidligere og nytt design (p=0.01). Kompositt viste lavere stivhet enn kadaver for torsjon
og stående belastning (p<0,001), men ingen signifikant forskjell ved sittende belastning (p=0,86). For
alle studier var stivheten størst i stående belastning og minst for torsjon (p<0,001), mens den relative
økningen ved endret design var størst for torsjon (p<0,001).
Diskusjon: FEA overestimerer fiksasjonens stivhet, mens kompositt underestimerer i forhold til kadaver

i de fleste situasjoner. Dette kan forklares med ulikheter i oppsett. For å avklare de ulike oppsettenes
relevans er det oppstartet RSA og multisenterstudie. Selv om det ikke er ekvivalens mellom studiene er
det samsvar mellom fysiske beregninger, FEA, komposittblokker/-ben samt ferskfrosne ben fra kadaver
når det gjelder rangering av testene etter stivhet. Det er også konsistente funn i alle prekliniske studier for
at effekten av endret design er størst for torsjon.

Konklusjon: Alle modaliteter av prekliniske studier kan inkluderes i vurderingen av innføring av et nytt
implantat ved fiksasjon for lårhalsbrudd. Igangsatte studier kan avklare om Pinloc gir bedre biomekaniske forutsetninger for uforstyrret bruddtilheling ved lårhalsbrudd.
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Er tidleg postoperativ
“Timed up and og” test (TUG)
eigna for hoftebrudd pasientar
Nygard H*, fysioterapeut. Cand.San, Matre K, MD, Ph.D, Fevang JM, MD, Ph.D
Haukeland universitetssjukehus. Ortopedisk klinikk. Fysioterapiavdelinga*

Innleiing: I “Timed up and go” (TUG) skal pasienten reise seg sjølvstendig frå stol,
gå 3 meter, snu, gå tilbake og sette seg (1). Ganghjelpemiddel er tillatt. Testskår er
tid (sekund) brukt på denne oppgåva. TUG- test er mykje brukt som funksjonstest
for ulike pasientgrupper eldre, i klinikken og som effektmål i studiar innan nevrologi, geriatri, ortopedi og rehabilitering. På mange sjukehus er TUG-test med i det
kliniske testbatteriet for pasientar med hoftebrudd. Vi ynskte å vurdere om denne
testen er eigna for pasientgruppa, og om testen kan nyttast som ein indikasjon på
framtidig funksjon og vera til hjelp for å vurdere potensiale for rehabilitering.
Metode: Materialet er henta frå “Intertanstudien,” norsk multicenter RCT studie. 684 pasientar over 65
år med intertrokantære og subtrokantære brudd vart randomisert til to ulike operasjonsmåtar, glideskrue og
margnagle. TUG-test var eitt av effektmåla i studien og vart utført 5. postoperative dag, etter 3 mnd og etter
1 år (2). I studien som vert presentert her, har vi hatt fokus på TUG-testen postoperativt og etter 1 år.
Resultat: Mortalitet etter 1 år var 171 ( 25 %). Klart høgast mortalitet blant pasientar med demens
og sjukeheimspasientar. Også høgare mortalitet for dei som var ute av stand til å utføre TUG test. 373
(55 %) møtte til 1- årskontroll. Dette utgjer 73 % av gjenlevande. 258 (38 %) klarte TUG- testen postoperativt, 217 (56 %) av dei med uavhengig utandørs gangfunksjon før bruddet klarte TUG-testen. Gjennomsnittsskår var 72 s. 171 ( 25 %) klarte ikkje reise seg utan hjelp. Kun 8 % av demente og 9 % av dei
innlagt frå sjukeheim klarte testen. Sensitivitet og spesifisitet på å predikere 1 års gangfunksjon var låg.
38 % av dei som ikkje klarte den postoperative TUG-testen, hadde gjenvunne gangfunksjon etter 1 år.81
pasientar brukte ikkje ganghjelpemiddel etter 1 år, 17 av dei klarte ikkje den postoperative testen.
Diskusjon: Mange pasientar er skrøpelege i utgangspunktet og treng ofte lengre tid etter inngrepet for i

det heile verta istand til å reise seg. Iflg Siu er gjennomsnitt tid for mobilisering meir enn til stol 5,1 dagar
(3). Våre testskår var betydeleg høgare enn i andre studiar, der pasienten vart testa seinare i forløpet
(4). Mange av dei som ikkje klarer testen, har likevel potensiale for å kome seg. Ved å legge stor vekt
på testresultat fryktar vi at nokre pasientar ikkje får optimal rehabilitering. Ulike typar ganghjelpemiddel
har stor påverknad av testskår (5). Sidan behov for ganghjelpemiddel endrar seg i forløpet er testskår
vanskeleg å samanlikne.

Betydning: Timed up and go test er lite eigna for pasientar med hoftebrudd i tidleg postoperativ fase.
Referanser:
1. Podsiadlo D, Richardson S. The timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc 1991
Feb;39 (2):142-8.
2. Matre K, Vinje T, Havelin LI, Gjertsen JE, Furnes O, Espehaug B, et al. TRIGEN INTERTAN Intramedullary Nail Versus Sliding Hip Screw:
A Prospective, Randomized Multicenter Study on Pain, Function, and Complications in 684 Patients with an Intertrochanteric or Subtrochanteric Fracture and One Year of Follow-up. J Bone Joint Surg Am 2013 Feb 6;95 (3):200-8.
3. Siu AL, Penrod JD, Boockvar KS, Koval K, Strauss E, Morrison RS. Early ambulation after hip fracture: effects on function and mortality.
Arch Intern Med 2006 Apr 10;166 (7):766-71.
4. Kristensen MT, Foss NB, Kehlet H. Factors with independent influence on the ‘timed up and go’ test in patients with hip fracture. Physiother Res Int 2009 Mar;14 (1):30-41.
5. Kristensen MT, Bandholm T, Holm B, Ekdahl C, Kehlet H. Timed up & go test score in patients with hip fracture is related to the type of
walking aid. Arch Phys Med Rehabil 2009 Oct;90 (10):1760-5.
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Ett brudd er nok! Behandlingsveileder for
sekundærforebygging av brudd
Solberg LB1,2, Basso T1,3, Hübschle LM1,4, Gjertsen JE1,5, Frihagen F1,6
1. Faggruppe for osteoporose og beinhelse, Norsk ortopedisk forening (Nof). 2. Molde sjukehus. 3. St. Olavs Hospital.
4. Drammen sykehus, 5. Haukeland universitetssykehus. 6. Oslo universitetssykehus

Innledning: Norge er på verdenstoppen i osteoporoserelaterte lavenergibrudd.
Halvparten av alle kvinner og en firedel av alle menn vil pådra seg lavenergibrudd
etter fylte 50 år. Ett lavenergibrudd øker risiko for nye brudd. Osteoporose er
den vanligste årsaken til lavenergibrudd og rammer oftere jo eldre man blir. Det
finnes imidlertid veldokumentert og effektiv behandling for osteoporose som inntil
halverer risikoen for nye brudd. For å lette arbeidet med sekundærforebygging
av brudd har Faggruppe for Osteoporose og Benhelse utarbeidet en veileder for
osteoporosebehandling beregnet for ortopeder.
Materiale og metode: Arbeidet med veilederen ble startet i mai 2014 av Faggruppe for Osteoporose

og Benhelse etter mandat fra styret i Nof. En gruppe bestående av forfatterne har deretter jobbet videre
med denne veilederen som i hovedsak bygger på europeiske og nord-amerikanske retningslinjer for
utredning og behandling av osteoporose. I tillegg har nasjonale og internasjonale osteoporose-eksperter
bidratt med innspill. Våren 2015 ble behandlingsveilederen sendt på høring til landets ortopediske
avdelinger, Norsk Osteoporoseforening? og utvalgte endokrinologer, geriatere, revmatologer og ortopeder.
Resultater: Et forslag til veileder for utredning og behandling av osteoporose for pasienter over 50 år med
lavenergibrudd vil legges frem på Ortopedisk Høstmøte 2015. Veilederen består av en to-siders oversikt.
På side 1 anbefales en utredningspakke inkludert blodprøver (kreatinin, D-vitamin, kalsium, PTH, TSH/
T4) med beskrivelse av konsekvenser ved avvikende verdier. På side 2 deles pasientene inn i 3 grupper
og anbefales behandling etter hvilken gruppe de tilhører. Gruppe 1: Hoftebrudd, kompresjonsbrudd i
rygg, mer enn ett lavenergibrudd. Disse pasientene har særlig høy risiko for nye brudd. Gruppe 2:
Andre lavenergibrudd. Gruppe 3: Lavenergibrudd til tross for behandling i mer enn 1 år. I tillegg er det
utarbeidet et utfyllende bakgrunnsdokument med referanser.

Diskusjon: Til tross for at medisiner mot osteoporose er enkelt tilgjengelig, er det for få pasienter som

får utredning og behandling for osteoporose etter lavenergibrudd. Vi mener at utredning og behandling
bør starte i sykehus og at ortopeder som behandler pasientene for lavenergibrudd har et ansvar for dette.
Få pasienter får nødvendig utredning og behandling dersom dette overlates til primærhelsetjenesten.
En veileder tilpasset ortopeder vil føre til at flere pasienter med lavenergibrudd får riktig utredning og
behandling for osteoporose.

Betydning/relevans: Bedret sekundærforebygging vil redusere antallet pasienter med nye lavenergibrudd. Dette er viktig for den enkelte, og vil også kunne gi økonomisk gevinst for samfunnet.
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Fra brudd til utredning – hvordan fange opp
alle pasienter med osteoporose
Talén M, Rossi P, Haug KJ, Solberg M
Sykehuset Telemark HF, Skien.

Innledning: Norges befolkning har høy forekomst av osteoporose. Beinbrudd
gir økt morbiditet, økt mortalitet, og dermed også kostbart for samfunnet. Det er
en utfordring å fange opp de som har osteoporose, og eventuelt henvise dem til
utredning og behandling. Vi ønsker å presentere den eksisterende praksis ved
Sykehuset Telemark, forslag til ny løsning og diskusjon rundt dette.
Materiale/metode: Vi sammenligner antall brudd og henvisninger til beintetthetsmåling i perioden fra
1. januar til 31. juli 2014 og tilsvarende periode i 2015.
Data er hentet ut fra DIPS pasientlister, filtrert for S?2 som tilsvarer alle koder med brudd, bearbeidet
med formler og filtrering i Excel. Frakturer i hode, hender og ribbein er filtrert bort (S02, S222-S229 og
S62). Deretter brukes det filter for å velge pasienter som blir 50 år og oppover.
Dette blir sammenlignet med rapport som viser antall henvisninger sendt til beintetthetsmåling fra STHF.
Siden januar i fjor har vi hatt økt fokus på henvisninger til beintetthetsmåling. Vi har fått en fagsykepleier
som har fått som ansvar å hente ut lister over alle våre pasienter med radiusfrakturer.

Resultater: I perioden 1. januar til 31. juli 2014 var det 999 pasienter som oppfylte kriteriene som
nevnt over. I de samme månedene ble det sendt 121 henvisninger til beintetthetsmåling.
I tilsvarende periode i 2015 ble det registrert 1063 pasienter som oppfylte kriteriene og det ble sendt 192
henvisninger til beintetthetsmåling.

Diskusjon/betydning/relevans: Det er mulighet for feilkilder. Ikke alle som er registrert med brudd
tilhører STHFs ansvarsområde og vil sannsynligvis gi reduksjon på antall som er kandidater. Vi har heller
ikke kryssjekket at alle som er henvist til beintetthetsmåling er pasienter med forutgående brudd.
Vi tolker det som at det har vært en økning av antall brudd som henvises fra rundt 12 % i 2014 til 19 %
i 2015.
Ikke alle som har lavenergibrudd skal henvises til beintetthetsmåling; det kan være komorbiditet eller
demens som gjør at compliance, relevans og muligheten til å gjennomføre måling ikke er ønskelig. Det er
derfor nyttig med verktøy som FRAX.
Metoden som her ble brukt til å filtrere data kan brukes til å lage lister over pasienter som bør henvises til
beintetthetsmåling.
Formelen vil bli presentert på høstmøtet og kan hentes på http://magnus.talen.se/filer/
Vi ser at økt fokus på osteoporose og henvisning til beintetthetsmåling foreløpig har gitt et magert resultat.
Vi har planer om å implementere overnevnte arbeidsmetode som fanger opp alle pasienter i risikogruppen
med brudd og har håp om neste år å kunne legge frem betydelig forbedrede resultater mht. rutinemessig
screening av pasienter som er i risikogruppe for å ha osteoporose.

Høstmøteboken • 2015

165

Abstrakt

Traume

324

Validering av demensdata i Nasjonalt
Hoftebruddregister
Kristoffersen MH1, Steihaug OM2, Martinsen MI3, Dybvik E4, Bartz-Johannesen CH4,
Ranhoff AH5,6, Engesæter LB1,7, Gjertsen JE1,7
1. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. 2. Geriatrisk seksjon, Medisinsk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus.
3. Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus. 4. Nasjonalt Register for Leddproteser. 5. Geriatrisk seksjon, Medisinsk avdeling,
Diakonhjemmet Sykehus. 6. Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. 7. Klinisk institutt 1, Universitet i Bergen

Innledning: På operasjonsskjemaet til Nasjonalt Hoftebruddregister (NHBR)

rapporterer kirurgen om pasienten har demens. Vi ønsket å validere hvorvidt
rapporterte demens-data i NHBR stemmer med mer omfattende diagnostikk
for demens ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og Diakonhjemmet i
Oslo (DKS).
Materiale og Metode: Demens blir rapportert til NHBR som “ja/nei/usikker”. På HDS og DKS finnes
kvalitetsdatabaser for hoftebruddbehandling hvor kognitiv funksjon enten blir rapportert som demens
ja/nei (utifra tidligere journal), eller som IQCODE (Informant Questionnarie on Cognitive Decline in the
Ederly).

Vi har validert rapportert demens status i NHBR fra HDS og DKS opp mot kvalitetsdatabasene ved HDS
og DKS (gullstandard).

Resultater: I perioden 2010-2013 ble det rapportert 2626 hoftebrudd fra HDS og DKS til NHBR. I
samme periode ble det rapportert 1900 hoftebruddoperasjoner til kvalitetsdatabasene ved HDS og DKS.
For 1115 av pasientene var opplysninger om kognitiv status tilgjengelig fra journal. Sammenlignet med
demensinformasjon i sykehusenes journal fant vi for NHBR: Sensitivitet 85,1 %, Spesifisitet 86,7 %,
Positiv prediktiv verdi 71,5 % og Negativ prediktiv verdi 93,6 %.
Diskusjon: I forbindelse med akutt innleggelse for hoftebrudd kan det være vanskelig å avgjøre

om pasienten har demens om ikke diagnosen allerede foreligger i journalen. Forekomsten av delir
(forvirring) høy for hoftebruddpasienter. Mange pasienter kan av operatøren derfor oppfattes som demente i forbindelse med sykehusoppholdet, uten å være det. En sensitivitet og spesifisitet på over 85 %
er tilfredsstillende, men demensrapporteringen til Nasjonalt Hoftebruddregister kan bli enda bedre.
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Lårhalsbrudd og atraumatisk calcaneusfraktur hos en 50 år gammel mann fire år
etter gastric bypass
Jansen C1, Aasarød KM3,4, Syversen U3,5, Basso T1,2
1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital (SOHO). 2. Institutt for nevromedisin, Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU).
3. Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU. 4. Gastroenterologisk avdeling, SOHO. 5. Endokrinologisk avdeling, SOHO

Innledning: Antall gastrokirurgiske inngrep mot fedme har økt betraktelig de
siste tiårene. Disse inngrepene kan ha stor innvirkning på beinmetabolismen.
Her presenterer vi en 50 år gammel mann, tilsynelatende frisk og sprek, som
pådro seg lårhalsbrudd etter et simpelt fall i langrennsløypa. Fire uker senere fikk
han spontane hælsmerter og calcaneusfraktur ble påvist.
Metode: Etter skriftlig samtykke fra pasienten innhentet vi hans medisinske anamnese, blodprøvesvar,
bildediagnostikk og Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA) målinger.
Resultat: Etter å ha snublet ut av langrennsløypa i lav hastighet fikk pasienten sterke smerter i høyre
lyske. MR verifiserte lårhalsbrudd. Under innleggelsen ble pasienten utredet av osteoporosekoordinator
ved Ortopedisk avdeling. Pasienten er i full jobb, røyker ikke og har et normalt alkoholforbruk. Hans BMI
var 26,7 og en av foreldrene hadde hatt et lårhalsbrudd. Fire år tidligere ble han operert med gastrisk
bypass med et påfølgende vekttap på >40 kg. Kort tid etter operasjonen, autoseponerte pasienten
kosttilskuddene han ble anbefalt av behandlende privatklinikk. Blodprøver viste vitamin-D insuffisiens.
Kalsium, PTH og tyroksin var normale. DXA målinger viste en T-score på -2.1 i venstre hofte, -2.6 i
lårhals, -1.9 i L-kolumna med laveste verdi -2.0 i L3. Fire uker senere pådro han seg en atraumatisk
calcaneusfraktur på venstre side.
Diskusjon: Studier har konsistent vist redusert beinmineraltetthet etter fedmekirurgi. Flere faktorer kan

medvirke til beintap: Redusert mekanisk vektstimulering, hypoklorhydrisk ventrikkel med påfølgende
kalsiummalabsorpsjon, vitamin D insuffisiens og hormonforandringer. Risikoen for brudd som følge av
fedmekirurgi er dog fortsatt kontroversiell. Grunnet uklarheter relatert til sikkerheten ved bruk av perorale
bisfosfonater hos pasienter med tarmanastomoser anbefales osteoporosebehandling med bisfosfonat i.v.
eller RANK-ligand antistoff s.c. Kalsiumsitrat gir bedre opptak av kalsium fra tarm enn kalsiumkarbonat
ved tilstander som gir lavt saltsyrenivå i magen. Vår pasient ble diagnostisert med osteoporose fire år etter
gastrisk bypass kirurgi. Blodprøver viste Vitamin D insuffisiens, men ingen tegn til sekundær hyperparatyroidisme. Pasienten fikk administrert høydose vitamin D3 før første infusjon med årlig zoledronsyre. Ideelt
sett burde han tilbys kalsiumsitrat for å optimalisere tarmopptaket, men dette er ikke registrert i Norge.
Han fikk derfor utskrevet standard kalsiumkarbonat med vitamin D3.

Betydning/relevans: For leger som behandler brudd er det viktig å være klar over at fedmekirurgi kan
gi beinskjørhet. Også unge pasienter som har vært igjennom slik kirurgi må tilbys adekvat utredning og
evt behandling.
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Pseudotumor på femur etter åpen fraktur.
En kasuistikk
Kristoffersen S1, Rossi P2
1. LIS, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark HF, Skien. 2. Avdelingsoverlege, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark HF

Bakgrunn: Kasus omhandler en den gang 32-år gammel sykepleierstudent som

i januar 1999 var involvert i en trafikkulykke hvor hun ble påkjørt og klemt
mellom to personbiler. Pådro seg åpne frakturer av venstre femur (Gustilo
Anderson grad I) og tibia (II) som begge ble margnaglet primært. Langtrukkent
postoperativt forløp hvor det i relasjon til femurfrakturen forelå et devitalisert
område med hud- og fettvevsnekrose. Fikk i etterkant diagnosen PTSD. Initielt
plaget av smerter i lår hvor det ble avmeislet exostose og fjernet distale sperrenagle med godt resultat men så med ny forverring innenfor de siste to år. Rtg
viste patologisk benstruktur i frakturnivå med cystiske utsparinger fra ellers
tilsynelatende fortykket cortikalt ben.
Utredning: MR og CT tatt sommer og høst 2014 ble oversendt Sarkomgruppen ved Radiumhospitalet
og gav ikke mistanke eller holdepunkt for infeksjon eller tumor. Det ble i vår tatt åpen biopsi og fjernet
affisert bein som var mykt og med kun et tynt lag med overdekkende corticalt ben. Det ble utført
2-seanse revisjon hvor margnaglen ble fjernet og det ble anlagt temporær ekstern fiksasjon i påvente
av ny nagle. Prøver ble sendt til bakteriologisk undersøkelse og samtidig PCR som ikke viste funn av
mikroorganismer. Biopsi tatt ved samme anledning ble sendt til histologisk undersøkelse med lys- og
elektronmikroskopi ved Rikshospitalet hvor det ikke ble funnet tegn til malignitet, bakterier eller sopp.
Ny MR tatt uten margnagle viste høysignalforandringer på STIR-serie som brer seg fra femur og ut i
nærliggende bløtvev. For øvrig ingen kliniske tegn til infeksjon med beskjedne infeksjonsparametere hvor
leukocytter har lagt på mellom 11-14 de siste 10 år, negativ CRP og SR. Ut i fra sykehistorien og radiologiske funn har man beholdt mistanken om en lavgradig infeksjon.
Diskusjon: Mistenkt lavgradig infeksjon men diagnostisk biopsi har ikke kunnet påvise bakterier, TBC

eller sopp. PCR foretatt i forbindelse med fjerning av margnaglen var også negativ. Histologisk ingen tegn
til malignitet men spongiøst ben hvor det skulle vært corticalt ben. Pasienten har nå blitt margnaglet på
nytt med ukomplisert forløp. Sykehistorien og de radiologiske funn kan minne i stor grad om hva man
ville sett med en parasittinfeksjon som ved en hydatid cyste-formasjon av Echinococcus hydatidosis og
man planlegger nå å ta prøver for å undersøke om man får påvist antistoffer for dette i serum. Echinococcus er sjelden i Norge men det finnes liknende parasitter som finnes og som bæres av hjort, rev og
liknende dyr i Telemark.
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Blodprøve for å utelukke alvorlig hodeskade
– fungerer det i praksis?
Erfaringer fra 6 måneder med bruk av S100b
på Akershus universitetssykehus
Ananthaharan A1, Straume-Næsheim TM2
1. Stud. med. Universitetet i Oslo. 2. MD, PhD, Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus (AHUS).

Innledning: Statens strålevern publiserte i 2012 en bekymringsmelding
angående den økte bruken av CT i de nordiske landene. I Norge hadde vi gått
fra litt over 40 CT-undersøkelser per 1000 innbygger i 1993 til nærmere 200 CTundersøkelser per 1000 innbygger i 2010. Scandinavian Neurotrauma Commitee
høsten 2013 publiserte en oppdatering til de skandinaviske retningslinjer1 for
akutt håndtering av voksne pasienter med minimal, lett eller moderat hodeskade.
En viktig komponent i disse retningslinjene var bruken av protein S100B (måles
ved serumprøve) for å utelukke alvorlig intrakraniell skade, og på den måten
kunne redusere antall CT-undersøkelser med opp mot 30 %. Sommeren 2014
ble måling av S100B ved diagnostikk av hodetraumer startet opp på Akershus
universitetssykehus og i den anledning har vi sett på erfaringer ved bruk første 6
mnd. og om prøven har ønsket effekt i en klinisk hverdag.
Materialer og Metoder: Alle hodeskader som innkom i akuttmottaket på Akershus universitetssykehus
fra 30.06.15 til 15.12.15 ble registrert på eget skjema hvor skadetidspunkt ble fylt inn, indikasjon for
S100B ja/nei, prøvetidspunkt, resultat, CT ja/nei. Videre ble journalene gjennomgått retrospektivt for å se
i hvilken grad gjeldende retningslinjer var blitt fulgt.

Resultater: Det totale antallet hodeskader i denne perioden var 479, derav 168 (35,1 %) hadde indi-

kasjon for direkte CT-undersøkelse, 100 pasienter (20,9 %) hadde ikke indikasjon for verken S100B eller
CT og ble sendt hjem, mens 175 pasienter (36,5 %) var indisert for S100B. Av disse ble det utført 140
undersøkelser på rett indikasjon (81,4 %). Det ble også utført 32 S100B-undersøkelser på feil indikasjon.
Av disse 172 S100B-undersøkelsene var 52 (36,8 %) negative, mens 105 (61,0 %) var positive. Dette vil
si at vi her sparte 52 CT-undersøkelser.

Diskusjon og relevans: Erfaringen med klinisk bruk av S100b etter de nye retningslinjene var overordnet positive og antallet CT undersøkelser for den aktuelle gruppen med hodeskadepasienter ble
redusert med over 30 % som var mer enn skissert i retningslinjene.

Referanse:
1. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B. Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in
adults: an evidence and consensus-based update. BMC Med 2013; 11: 50.
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Bensmerter hos barn behandlet for leukemi,
hva er best behandling?
Holen KJ, Hulleberg G
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital

Innledning: Unormal benstruktur er vanlig hos barn og ungdom som er behandlet
for leukemi, opptil 70 % av barn behandlet for akutt lymfatisk leukemi (ALL) har
røntgenmessige forandringer. Hos noen pasienten kan dette manifestere seg som
store områder med osteonekrose, med stor frakturfare. Med stadig bedre overlevelse (>80 %), så er det viktig å ha kjennskap til håndtering og forebygging av
disse forandringene. Med utgangspunkt i en kasuistikk ønsker vi å belyse dette
problemet og også å vurdere behandlingsalternativene.
Materiale og metode: Pasienten er en nå 18 år gammel pike som fikk diagnosen akutt lymfatisk

leukemi (ALL) i 2012. Det ble raskt startet behandling etter nasjonal protokoll, hun var ferdigbehandlet
desember 2013. Pasienten utviklet nokså tidlig etter avsluttet behandling sterke smerter i underekstremitetene, både hofter og knær. Etterhvert også smerter i begge skuldre. I utredningen ble det tatt MR av
de mest smertefulle områdene, og MR viste store områder med uttalt osteonekrose. På grunn av sterke
smerter og store MR-messige forandringer ble pasienten derfor henvist til ortopedisk vurdering. Det ble
anbefalt trening hos fysioterapeut, samt kosttilskudd med kalsium og multivitamin og C-viamin. Det ble
etter hvert også startet opp med bisphosfonat-behandling, dette ble administrert av barneleger.

Resultater/diskusjon/konklusjon: Vår pasient hadde økende MR-messige forandringer til tross for
bisphosfonat-behandling, men smertesituasjonen er nå håndterbar for pasienten. Hun har til nå ikke hatt
sikre frakturer.
Osteonekrose er en kjent komplikasjon til behandling av ALL. Osteonekrosen kan være svært uttalt og
nærmest invalidiserende. Hos barn er hofter og knær oftest affisert. Det er rapportert opptil 55 % fraktur
prevalens hos ALL overlevende, median 7,6 år etter avsluttet terapi. De vanligste behandlingsmessige tiltak ved osteonekroe er avlastning, smertestillende og fysioterapi. Når det gjelder operative tiltak
inkluderer dette alt fra enkel ”core decompression” til arthoplastikker. Det er også benyttet vaskulariserte
ben-graft, gjerne i kombinasjon med ”core decompression” med injeksjon av humant benmorfogenetisk
protein. Bisphosfonater kan redusere smerter, men ser ikke ut til å ha forebyggende effekt når det gjelder
destruksjon av de store vektbærende ledd (hofter). Det er svært viktig at det blir gjort bentetthetsmålinger
før behandlingen starter.
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Kjempecelletumor i ben i det
umodne skjelett
Strøm TMA1, Skeie AT2, Lobmaier IVK3, Zaikova O1
1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet. 2. Radiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus,
HF Radiumhospitalet. 3. Patologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet

Innledning: Kjempecelletumor i ben er en godartet lokalagressiv tumor som utgjør
4-7 % av alle primære bensvulster. Den er predominant i aldersgruppen 20-40 år,
men forekommer i sjeldne tilfeller hos barn.
Standard behandling er intralesjonell utskraping. Lokalt residiv forekommer i 15-20 % av tilfellene.
Målet med denne studien var å gjøre en retrospektiv analyse av barn behandlet for kjempecelletumor
og sammenligne deres forløp med det man ser hos voksne pasienter.
Materialer og metoder. Pasienter med kjempecelletumor ble identifisert i vårt prospektive register
(Sarkomdatabasen) på Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet. Journalene, radiologiske undersøkelser og histopatologi av preparatene ble retrospektivt gransket hos alle pasienter som var 15 år eller
yngre på diagnosetidspunktet. Pasienter som radiologisk hadde åpne epifyseskiver ble ekskludert.

Resultater: 16 pasienter (12 jenter og 4 gutter) som oppfylte kriteriene ble diagnostisert med kjempecelletumor i tidsperioden fra mars 1984 til august 2015. Disse utgjorde 10,4 % av totalt 154 pasienter
med kjempecelletumor i denne perioden. Den yngste pasient var 6 år gammel. 25 % av lesjonene var
knenære. Av 8 lesjoner i lange rørknokler var 1 diafysær, 1 metafysær, 2 metadiafysære, 3 epimetaphysære og 1 epimetadiaphysær. 4 pasienter hadde en komponent av sekundær ABC. Alle pasientene
presenterte med smerter i varierende grad.

2 pasienter hadde patologisk fraktur og en pasient hadde en fissur. Gjennomsnittlig symptomvarighet var
6,5 mnd. En lesjon ble eksidert en bloc, resten ble behandlet med intralesjonell utskraping. Rekonstruksjon med sement hos 8 pasienter, allograft hos 2, autograft hos 1. Ingen rekonstruksjon hos 3 pasienter
(metatars, scapula og sacrum). 2 pasienter fikk lokalt residiv hhv 4 og 14 mndr etter primær behandling
og ble reoperert med ny intralesjonell utskraping og sementering. De har ikke utviklet noe nytt residiv
etter hhv 8 og 2,5 år. Ingen har fått strålebehandling eller medikamentell behandling. Observasjonstid er
mellom 10 mndr og 20 år. 4 pasienter har under 2 års oppfølgingstid fordi de ble operert mer nylig enn
dette. Alle pasienter er sykdomsfrie per idag. 3 pasienter har permanente sekveler i form av hhv akillessenekontraktur, gonartrose og forkortet metatars. Resten oppnådde normal funksjon uten deformiteter.

Diskusjon: Vi fant, i tråd med andre studier, stor overvekt av jenter (75 %). Hos voksne med kjempecelletumor er kjønnsfordeling lik. Lokalt residiv oppstod hos

12,5 % av pasientene som samsvarer med andre publikasjoner. Prognosen er god, men 3 av 16
pasienter har sekvele i varierende grad som kan relateres til svulsten.

Betydning/relevans: Studien er med på å gi viktig informasjon til pasienter, foreldre og behandlingsapparat om prognosen og forventet langtidsresultat hos barn med kjempecelletumor.
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Osteomyelitt ved sigdcelleanemi
Vatn B¹, Bechensteen AG², Muller LSO³, Winge M¹
1. Ortopedisk avdeling. 2. Barnemedisinsk avdeling. 3. Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Innledning: Den karakteristiske sigdformen og andre egenskaper hos de røde
blodlegemene ved sigdcelleanemi fører i tillegg til hemolytisk anemi, til mikrovaskulær okklusjon og infarkter som kan ramme de fleste organer. Dette er
bak-grunnen for smertefulle sigdcellekriser. Beninfarkt forekommer hyppigst i
lange rørknokler. Småbarn rammes også i hender og føtter (daktylitt/”håndfotsyndrom”). Det dårlig sirkulerte benet er ekstra mottakelig for bakterier.
Materialer og metoder: En kasuistikkbasert presentasjon av osteomyelitt ved sigdcelleanemi.
Resultater: En 1 ½ år gammel gutt med foreldre fra Gambia med vedvarende smerter i hender og

føtter etter et fall, ble henvist til barneavdeling grunnet uvanlige røntgenfunn. Smertene gikk tilbake, men
klinisk undersøkelse viste stadig hevelse begge hender og høyre fot. Røntgenbildene ble drøftet i internasjonale fagmiljøer, og forandringene var ikke forenlig med mishandling eller systemisk skjelettsykdom.
Blodprøver avkreftet metabolsk sykdom, men viste hemolytisk anemi. Blodutstryk og hemoglobintyping
bekreftet sigdcelleanemi. Gutten kom til Rikshospitalet for rutinemessig MR caput. I mellomtiden hadde
han fått en litt øm, myk og mobil lokalisert hevelse over høyre håndrygg, uten rubor eller varme. Nye røntgenbilder viste kroniske forandringer med fortykket 3. metakarp, periosteal reaksjon, sklerose og kortikal
destruksjon. MR viste destruksjon av kortikalis og cloaca med forbindelse til bløtdelsabscess dorsalt,
forenlig med kronisk osteomyelitt. Gutten ble operert. Vi fant bløtdelsabscess med grønn-brunt innhold
og kommuniserende stilk til 3.metakarp. Abscessen ble eksidert og bløtdeler/ kanalen i metakarpen
revidert. Empirisk antibiotikabehandling med ceftriaxon ble igangsatt. Histologi viste forandringer som
ved osteomyelitt. Mikroskopi og dyrkning av prøver fra puss, bløtvev og ben var negative for tuberkulose,
men viste oppvekst av salmonella i 6 av 7 prøver. Antibiotikabehandling videre ble ceftriaxon intravenøst
i 4 uker og deretter peroral Bactrim etter resistensmønster. På kontroll 4 uker postoperativ var gutten
symptomfri.

Betydning/relevans: Osteomyelitt er en av de vanligste komplikasjonene ved sigdcelleanemi, men

langt sjeldnere enn beninfarkt alene. Symptomer og funn ved beninfarkt og daktylitt og osteomyelitt kan
være til forveksling like. Korrekt utredning er viktig, siden behandlingen ved sigdcellekrise og daktylitt er
symptomatisk, mens ved osteomyelitt trengs antibiotikabehandling og eventuelt kirurgi. Røntgen og MR
kan være til diagnostisk hjelp. Stafylokokkus aureus er vanligste patogen ved osteomyelitt, mens salmonellaosteomyelitt er sjeldent. Ved sigdcelleanemi derimot, beskriver flere publikasjoner salmonella som
vanligste årsak. Infarkter i tarmveggen disponerer for bakteriemi med tarmbakterier. Det er viktig å dekke
for salmonella i empirisk behandling av osteomyelitt ved sigdcelleanemi. Ceftriaxon har lav resistens, og
gis ofte intravenøst i 4-6 uker. Behov for kirurgisk revisjon må vurderes, da puss og nekrose periostealt,
intraossøst og bløtdelsabscesser vil kunne gi manglende behandlingsrespons.

172

Høstmøteboken • 2015

Abstrakt

404

Barn

Insidens og komplikasjonsrate ved fraktur i
lange rørknokler (LRK) hos barn ved Stavanger
Universitetssykehus (SUS)
Strøm T1, Meling T1, Ramakrishnan R2, Ahmed A2, Harboe K1, Fosse L1
Stavanger universitetssykehus, * Baylor College of Medicine, Dallas, Texas

Innledning: Frakturer hos barn skiller seg fra voksne på grunn av barnas benvekstskive, bedre remodelleringsevne og hurtigere tilheling som gir bedre sluttresultat. Til nå er den nyere epidemiologiske kunnskapen om barnefrakturer
begrenset. Vi presenterer her en oversikt over frakturinsidens av lange rørknokler
(LRK) hos pasienter yngre enn 16 år i perioden 28.05.2008 - 27.05.2015 inkludert hvilken type behandling og komplikasjonsraten etter primærbehandlingen.
Metode: I Frakturregisteret i Stavanger (FRES) har man etter en validert prosedyre registrert såvel
konservativ som operativt behandlede frakturer siden mai 2008. Utover pasientens alder (under 16 år)
og frakturens AO-kategori har vi studert komplikasjonsraten for brudd i LRK som blir reoperert på grunn
av alvorlige årsaker. Blant de viktigste alvorlige årsakene regner vi osteosyntesesvikt, pseudoartrose og
malunion. I denne studien ble frakturer som primært var behandlet på ett annet sykehus ekskludert.
Stavanger universitetssykehus server en befolkning på 340,000 mennesker hvorav 75,000 er under
16 år.
Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Resultater: I syvårsperioden ble totalt 6303 frakturer i lange rørknokler registrert i FRES, tilsvarende
1200/100,000/år. Distale radius/ulna (621) var hyppigst registrerte fraktursegment, deretter var det
radius/ulna diafyse (128) og distal humerus (115). Andelen opererte frakturer var hyppigst blant
proksimal femur (84 %) og femurskaft (78 %) og lavest blant proksimal humerus (3 %) og humerus
diafyse (5 %). Andelen alvorlige komplikasjoner blant de opererte frakturene var totalt 2.5 %. Høyest
komplikasjonsrate fant vi i proksimal femur (6 %), men med kun 16 registrerte prosedyrer. I distale
radius/ulna og diafysære radius/ulna var det en komplikasjonsrate på henholdsvis 1.5 % og 2 %.
Diskusjon: Studien viser en høy insidens for frakturer i lange rørknokler hos barn mens behovet for

operativ behandling er liten og komplikasjonsforekomsten er lav. Hyppigste alvorlige komplikasjon var
osteosyntesesvikt. Analyseresultatene representerer små pasientgrupper. Vi er nå igang med utvide vår
frakturregistreringen til flere sentre i Helse Vest for å nå en større befolkningsgruppe. Dessuten ønsker
vi å følge hele pasientforløpet ved å inkludere data omkring skadeøyeblikk og få sikrere behandlingsendepunkt vha PROMs.
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Behandling av disloserte midtskaft antebrachium
frakturer hos barn ved STHF Skien 2005-2014
Karlsson V, Bezold R
Ortopedisk avdeling, STHF Skien

Innledning: Indikasjoner for operativ behandling av barn med midtskaft
anterbrachium fraktur er omdiskutert i litteraturen. Det er vist økende trend
mot operasjon i enkelte land.
Formål: Vi ønsket å undersøke behandlingsmåter på STHF Skien i en 10 års periode.
Materialer og Metoder: Alle pasienter under 16 år med midtskaft antebrachium frakturer som ble
reponert og gipset eller operert med intern fiksasjon ved vår avdeling i perioden 01.01.05 til og med
31.12.14 ble inkludert. Pasientene ble identifisert ved gjennomgang av pasientjournaler, operasjonsprotokoller og røntgenbilder.

Resultater: Det blir presentert antall pasienter, kjønn, alder, prosedyrer og revisjonskrevende
komplikasjoner.

Diskusjon: Resultatene skal analyseres med hensyn til endringer i angitt periode og diskuteres i
kontekst med aktuell litteratur.

Betydning: Behandlingsevaluering av en relativ vanlig skade hos barn.
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Oppfølgning av inneklemt nervus medianus
etter albueluksasjon og ny kasuistikk
Thorkildsen R, Myrseth LE, Glad TH, Røkkum M
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Hånd- og mikrokirurgisk seksjon

Innledning: Et tilfelle av inneklemming av nervus medianus etter albueluksasjon
ble presentert på høstmøtet i fjor. Skaden kan gi betydelig senplager. Det foreligger
enkelte publiserte kasuistikker/case studier i engelskspråklig litteratur med ca. 40
tilfeller beskrevet. Vi beskriver oppfølgningsresultater etter dette tilfelle samt et nytt
tilfelle behandlet hos oss sommeren 2015.
Materiale: To barn er behandlet hos oss for denne skaden. Det første (gutt, alder 12 år ved skadetids-

punktet) ble preliminært presentert i fjor. Medianus lå da fullstendig inneklemt i leddet (type 1 etter
Fourriers klassifikasjon). Denne pasienten fikk ingen tegn til nerveutvekst og medianus ble derfor på nytt
eksplorert og defekten graftet i fjor høst. Sommeren 2015 fikk vi så henvist et nytt barn (jente 5 år) som
falt ca. 2 meter fra et klatrestativ. Det ble ikke beskrevet eller observert noen luksasjon, men de primære
røntgen bildene viste en lett dislosert medial epikondyl. Jenta klaget over tap av sensibilitet radialt i
hånden hadde klinisk et medianus utfall. Epikondylfragmentet ble reponert og pinnet gjennom en liten
medial tilgang, mens nerveskaden ble oppfattet som en nevrapraxi og observert. Det var ingen tegn til
bedring etter fjerning av gips og pinner, og pasienten ble henvist videre etter to måneder. Hun hadde
da et nærmest totalt nerveutfall og hun ble satt opp til operasjon. Vi fant medianus dratt ned i epikondylfrakturen (type 2 etter ovennevnte inndeling). Nerven ble frigjort og man gjorde en forsiktig ekstern
nevrolyse.

Resultater: Pasient nr. 1 er nå fulgt opp 10 mndr etter nervegraftig og han har gjenvunnet kraft grad

4 i de lange bøyesener til håndledd, fingre og tommel. Det er foreløpig ingen tegn til funksjon i thenarmuskulaturen. Likeledes er sensibiliteten dårlig foreløpig. Pasient nr. 2 er nylig operert, men hadde
gjenvunnet litt kraft i den lange tommelbøyesenen preoperativt. Hun er satt opp til kontroller i forkant av
høstmøtet og mer oppdaterte resultater vil da kunne presenteres.

Diskusjon: Albueluksasjon hos barn står for 3-6 % av alle albueskader. Avulsjon av den mediale apo-

fysen muliggjør trolig dislokasjon av medianusnerven. Nerven kan da bli liggende fastklemt i bruddet eller
leddet. Pasientene bør henvises som ø.hjelp til eksplorasjon. I den begrensede litteraturen som finnes er
det bare halvparten av barna som gjenvinner god medianus funksjon.

Betydning/Relevans: Vi vil igjen minne om skaden og viktigheten av at disse skadene oppdages og

henvises tidlig.
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Er forlengelse av akillessenen tilstrekkelig
ved residiv av klumpfot etter 4 års alder?
Sætersdal C, Fevang JM
Haukeland Univeristetssykehus

Bakgrunn: Ved Ponseti-behandling av klumpfot anbefales det en ny gipseperiode
dersom det tilkommer residiv. Dersom det mot slutten av denne gipseperioden
ikke oppnås tilstrekkelig dorsalfleksjon i ankelen, anbefales det tenotomi eller
forlengelse av akillessenen. Denne studien er gjort for å se om forlengelse av
akillessenen gir tilstrekkelig dorsalfleksjon i ankelen ved residiv av klumpfot.
Materiale og metode: Elleve klumpføtter (10 barn) med residiv ble operert med akillesseneforlen-

gelse og påfølgende bakre kapsulotomi. Alle føtter hadde blitt primærbehandlet i henhold til Ponsetis
behandlingsprinsipper ved 5 ulike sykehus. Under operasjonen ble alle føtter dorsalflektert med en lik
kraft og et rett lateralt gjennomlysningsbilde ble tatt i denne dorsalflekterte posisjon. Gjennomlysningsbildet ble tatt preoperativt, etter deling av akillessenen og etter fullført bakre kapsulotomi. Vinkelen mellom
lengdeaksen av calcaneus og lengdeaksen av tibia ble målt på alle de 3 gjennomlysningsbildene.

Resultater: Dorsalfleksjon i ankelen bedret seg med gjennomsnittlig 4 grader (0-13) etter deling av
akillessenen (p<0.05), og 24 grader (8-41) etter påfølgende bakre kapsulotomi (p<0.05).
Konklusjon: Selv om dorsalfleksjon i ankelen bedret seg signifikant etter deling av akillessenen, tviler vi
på om dette har klinisk betydning. Det er dermed usikkert om forlengelse av akillessenen (akillesseneforlengelse eller akillestenotomi) er tilstrekkelig dersom en Ponseti-behandlet klumpfot får residiv etter 4 års
alder. Dersom en ikke kommer til målet med en ny gipsperiode ved residiv av klumpfot, bør en vurdere å
gjøre bakre kapsulotomi kombinert med akillesseneforlengelse.
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Breech presentation is a risk factor for
dysplasia of the femoral trochlea
Øye CR1, Foss OA2, Holen KJ3
1. Department of Orthopaedic Surgery, University Hospital of Trondheim, Norway. 2. M.D., Ph.D., Head of Orthopedic Research Center,
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Trondheim, Norway. 3. M.D., Ph.D., Department of Orthopaedic Surgery, University
Hospital of Trondheim, Norway

				

Background: A shallow femoral trochlea, as seen in trochlear dysplasia, is the
single most important factor for patellofemoral instability. There is no consensus as
to the etiology of trochlear dysplasia. We assessed whether the presentation of the
fetus at birth could be a predisposing factor for trochlear dysplasia.
Methods: By ultrasonography and with focus on the trochlea femoris, both knees of 174 newborns were
examined within 3 days after birth. In supine position, the most ventral part of the trochlea was exposed
by flexing the knees above 45°. The Sulcus Angle (SA) of the femoral trochlea was defined. The way of
fetal presentation and standard birth parameters as sex, gestational age, birth length and weight were
registered. In the statistical analyses Mixed Linear Models were used to account for data dependency
caused by knees nested within children. Generalized mixed linear models were used when analyzing
dichotomous data. The threshold value for dysplasia was defined by adding 2SD to the mean SA value.

Results: The population was found representative with a gestational age of 39.1 weeks, mean birth
weight of 3476 g and mean birth length of 49.4 cm. The grand mean SA was 148°, the threshold value
for dysplasia was >159°. 17 of the knees in 14 children had a SA above this level. Among knees with
dysplastic trochlea there was no association to parameters other than birth presentation. Children born
in the breech presentations carry a 15-fold higher risk of trochlear dysplasia with an average 4° higher
SA than children born in cephalic presentation. 12 out of 17 knees with dysplasia were in the breech
position group, only 3 knees were found dysplastic after cephalic presentation. The child’s birth
presentation might also be a confounder with respect to knee position. The most important factor could
be whether or not the knee was extended. A strong correlation between an extended position of the knee
and dysplasia of the femoral trochlea was detected with a 45-fold higher risk of dysplasia compared with
knees free to flex. Children in the complete breech group with the knees fixed in flexion did not have
trochlear dysplasia.
Conclusion: Dysplasia of the femoral trochlea seems to be present at birth. Breech presentation seems
to have a strong correlation to dysplasia and breech presentation with extended knees seems to be a
crucial factor for developing trochlear dysplasia.
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Amputasjon på underekstremiteten
ved dysmeli
Hulleberg G, Witsø E
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital

Innledning: Dysmeli er en samlebetegnelse for medfødte mangler i skjelettet
og forekommer hos 5 - 7: 10.000 fødte. Dysmeli er vanligst i overekstremiteten,
mens bare 20 % har mangelen lokalisert til underekstremiteten og 10 % har
mangler både i over- og underekstremiteten. Dysmeli i underekstremitene er
hetrogene og sjeldne tilstander og behandlingen må tilpasses individuelt. Hva er
indikasjonen for amputasjon på underekstremiteten ved dysmeli? Dette vil bli
illustrert med tre kasustikker.
Matriale og metode: Pike 1 år med Laurin-Sandrow syndrom og ensidig tibiaaplasi.
Pike 1 år med bilateral tibiaaplasi.
Gutt 14 år med fibulaaplasi som tidligere hadde hatt multiple deformitetskorrigerende og forlengende
operasjoner.
Alle ble amputert etter en individuell vurdering og diskusjon med foreldre/pasient.
Felles for pasientene var at den aktuelle ekstremiteten ble vurdert som ikke eller lite funksjonell.

Resultater: Alle de tre pasientene ble behandlet med kneeksartikulasjon for å få en god endebærende
stump. Alle tre har fått tilpasset protese.
Diskusjon: I diskusjonen vil følgende faktorer bli belyst: Riktig amputasjonsnivå, komplikasjoner, psykisk
påkjenning, forventet gangevne og problemer med protesebruk.

Konklusjon: Kneeksartikulasjon og protesetilpasning kan gi et funksjonelt godt resultat for enkelte
barn med dysmeli.
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Deformity correction and lengthening
of the femur with retrograde motorized
lengthening nails
Horn J, Huhnstock S, Hvid I
Dep. of Orthopaedics ,Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Purpose: Limb lengthening with intramedullary motorized nails is a relatively
new method. The use of retrograde femoral nails allows for intraoperative axis
correction close to the knee joint. The purpose of this study was to see if a
retrograde femoral lengthening nail is a reliable construct for limb lengthening
and deformity correction.
Patients and method: We performed 30 lengthenings with intramedullary motorized nails from

November 2011 until today. 2 tibia lengthenings and 28 femoral lengthenings were performed, whereas
20 femoral lengthenings were done retrograde and 8 by an antegrade lengthening nail. Retrograde nails
allow for axis correction close to the knee. 20 femoral lengthenings in 20 patients using a retrograde
femoral nail are analyzed in this paper.The patients mean age at the time of correction was 28 (15-61)
years, 10 were female and 10 male. Diagnoses were: 12 cases of posttraumatic deformity, 4 congenital
femoral deficiencies and 4 hypoplasias of the femur. Initial deformities included shortening in all patients;
mean 38 (25-65) mm. 9 patients had an additional valgus deformity [mean 7 (3-17)°] and 5 patients had
a varus deformity [mean 9 (3-16)º]. 1 patient had a procurvatum deformity of 26° and 5 patients had
no initial deformity besides shortening.In 15 patients we used the Fitbone® device and in 5 patients the
PRECICE® lengthening nail. Preoperative planning and controlled intraoperative correction of
malalignment and potential torsional deformities were done based on the reverse planning method as
described by Baumgart (2009).

Results: The planned amount of lengthening was achieved in all patients. No loss of length was found
during follow-up. All patients consolidated without further interventions, consolidation index was mean
1.4 (0.8-2.5) months/cm. 5 patients showed residual axis deviation when lengthening was completed
and long standing radiographs could be obtained. 3 of these patients had residual varus deformity with 3,
4 and 5º of varus respectively; and 1 patient had residual valgus deformity of 10°. 1 patient developed a
procurvatum deformity of 7 degrees during the course of lengthening.
3 patients had to be revised due to migration of locking screws, and 1 patient due to insufficient
connection of the receiver in a Fitbone® nail. No other obstacles or complications occurred.

Discussion: Controlled axis correction and lengthening can be achieved with motorized retrograde
femoral nails. However, a thorough preoperative planning and intraoperative control of alignment are
required in order to avoid residual deformity. The use of rigid, straight reamers and blocking screws are
essential in order to achieve and maintain the acutely performed deformity correction.
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Radiostereometric analysis of growth after
interventions at or around the growth-plate
Horn J1, Steen H1, Gunderson RN2
1. Dep. of Orthopaedics Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Dep. of Radiology, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Purpose: Epiphysiodesis, hemi-epiphysiodesis and limb lengthening in children
are common surgical methods. However, little is known about the actual behavior
of the growth plate in relation to these procedures. Radiostereometric analysis is
a well-established method for objective measurements of micromovements, and
allows for registration of the three-dimensional dynamics of growth. The aim of
our study was to use the RSA technique to monitor the behavior of the growthplate during and after hemi-epiphysiodesis and limb lengthening, and after
epiphysiodesis.
Patients and methods: 25 children were included in this study. 20 were operated by percutaneous
proximal tibial epiphysiodesis [mean age 13 (11-15) years, 14 males, 6 females], 4 received hemiepiphysiodesis with an eight-plate [mean age 12.5 (12-14) years; 2 males, 2 females] and 1 child
underwent leg lengthening with an Ilizarov external fixator (age 9 years; female). In all these patients six
tantalum spheres (0.8 mm diameter) were inserted on each side of the growth-plate. Radiographs postoperatively and at each follow-up were obtained using a specially designed calibration cage made by the
manufacturer (UmRSA Biomedical, Sweden). Further processing and final development of the x-rays was
done with the RSA analysis program. The change in distance across the physis between two subsequent
and the initial examinations was calculated. In the patient who underwent lengthening both the right and
left proximal tibia growth plate were monitored by RSA.
Results: The mean growth 0-6 weeks after the epiphysiodesis procedure was 0.22 (0.01-0.60) mm,
which corresponds to 30 % of the normal growth rate. Between 6-12 weeks after the intervention the
mean growth was 0.05 (0.00 -0.20) mm. From 12-24 weeks, no significant growth across the operated
physis was observed.
In hemi-epiphysiodesis mean growth 6 weeks after implantation of the eight-plate was 0.17 (0.06-0.28)
mm/week under the plate and 0.23 (0.20-0.80) mm/week on the contra-lateral side. After 24 weeks and
36 weeks the growth under the plate was 0.09 (0.02-0.16) mm/week versus 0.31 (0.28-0.34) mm/week,
and 0.08 (0.03-0-08) mm/week versus 0.33 (0.26-0.4) mm/week, respectively.
In the patient undergoing tibial lengthening growth on the lengthened side was 0.09 mm at 6 weeks after
completed lengthening, whereas growth on the contra-lateral side was 0.14 mm, indicating a growth
reduction of about 50 % on the operated side.

Conclusion: After percutaneous epipysiodesis actual growth arrest appears within 12 weeks after surgery.

The RSA technique may be used routinely after epiphysiodesis as a quality control in order to detect
asymmetrical growth after the procedure. In hemi-epiphysiodesis the technique is useful to analyze the
actual growth pattern during the correction using different available implants. Furthermore, the technique
allows for analyzing growth and possible rebound growth after removal of the implant. In limb lengthening
the RSA technique can determine the degree of growth inhibition which may occur with lengthening in
children, and from this more scientifically based recommendations may be established for the appropriate
age to perform lengthening procedures,, especially in achondroplastic patients.
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Injeksjoner med botulinum toxin A:
blir det lettere for barn med CP å gå?
Brændvik SM1,2, Roeleveld K2, Lamvik T1, Andersen GL3, Raftemo AER3,
Kjersti K4, Majkic-Tajsic J5, Vik T2
1. St. Olavs Hospital. 2. NTNU. 3. Sykehuset I Vestfold. 4. Oslo universitetssykehus. 5. Universitetssykehuset i Nord-Norge

Innledning: I Norge har ca. 60 % av alle barn med CP blitt behandlet med
botulinum toxin A (BoNT-A) ved 6 års alder, fortrinnsvis i bena.1 Til tross for
utstrakt bruk er evidensen for en positiv effekt på gangfunksjon usikker2 og
klinisk erfares stor variasjon i effekt.
Materialer og metode: Studien er en randomisert dobbel blindet placebo kontrollert multisenter

studie. Deltagerne i studien vil være barn/unge med unilateral og bilateral spastisk CP, i alderen 4-17 år
med grovmotorisk funksjon tilsvarende nivå I og II iht Gross Motor Function Classification System, og der
det er planlagt BoNT-A injeksjoner i leggens muskler. Deltagerne skal ikke ha fått injeksjoner i bena de
siste seks månedene eller gjennomgått kirurgi i bena de siste to år. Antall deltagere er beregnet til 96 og
disse vil randomiseres til å motta enten BoNT-A eller saltvann i leggens muskler. Hovedutfallsmålet er
energiforbruk under gange med komfortabel hastighet målt ved en 5 minutters gangtest på flatt underlag
med samtidig måling av gassutveksling. Sekundære mål er 1) daglig aktivitet målt med akselerometer i 7
dager, 2) smerte og 3) selvopplevd effekt. I tillegg evalueres spastisitet, styrke og gange med elektromyografi, kraftsensorer og 3D bevegelsesanalyse. Deltagerne vil testes en uke før behandling, samt etter 4,12
og 24 uker. Studiet er godkjent av REK og SLV. Diskusjon Bruk av placebo vil sannsynligvis gi foreldrene
et etisk dilemma og dermed være en utfordring for å få rekruttert tilstrekkelig antall deltagere. For de
barna som får placeboføre vil reell behandling bli forsinket med opptil 6 måneder og noen vil kunne
oppleve en forverring av gangfunksjon i løpet av den tiden. Vi mener imidlertid, basert på egen klinisk
erfaring og foreliggende dokumentasjon at dette ikke vil ha noen varig negativ effekt for barnet. Det vil
derfor legges vekt på å gi god informasjon i forbindelse med rekrutteringen.

Klinisk relevans: Dette studiet vil øke evidensgrunnlaget for bruk at BoNT-A i behandling av gang-

vansker hos barn med CP. Videre vil kunnskapen som frembringes gjøre oss bedre i stand til å individualisere behandlingen slik at kostbar og for barnet ofte ubehagelig behandling ikke gis unødig.
Referanser:
1. Elkamil et al 2012
2. Ryll et al 2011
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Korttidsresultater etter håndkirurgisk
behandling av barn med cerebral parese og
spastisk hemiplegi
Grønner EL1, Ramstad K1, Elkjær S1, Myrseth LE2, Thorkildsen R2
1. Barneavdeling for Nevrofag Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, Oslo
universitetssykehus, Rikshospitalet.

Innledning: Cerebral parese (CP) med hemiplegi medfører en varierende grad av
begrensning i håndfunksjonen på affisert side. Det er vist at kirurgisk behandling
kan gi funksjonsforbedring spesielt ved inngrep i underarm og hånd. I et samarbeid mellom seksjon for nevrohabilitering og seksjon for hånd- og mikrokirurgi
på Rikshospitalet startet man i 1997 en tverrfaglig håndklinikk hvor mange av
barna vurderes. I 2011 ble det opprettet et kvalitetssikringsprosjekt ved OUS. Som
ledd i dette har vi etterundersøkt denne pasientgruppen. Arbeidet inngår også i
første forfatters master oppgave.
Materialer og metoder: Dette er en retrospektiv gjennomgang av barn med CP og hemiplegi vurdert
i klinikken i perioden 2005 til sommeren 2015. Barnas håndfunksjon kartlegges pre- og postoperativt.
Det primære endepunktet var AHA skår som er et validert mål for spontan bruk av hånden i tohånds
aktiviteter. Leddmål, stereognostisk sans, grepstyrke og graden av spastisitet ble også vurdert og barna
ble klassifisert etter Zancolli- og House gradering.

Resultater: I perioden 2005 til august 2015 har 121 barn vært vurdert i klinikken. 82 barn hadde hemiplegi med affeksjon av høyre (44) og ve (38) arm. Av disse er 54 barn blitt operert. Vi har fullstendig data
på 18 barn (11 jenter) og presenterer her noen av resultatene fra denne gruppen; alder ved operasjon
var gjennomsnitt 7.6 (2,5) og oppfølgningstid var i snitt 7 måneder. Vi fant en signifikant bedring i AHA
skår på 10 poeng (7,9) fra gjennomsnitt 55 (12,1) preoperativt til 65 (7,6) postoperativt, p < 0,05. 5 barn
fikk gjennomført isolert pronator rerouting, de øvrige barna fikk utført multiple transposisjoner/tenotomier
i underarm og/eller hånd. I perioden ble tre barn reoperert på grunn av progresjon av øvrige feilstillinger i
overekstremiteten.

Diskusjon: Oppfølgningen er kort, men barna følges opp videre enten ved lokal habiliteringstjeneste

eller ved OUS/RH og man har som mål å kalle inn til senere kontroller for å sikre at funksjonsgevinsten
holder seg.

Betydning/relevans: Oppfølgningen er kort, men våre resultater viser at barna har bedret funksjon i
aktuelle overekstremitet etter behandlingen.
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ORTOPEDISK KIRURGI FOR Å BEDRE GANGFUNKSJONEN
HOS BARN MED CEREBRAL PARESE – EN 5-ÅRS
OPPFØLGINGSSTUDIE AV 34 BARN MED SPASTISK DIPLEGI
Terjesen T1, Lofterød B2, Skaaret I3
1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Barnenevrologisk seksjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
3. Ganglaboratoriet Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Tidligere studier basert på 3-dimensjonal (3-D) ganganalyse (GA) hos
barn med cerebral parese (CP) har vist bedret gangfunksjon 1 år postoperativt.
Det er få studier med lengre observasjonstid. Hensikten med denne studien var å
vurdere resultatene etter 5 års observasjonstid, samt å evaluere foreldrenes grad
av fornøydhet, og vurdere behovet for ytterligere ortopedisk kirurgi.
Pasienter og metoder: 34 gående barn med CP av typen spastisk diplegi ble preoperativt undersøkt
med 3-D GA for å oppnå en best mulig forståelse av deres problemer med gangfunksjonen. Basert på
denne GA samt klinisk undersøkelse, ble barna operert med tilsammen 195 ortopediske inngrep på
underekstremitetene. Gjennomsnittlig alder var 11.6 (6-19) år. Det ble gj.snittlig foretatt 5.7 (1-11) kirurgiske prosedyrer per barn. Gangfunksjonen preoperativt og etter 1 og 5 år postoperativt ble evaluert med
Gait Profile Score (GPS), som er en indeks (grader) basert på 9 ulike kinematiske variabler i ankel-, kneog hoftenivå. Jo lavere GPS er, desto bedre er gangfunksjonen (cirka 5° hos barn uten gangproblemer).
Resultater: Gjennomsnittlig GPS bedret seg fra 20.7° (SD 5.0) preoperativt til 15.4° (SD 4.0) 5 år post-

operativt (p < 0.001). Det var ingen statistisk signifikant forandring i GPS mellom 1 og 5 år. De enkelte
kinematiske parametrene i ankel-, kne- og hoftenivå viste signifikant bedring fra preoperativt til 5 år postoperativt. Gangfunksjonen evaluert med Functional Mobility Scale bedret seg også, med mindre behov
for ganghjelpemidler (rullestol, krykker, stokker) ved gangavstander 5, 50, and 500 meter. De aller fleste
foreldrene var godt fornøyd med operasjonen; gj.sn. score, på en skala fra 0 til 10 poeng, var 7.7 (2-10).
Etter 5 års observasjonstid var det behov for ytterligere kirurgiske prosedyrer på underekstremitetene hos
14 barn; dette var hyppigere hos dem som hadde sin første operasjon i spesielt ung alder (<10 år).
Studien viste at ortopedisk kirurgi basert på preoperative 3-D ganganalyse ga en markert bedring av
gangfunksjonen og bedringen var stabil over en 5-årsperiode. Ikke desto mindre var ytterligere kirurgi
nødvendig hos nesten halvparten av barna. Derfor er oppfølging med ganganalyse lenger enn 1 år postoperativt indisert hos barn med risikofaktorer for ekstra operasjoner senere (ung alder og “grenseverdier”
[>1 SD avvik] av de viktigste gangparametrene).
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NASJONALT BARNEHOFTEREGISTER
– VALIDERING MOT NORSK PASIENTREGISTER
Reve AK1, Engesæter LB2, Gundersen T3, Wensaas A4, Wiig O5, Wiik R6
1. Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. 2. Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssjukehus.
3.Ortopedisk avdeling Haukeland universitetssjukehus. 4. Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus. 5. Seksjon for barneortopedi
og rekonstruktiv ortopedi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 6. Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Bakgrunn: Nasjonalt barnehofteregisteret (NBHR) har eksistert siden 2010, og
har fra 2015 status som nasjonalt register. NBHR registrerer hofteleddsdysplasi
(HD), hvor dysplasien persisterer på røntgen etter 3 måneders alder, epifysiolysis
capitis femoris (SCFE) og Calvé-Legg-Perthes (CLP). Registeret er basert på
frivilling innrapportering fra legen og med pasient/pårørende samtykke. Data fra
registeret skal brukes i forskning, og det er derfor nødvendig med en validering.
Norsk pasientregister (NPR) er et sentralt helseregister og dekker hele den
offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten. Data fra NPR brukes blant annet som
grunnlag for aktivitetsbasert finansiering i somatikk. Personidentifiserbare data fra
begge registrene ble sammenstilt og derav beregnet dekningsgrad (DG).
Materialer og metoder: Diagnosekoder fra ICD-10 og tilhørende prosedyrekoder fra NCSP ble brukt til
å gjøre datauttrekket fra NPR. Søket ble ytterligere begrenset med aldersgrupper til hver av tilstandene,
HD 3mnd -12 år, SCFE 8 -16 år og CLP 2-12 år. DG for de tre hoftelidelsene ble beregnet for innlagte
pasienter og for førstegangskonsultasjon. Tilsvarende DG ble regnet ut for NPR, og perioden som ble
undersøkt er årene 2010-2013.

Resultater og diskusjon: Basert på søkene som er gjort og metodevalget for beregning av DG, er det
flere kompliserende faktorer ved den aktuelle valideringen. I NBHR er det ikke et skille mellom innlagt
eller poliklinisk behandlet pasient. Det er forsøkt beregnet DG på inngrep og på konsultasjoner, men det
er stor unøyaktighet ved denne metoden. DG beregnet på individnivå er den metoden som vil kunne
gi en mer nøyaktig DG. Tallmaterialet og problemer med de forskjellige måtene å beregne DG på vil bli
detaljert fremstilt i presentasjonen.
Det er knyttet stor usikkerhet til kodingen i den polikliniske virksomheten, og i tillegg en
underrapportering til NBHR av polikliniske pasienter.
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Arthrografi ved hoftelidelser hos barn.
Resultater etter 7 år ved
St. Olavs Hospital, Trondheim
Holen KJ, Øye C, Hulleberg G, Liyanarachi S, Lamvik T
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Innledning: Ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, har vi brukt arthrografi
som et ledd i utredningen for hoftelidelser hos barn. Dette startet vi med etter at
Anthony Catterall sterkt anbefalte metoden under Barneortopedisk Symposium
på Høstmøtet 2008. Arthrografi-undersøkelse av hofteleddene hos barn har ingen
tradisjon som metode her i landet, mens i alle land som vi ellers sammenlikner oss
med er dette en mye brukt undersøkelsesmetode. Vi ønsker å redegjøre for våre
erfaringer med metoden.
Materiale og metode: I perioden november 2008 til august 2015 har vi utført 235 arthrografi-under-

søkelser av hofteledd hos barn. Vi har undersøkt barn med de kjente hoftelidelsene som DDH, CLP og
SCFE. Vi har også undersøkt hoftene hos barn med CP for å se om denne undersøkelsen kan gi mer
informasjon om grad av stabilitet og caputdekning. Undersøkelsene har vært utført som en undersøkelse
i samme seanse som andre inngrep er planlagt, eller som egen undersøkelser for kartlegge hofteleddet
best mulig før man bestemte hvilket tiltak som skulle gjøres. Vi har registrert følgende parametre under
undersøkelsen: kongruens, containment, caputnekrose, og stabilitet. For noen pasienter har vi gjort
opptak av selve undersøkelsen (cine loop), ellers har vi tatt stillbilder av hofteleddene i alle bevegelsesutslag, og vurdert spesielt kongruens og containment i disse posisjonene. Alle undersøkelsene har blitt
registrert i et eget skjema med konklusjon etter undersøkelsen. Vi har også registrert strålemengde ved
undersøkelsene.

Resultater: Av de 235 undersøkelsene som ble utført ble 113 gjort i forbindelse med andre planlagte
operative prosedyrer for hofteleddene. Det ble således gjort 122 arthrografi-undersøkelser som et ledd i
en generell utredning, uten at det på forhånd var planlagt andre prosedyrer. Vi anså dette som nødvendig
i en lærefase. Arthrografi-undersøkelsen har påvirket og endret de planlagte operative prosedyrer i flere
tilfeller. Strålemengden er relativt begrenset.
Konklusjoner: Arthrografi er en enkel og godt egnet metode for å kartlegge et hofteleddet hos barn best
mulig for operativ behandling. Undersøkelsen er rask, strålingen er minimal, og undersøkelsen kan føre
til at planlagte operative prosedyrer endres. Vi finner derfor at arthrografi av hofteleddene hos barn er en
god metode for å optimalisere den preoperative utredningen.
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Inter-observer samsvar og prognostisk verdi av
den modifiserte lateral pillar klassifikasjon ved
Calvé-Legg-Perthes sykdom (CLP)
Huhnstock S1, Catterall A2, Terjesen T1, Svenningsen S3, Merckoll E4, Wiig O1
1. Oslo universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi. 2. Royal National Hospital, London,
Storbritannia. 3. Sørlandet Sykehus Arendal, Ortopedisk avdeling. 4. Oslo universitetssykehus, Radiologisk avdeling

Innledning: Hensikten med denne studien var å undersøke inter-observer
samsvar og prognostisk verdi av den modifiserte lateral pillar klassifikasjonen og
sammenligne den med andre etablerte CLP klassifikasjoner.
Materialer og metoder: Vi identifiserte 152 pasienter som ble behandlet for CLP på Sophies Minde

Hospital i perioden 1950 - 1984. Vi randomiserte 50 pasienter der antero-posterior (AP) og Lauenstein
projeksjon var tilgjenglig ved diagnose, 1-års og 5-års kontroll. Pasienter i sen fragmentering og reossifikasjon ved diagnose (n=3) og barn med bilateral affeksjon (n=5) ble ekskludert. Det var 38 gutter og 4
jenter med en gjennomsnittsalder på 6,5 år (SD 1,9 år) ved diagnose.
5 observatører klassifiserte røntgenbildene i to seanser med Herrings originale og modifiserte lateral
pillar klassifikasjon og Catterall klassifikasjon ved diagnoe og 1-års kontroll samt Stulbergs modifiserte 3
gruppe klassifikasjon ved 5-års kontroll. Inter-observer samsvar ble analysert med vektet kappa statistikk
der verdier mindre enn 0,20 indikerer svært dårlig samsvar (poor agreement); 0,21 - 0,40 dårlig samsvar
(fair agreement); 0,41 - 0,60 moderat samsvar; 0,61- 0,80 godt samsvar; over 0,80 svært godt samsvar.
Den kategori som flest observatører hadde valgt for hver enkelt pasient ble definert som ”sanne”
Catterall, lateral pillar eller modifisert lateral pillar klassifikasjon. Prognostisk verdi av ”sanne” Catterall,
modifisert lateral pillar og lateral pillar klassifikasjon ble undersøkt med Gamma statistikk med ”sann”
modifisert Stulberg resultat ved 5-års kontroll (rundt, oval eller flat caput) som utfallsvariabel. Gamma
verdier mindre enn 0,24 indikerer ingen assosiasjon; 0,25 - 0,49 svak assosiasjon; 0,50 - 0,74 moderat
assosiasjon og over 0,75 sterk assosiasjon mellom to ordinale variabler i en kryss-tabell analyse.

Resultater: Alle klassifikasjoner viste moderat inter-observer samsvar (kappa verdi 0,40 - 0,48). Den
originale lateral pillar klassifikasjon var sterkt assosiert med Stulberg resultat (caputs form) ved 5-års
kontroll (0,80;p<0,001). De andre undersøkte klassifikasjoner hadde moderat assosiasjon (Modifisert
lateral pillar 0,63;p=0,004; Catterall 0,55; p=0,003)
Diskusjon: Supplement av B/C ”border”gruppen til den originale lateral pillar klassifikasjon har ikke gitt
bedre inter-observer samsvar eller prognostisk verdi til lateral pillar klassifikasjonssystemet.
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Ekstern fiksasjon og ”unloading” av hofteleddet
hos barn med Calvé-Legg-Perthes sykdom.
Resultater for 3 norske pasienter behandlet
ved Sinai Hospital, Baltimore, USA
Holen KJ, Øye C, Hulleberg G, Liyanarachi S, Lamvik T
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Innledning: Calvé-Legg-Perthes sykdom er en av de klassiske barnehoftelidelsene.
Det er ingen konsensus om hva som er den beste behandlingen, i Norge følger
vi gjerne anbefalingene etter landsundersøkelsen (Wik 2005). De siste årene har
noen pasienter blitt behandlet i utlandet med ekstern fiksasjon, og vi vil presentere
resultatene for 3 pasienter operert ved Sinai Hospital i Baltimore, USA.
Materiale og Metode: Tre pasienter er behandlet ved Sinai Hospital de siste årene. Det er to gutter

med affeksjon av høyre hofte og en jente med affeksjon av venstre hofte. Behandlingsprinsippene har
vært å avlaste hofteleddet med ekstern fiksasjon, i tillegg ble det gjort ”core decompression” og
”stamcelletransplantasjon”. Ekstern fiksasjonen satt på i 4 måneder, montert med litt overstrekk og
20 grader abduksjon i hoften.
Pasient nr. 1: Gutt født mars 2005. Operert med variserende femurosteotomi høyre hofte. Foreldrene
ønsket behandling ved Sinai Hospital, Baltimore USA, og de betalte selv for behandlingen i november
2010. Det ble gjort ekstern fiksasjon, core decompression og stamcelletransplantasjon. Pasienten utviklet
coxa magna, og det ble derfor gjort en ny operasjon ved Sinai Hospital med såkalt ”head split”, dette
innebar hofteluksasjon med reduksjon av caputs størrelse (head split). Pasienten fikk fjernet trochanterskruer nå i vår, pasienten hadde da normal bevegelighet og ingen smerter. Ved større belastninger kan
pasienten kjenne lette smerter.
Pasient nr. 2: Gutt født november 2003. Operert med variserende femursteotomi høyre hofte. I desember
2013 ble pasienten operert ved Sinai Hospital med de samme prosedyrene som pasient nr. 1. Ekstern
fiksatør fjernet ved St. Olavs Hospital etter 4 mndr. I sommer hadde pasienten jevnt økende aktivitet, han
spiller nå basketball (trening og kamp), og han har gym på skolen. Han har noe redusert fleksjon, svært
lett redusert rotasjonsbevegelighet, og svært lite smerter.
Pasient nr. 3: Pike født 2003. Diagnose tidlig høst 2012. Ingen operative tiltak før hun ble operert med
ekstern fiksasjon, core decompression og stamcelletransplantasjon i desember 2012. Pasienten hadde
noe siv fra en av skruene for exfixen, denne var løs og ble derfor byttet i februar (St. Olav), og alt ble
fjernet primo april 2013. Initialt en del smerter etter fjernelsen, men pasienten kom seg gradvis og har
drevet med turn og kampsport. I vår økende smerter fra hoften igjen, MR arthrografi viste ingen tegn til
intra-artikulær patologi. Pasienten har neste kontroll i slutten av september 2015, men pasienten har
vært relativt bra gjennom sommeren.

Konklusjon: Ekstern fiksasjon og ”unloading” av hofteleddet, samt core decompression og stamcel-

letransplantasjon er en nokså lang og krevende behandlingsform for CLP, både for pasient og pårørende.
Resultatene for 3 norske pasienter som er operert med denne metoden ved Sinai Hospital, Baltimore,
USA er tilfredstillende, men det er behov for bedre dokumentasjon før metoden kan anbefales.
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HAR ENDRINGER I BEHANDLINGEN AV SEN-DIAGNOSTISERT HOFTELUKSASJON DE SISTE 40-50 ÅRENE FØRT TIL
BEDRE RESULTATER VED VEKSTSLUTT?
Terjesen T, Horn J
Ortopedisk avdeling., Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Til tross for betydelige endringer i behandlingen av sen-diagnostisert
hofteleddsluksasjon (DDH) i løpet av de siste 50 årene, er det ikke klarlagt
hvorvidt og i hvilken grad disse endringene har ført til bedre langtidsresultater
for pasientene. Hensikten med denne studien var å vurdere om kortere strekktid
og hyppigere bruk av åpen reposisjon resulterte i (1) redusert behov for senere
operasjoner, (2) bedre røntgenologiske langtidsresultater, og (3) forskjell i andelen
pasienter som utviklet avaskulær caputnekrose.
Materiale og metoder: To pasientgrupper behandlet ved Sophies Minde Ortopedisk Hospital

(senere Rikshospitalet) for sen-diagnostisert DDH ble sammenlignet. Inklusionskriterier var alder over 3
måneder og under 5 år ved behandlingsstart, ingen andre medfødte anomalier, ingen tidligere behandling ved andre sykehus, og tilgjengelige røntgenbilder fra diagnose til avsluttet vekst. Gruppe A bestod av
56 pasienter (51 jenter, 91 %; 74 hofter) som var primærbehandlet i tidsrommet 1958-1962. Gruppe B
bestod av 38 pasienter (36 jenter, 95 %; 40 hofter) behandlet i perioden 1996-2002. Gjennomsnittsalder
ved reposisjon var 20 måneder (4-52) i Gruppe A and 17 måneder (4-50) i Gruppe B. Gjennomsnittstid i
plasterstrekk var redusert fra 35 dager i Gruppe A til 11 dager i Gruppe B (p < 0.001). Lukket reposisjon
ble oppnådd hos 92 % av hoftene i Gruppe A og hos 62 % in Gruppe B (p < 0.001). Tiden i hoftegips
hadde blitt redusert fra 9 til 6 måneder (p < 0.001). Indikasjon for senere operasjoner for å korrigere
gjenværende dysplasi eller subluksasjon var CE vinkel <20° i begge grupper. En modifisert versjon av
Severins røntgenologiske klassifikasjon ble brukt til å sammenligne resultatene.

Resultater: Sekundære prosedyrer for å korrigere restdysplasi ble foretatt hos 28 av 74 hofter (38 %)

i Gruppe A og hos 7/40 hofter (18 %) i Gruppe B (p = 0.025). Ved vekstslutt var andelen hofter med
tilfredsstillende resultater (Severin gruppe I/II) større i Gruppe B (33/40 hofter, 82 %) enn i Gruppe A
(46/74 hofter, 62 %), (p = 0.025). Caputdekning, vurdert som CE vinkel, var høyere i Gruppe B enn i
Gruppe A (gj.sn. 26° versus 22° (p = 0.016). Det var ingen statistisk signifikant forskjell i hyppigheten av
avaskulær caputnekrose (7/74 hofter, 9 % i Gruppe A og 5/40 hofter, 13 % i Gruppe B (p = 0.614).

Betydning/relevans: Endringer i behandlingsrutinene gjennom årene (kortere strekktid og hyp-

pigere åpen reposisjon) for barn med sen-diagnostisert hofteleddsluksasjon resulterte i færre sekundære
operasjoner og bedre røntgenologiske resultater ved vekstslutt. Selv om vi er i tvil om nytten av strekk før
reposisjon, gir denne studien ikke svar på dette omstridte spørsmål, som burde evalueres i prospektive,
randomiserte studier, men slike studier finnes foreløpig ikke.
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Hoftedysplasi ved Mukopolisakaridose
Knaus A
OUS Rikshospitalet, seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi

Innledning: Mukopolisakaridose (MPS) er en genetisk sykdom som fører til defekt
enzymaktivitet for lysosomale enzymer som bryter ned mukopolisakarider. Dermed
få man en akkumulasjon av heparansulfat, dermatansulfat og keratansulfat i cellene.
Bakgrunn: Ortopediske problemstillinger er kortvoksthet, cervikal instabilitet, lumbal stenose, kontrakturer, hoftedysplasi, genu valgum og nervekompresjons symptomer. Formålet med denne undersøkelse
var å se hvordan det går med pasienter som er operert for hoftedysplasi.

Pasienter og metode: Fra 1997 har vi fulgt opp 18 pasienter med MPS. 7 gutter og 2 2 jenter med
MPS I, 1 jente med MPS II, 1 jente og 5 gutter med MPS IV og 2 jenter med MPS VI.

9 pasienter ble operert på grunn av hoftedysplasi. 2 pasienter ble operert med bilateral femur og
acetabulum osteotomi a.m. Dega, 2 pasienter med unilateral femur og acetabulum osteotomi, 1 pasient
kun med acetabulumosteotomi. 2 pasienter ble operert med Salter osteotomi. Begge to ble konvertert til
hofte totalprotese ved senere tidspunkt. 2 pasienter ble operert med femurosteotomi med varisering og
utadrotasjon. Gjennomsnittsalder ved operasjon var 8,7 år.

Resultater: Etter 10.2 år oppfølgingstid er 1 pasient av de 9 opererte pasienter død. Det var en av de to
pasienter som fikk totalprotese. Fra de andre 8 pasienter som er operert er 6 smertefri. 2 pasienter med
smerter og sublukserte eller lukserte hofter ble reoperert.1 pasient ble operert med hofte totalprotese og
1 pasient ble operert med fremre løsning i hoften på grunn av fleksjonskontraktur. De andre 6 pasienter
fikk bedre caputdekning og hoftene hold seg i ledd. 6 av 8 pasienter går uten hjelpemidler.
Diskusjon: Det mangler større multinasjonale studier for å kunne gi anbefalinger om behandling av

hoftedysplasi ved mukopolisakaridose. Avgjørelse om man skal operere hoftene hos disse pasienter er
individuelt og bør gjøres i et tverrfaglig team.
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HOFTESMERTER ER ASSOSIERT MED BETYDELIG GRAD AV
HOFTELEDDSDYSPLASI HOS BARN MED CEREBRAL PARESE
Terjesen T1, Ramstad K2
1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Barneavdeling for nevrofag, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Det er betydelig økt risiko for hofteleddsdysplasi (HD), med eller
uten luksasjon, hos ikke-gående barn med cerebral parese (CP). Dette kan være
ledsaget av hoftesmerter, men det finnes ingen populasjonsbasert undersøkelse
av sammenhengen mellom hoftesmerter og hoftedysplasi. Hensikten med denne
undersøkelsen var å finne hyppigheten av hoftesmerter hos barn med CP, samt å
evaluere sammenhengen mellom hoftesmerter og grad av HD.
Pasienter og metoder: Spørreskjema vedrørende hoftesmerter ble høsten 2013 sendt til foreldrene til
136 barn med CP med redusert eller manglende gangfunksjon, identifisert via det norske CP-oppfølgingsprogrammet (CPOP). Foreldrene til 77 barn besvarte spørreskjemaet (57 %). Barnas gj.sn alder var
9.5 år (7-12). Deres funksjonsnivå, bedømt ved GMFCS (Gross Motor Function Classification System),
var nivå III hos 21 %, nivå IV hos 26 %, og GMFCS nivå V hos 53 %. Foreldrene besvarte 2 spørsmål
om grad og hyppighet av smerter på skjemaet “Child Health Questionnaire” og markerte hvilken side
smertene var lokalisert til. Røntgenbilder av bekken/hofter er en del av CPOP og bildet tatt nærmest
mulig spørreskjemaet i tid, ble brukt i studien. Migrasjonsprosenten (MP) angir graden av caputdekning.
Jo høyere MP, desto større grad av HD. MP <33 % er normalt, >33 % er subluksasjon, og >90 %
er totalluksasjon.
Resultater: Hoftesmerter ble rapportert hos 22 barn og 27 hofter (19 %). Smertefulle hofter hadde
høyere gj.sn. MP enn hofter uten smerter (41 % versus 27 %; p = 0.030). Hoftesmerter forekom ikke
hyppigere hos barn med lett eller moderat subluksasjon (MP 33-50 %) enn hos barn med normale
hofter. Ved betydelig subluksasjon (MP over 50 %) eller totalluksasjon var hyppigheten av hoftesmerter
betydelig økt, og cirka 50 % av disse hoftene var smertefulle. Hoftesmerter var hyppigere hos barn med
spastisk kvadriplegia og GMFCS nivå V.
Betydning/relevans: For å redusere risikoen for hoftesmerter og forverring av subluksasjon hos ikkegående barn med CP, bør det gjøres operativ korreksjon av hoftene (bløtdelsløsninger med eller uten
osteotomier) før utglidningen av hoftene når 50 % (MP <50 %).
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LANGTIDSRESULTATER ETTER TAKPLASTIKK
MED SPITZY TEKNIKK FOR HOFTEDYSPLASI
Holm AGV, Reikerås O, Terjesen T
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, OUS

Innledning: Medfødt hofteleddsdysplasi (Developmental Dysplasia of the Hip,
DDH) leder ofte til hofteleddsartrose, spesielt hvis korrigerende kirurgi ikke utføres.
Fra 1950-årene og gjennom de neste tiårene var takplastikk med Spitzy teknikk
den foretrukne metode ved vår avdeling for korreksjon av gjenværende dysplasi.
Fordi det ikke finnes studier med langtidsresultater etter Spitzy takplastikk, presenterer vi her våre resultater med gjennomsnittlig oppfølging på nesten 50 år.
Pasienter og metoder: I perioden 1954 til 1976 ble 58 pasienter operert med takplastikk ad modum
Spitzy i Sophies Minde Ortopedisk Hospital (senere Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet). Operasjonsindikasjon var redusert caputdekning (CE-vinkel <20°). Det var 49 jenter (84 %) og 9 gutter, med
gjennomsnittlig alder 10.8 år (4 - 22 år). 48 % var <10 år ved operasjon og kun 5 % var >19 år. 17
pasienter hadde bilateral operasjon, slik at tilsammen 75 hofter ble operert. Ved hjelp av data fra
Nasjonalt Leddregister undersøkte vi hvor mange hofter som hadde fått totalprotese og hvor lang tid som
var gått mellom Spitzy plastikk og totalprotese (overlevelse; survival).
Resultater: 51 hofter (68 %) hadde fått innsatt hofte totalprotese og 24 hofter (32 %) hadde ikke fått
protese. Gj.sn. survival av Spitzy-plastikken var 41 år (24 - 61 år). Gj.sn. survival var 45 år hos pasienter
som fikk Spitzyplastikk før de fylte 15 år og 38 år hos pasienter som var 15 år eller eldre ved operasjon
(p = 0.027), mens kjønn og operert side ikke viste signifikante forskjeller. Alder ved hofteprotese var 48
år (32 - 62 år). Hos hofter som ikke hadde fått totalprotese var gj.sn. survival etter Spitzy-plastikken 49 år
(40 - 54 år).
Diskusjon: Takplastikk er indisert for å bedre caputdekningen i dysplastiske hofter, for å utsette senere
slitasje (artrose) og derved øke tiden før totalprotese blir nødvendig. Denne studien viste akseptable
resultater etter en gj.sn. observasjonstid på 47 år. Tidligere studier har vist gode resultater etter kortere
oppfølgingstid. Vår studie egner seg til sammenlikning med studier av resultatene etter bekkenosteotomier, men foreløpig finnes ingen slike med oppfølging >20 år.

Betydning/relevans: Takplastikk ad modum Spitzy er en teknisk sett enklere operasjon med mindre

alvorlige komplikasjoner enn de mer kompliserte bekkenosteotomiene som er lansert de siste tiårene.
På bakgrunn av de relativt gode langtidsresultatene mener vi takplastikk fortsatt er indisert hos pasienter
fra cirka 8 til 14 år. Hos yngre barn og utvokste individer er bekkenosteotomier sannsynligvis et bedre
alternativ.
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Bakercyste hos ung toppidrettsutøver,
en kasuistikk
Knutsen G, Bakland G, Meknas K
UNN og UIT Tromsø

Pasientkasus: 15 år gammel turner på toppnivå i Norge som hadde betydelige
funksjonelle plager og smerter med en bakercyste i venstre kne. Ingen anamnese
på revmatologisk lidelse. Det var ikke opplysning om et enkelt traume som utløsende årsak, men vedvarende høy belastning i trening og konkurranse før
hevelsen i knehasen ble oppdaget. Henvist til ortoped for vurdering og behandling.
Pasienten ble vurdert 04.11.14 i ortopedisk poliklinikk. Det var tatt rtg. og MR og beskrevet en moderat
stor baker cyste med usikker forbindelse til kneleddet. Blodprøver var normale. Det var verken klinisk
eller på MR tegn til intrartikulær patologi. Pasienten ønsket cysten fjernet så snart som mulig. Kne
spesialister nasjonalt ble kontaktet på mail for råd. Pasienten ble henvist revmatolog for ultralydveiledet
tapping og installasjon av kortison. Dette ble utført 27.11. Cysten ble beskrevet til å være 2x6 cm med
sannsynlig kommunikasjon medialt mot kneleddet. Det ble tappet 14 ml strågul seig væske og installert
1 ml Depot Medrol. Revmatologen antok at det var en traumatisk årsak til cysten.
Pasienten fikk residiv av cysten etter 4 uker, og det ble besluttet åpen kirurgi som ble utført 12.03.15.
Cysten ble fjernet med ligatur av basis. Han fikk krykker i 3 uker og så gradvis opptrening. Pasienten var
fornøyd ved kontroll 2 mnd etter operasjon og startet deretter opp med turn. I slutten av august ble han
kontaktet på telefon. Han opplyser at han har ingen plager lenger og er tilbake for fullt i turnsporten.

Diskusjon: En skiller mellom primære og sekundære popliteale cyster. Grundig utredning og behandling
av grunnlidelse i kneet er viktig før kirurgi vurderes. Det er i dag sjelden at åpen kirurgi med fjerning
utføres. Det er også rapportert artroskopiske metoder for kirurgisk behandling, men åpen kirurgi med
fjerning og ligatur av basis kan være nyttig som i dette tilfellet.
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Erfaringer med nettbasert etterundersøkelse
med Knee injury and Osteoartritis Outcome Score
(KOOS) ved dagkirurgisk kneartroskopi
Meland A1, Aunan E1, Dalheim K1, Nerhus TK2
1. Kirurgisk og Ortopedisk avdeling, SIHF Lillehammer. 2. Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital (MHH)

Innledning: Kirurgisk avdeling SIHF Lillehammer ønsket å opprette et kvalitetsregister for å gi avdelingen løpende oversikt over resultatene etter kirurgi. Tradisjonell
utfylling av KOOS på papir innebærer arbeidskrevende prosesser. Vi samarbeidet
derfor med MHH om en nettbasert løsning for skåring av pasienter med KOOS.
Materiale og metode: Alle pasienter som gjennomgikk artroskopi i kneet ved dagkirurgisk enhet, ble
forespurt om å fylle ut KOOS på iPad gjennom en spørring laget i LimeSurvey via et web grensesnitt.
Pasientene la selv sine avidentifiserte data direkte inn i en database. Seks mnd etter operasjonen fikk
pasienten en e-post med en lenke til KOOS samt tilleggsspørsmål om komplikasjoner og tilfredshet.
Endringer i KOOS fra preoperativt til postoperativt ble beregnet.

Resultater: I perioden januar 2014 til januar 2015 ble det ved vår dagkirurgiske enhet utført 155
kneartroskopier av alle typer kneartroskopi med unntak av ACL-rekonstruksjon. Av disse fullførte 106
pasienter (68 %) den preoperative spørreundersøkelsen. 71 pasienter (46 % av alle opererte ) fullførte
oppfølgings-undersøkelsen 6 mnd postoperativt. De var 31 kvinner og 40 menn og gjennomsnittsalderen
var 47,5 (18-70) år. To pasienter rapporterte om infeksjon. Det var statistisk signifikant bedring i alle
subgrupper av KOOS (p<0,001); bedring av smerter 22 poeng, symptomer 13, ADL 17, sport/rekreasjon
26, knerelatert livskvalitet 27). 54 % oppga at de var blitt mye bedre etter operasjonen, 20 % litt bedre,
21 % uendret, 7 % litt verre. Gjennomsnittet av subgruppene viste at 81 % av pasientene rapporterte om
bedring, mens 14 % rapporterte om forverring.
Diskusjon: Nettbasert etterundersøkelse reduserte arbeidskrevende prosesser som finnes ved

utfylling av tradisjonelle papirskjemaer. Imidlertid dukket nye arbeidsoppgaver opp knyttet til de elektroniske løsningene; produksjon av elektronisk utgave av KOOS, teknisk trøbbel med iPad uten tilgang til
brukerstøtte, varierende nettforbindelse, import av data, opplæring av ansatte mm. Antall pasienter som
gjennomførte den preoperative spørreundersøkelsen, var lavere enn forventet.

Betydning/relevans: Nettbasert kvalitetskontroll gir avdelingen viktig informasjon om komplikasjoner,

tilfredshet og knefunksjon. Etableringen av kvalitetsregisteret var arbeidskrevende, og suboptimal tilrettelegging medførte lav svarprosent. Bedre datanettverk og etablering av lokal brukerstøtte til håndtering av
svikt i dataverktøyet, vil kunne bidra til høyere svarprosent og derved en mer verdifull kvalitetskontroll.
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Kan genetisk testing forutse risikoen
for hopperkne?
Visnes H1,2, Haug KBF 3, Sivertsen EA1,4, Bahr R1
1. Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo. 2. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen.
3. Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus (OUS). 4. Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

Bakgrunn: Hopperkne er et stort problem blant utøvere i idretter som krever
spenst og eksplosivitet. Etiologien til denne kroniske seneplagen er vist å være
multifaktoriell, hvor både arv og miljø trolig spiller inn. Tidligere studier har påvist
genetiske risikofaktorer for Akillessenetendinopati, mens få tilsvarende undersøkelser er utført for hopperkne.
Mål: Å undersøke om utvalgte enkeltnukleotidvarianter (SNVs) innen kandidatgener, med kjent assosiasjon til Akillessenetendinopati, disponerer for utvikling av hopperkne.

Materiale og metode: Pasientene ble rekruttert fra en 5-årig prospektiv kohortestudie ved et topp-

idrettsgymnas, ToppVolley Norge (TVN). Totalt 126 (64 jenter og 62 gutter) ble inkludert i perioden 20062011. Hopperknediagnosen var basert på en standardisert klinisk undersøkelse. Av 126 elever ble 33
diagnostisert med hopperkne (9 jenter og 24 gutter). Genomisk DNA ble ekstrahert fra EDTA-blodprøver
av utøverne i løpet av perioden på TVN. Til sammen 6 SNVs i genene COL1A1, COL5A1, MMP3 og GDF
ble genotypet for alle atletene. Forskjellen i allelfrekvens mellom gruppene med og uten hopperkne ble
testet med kji kvadrattest.

Resultater: Det ble ikke funnet noen assosiasjon i minor allelfrekvens mellom friske kontroller og hop-

perknegruppen. Imidlertid ble det påvist markante kjønnsforskjeller mellom genotypefrekvenser for alle 6
SNVs, både innad i gruppen med hopperkne og mellom hopperknegruppen og friske kontroller.

Diskusjon: Fra den samme kohorten er det tidligere blitt publisert at kjønn (menn), belastning i form

av trening og kamp, spenst og tilstedeværelse av ultralydendringer er klare risikofaktorer for utvikling av
hopperkne. På tross av at det ikke ble funnet noen klar assosiasjon mellom hopperkne og de undersøkte
SNVs i denne studien, sees også her en betydelig kjønnsforskjell. Genotyperfrekvensen innad i hopperknegruppen varierer mellom mann og kvinne, og for samtlige gener finnes enkelte genotyper klart underrepresentert hos kvinner i hopperknegruppen. Tilsvarende kjønnsforskjeller er også tidligere rapportert i
litteraturen hos pasienter med Akillessenetendinopati, og om dette kan være med på å forklare hvorfor
menn er mer utsatt enn kvinner er ukjent.

Konklusjon: Denne studien viste ingen klar sammenheng mellom 6 utvalgte SNVs i 4 kandidatgener og
utviklingen av hopperkne blant en gruppe unge elitevolleyballspillere. Derimot sees klare kjønnsforskjeller
i fordelingen mellom genotypefrekvenser i hopperknegruppen og mellom denne gruppen og kontrollgruppen. Betydningen av disse kjønnsforskjellene må undersøkes videre i en større kohort.
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Elleve år gamle fokale bruskskader i knær,
bedømt med dGEMRIC
Engen CN1, Løken S2, Årøen A1, Engebretsen L2
1. Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: Den naturlige utviklingen av fokale bruskskader i knærne er uavklart.
Ikke-kirurgisk behandlede pasienter og pasienter som har gjennomgått bruskkirurgi har tilsvarende langtidsresultater. Resultatene fra kliniske studier innen
bruskkirurgi er sprikende. For å avdekke prognostiske faktorer som fører til økt
bruskdegenerasjon/artrose på sikt, trenger vi metoder for å vurdere tidlige degenerative forandringer. Prognostiske faktorer kan være etiologi, størrelse, dybde
eller lokalisasjon av defekten, pasientens alder, BMI eller aktivitetsnivå eller ulike
behandlingsteknikker. Det har vært en stor utvikling innen MR-teknikker de siste
tiårene, og man kan nå vurdere innholdet i og kvaliteten av leddbrusk. Målet
med denne studien er å evaluere bruskkvaliteten 11 år etter diagnostiserte fokale
bruskdefekter i knær.
Materialer og metode: Pasientene ble inkludert fra en kohorte av pasienter som ble artroskopert i
1999. Vi inkluderte pasienter med fulltykkelses fokale bruskskader som var under 50 år ved baseline,
ikke hadde totalrupturerte ligamenter og minst 50 % av meniskene intakt. Vi inkluderte både pasienter
som ble behandlet med avansert bruskkirurgi og pasienter som ikke gjennomgikk ikke-kirurgisk behandling. Evalueringen ble gjort med dGEMRIC, en MR-metode som kvantifiserer innholdet av glykosaminoglykaner og dermed avdekker tidlige artroseforandringer i leddbrusk. Vi registrerte subjektive scorer
for vurdering av symptomer og knefunksjon, og røntgenbilder for vurdering av langtkomne
artroseforandringer.
Resultater: 42 pasienter matchet inklusjonskriteriene og 21 samtykket til deltagelse. Resultatene fra
dGEMRIC varierte og demonstrerte både knær med normal leddbrusk og knær med etablert artrose. Vi
fant en ikke-signifikant lavere score i dGEMRIC-index når den opprinnelige skaden befant seg på mediale
femurkondyl. Vi fant ingen forskjell i knær som ble behandlet med kirurgi sammenlignet med ikke-kirurgi.
Totalt sett var de subjektive scorene gode. Ni pasienter hadde Lysholm score over 70. Median KOOS
score for sport var 45 og 56 for livskvalitet.
Diskusjon: Vi fant varierende resultater i bruskkvalitet og ingen signifikant forskjell mellom kirurgi og

ikke-kirurgi. Vi hadde imidlertid få pasienter og det er en sannsynlig seleksjonsbias mellom pasienter som
gjennomgikk kirurgi sammenlignet med ikke-kirurgi. Noen pasienter klarer seg fint uten avansert bruskkirurgi, både vurderte med subjektive score og med dGEMRIC.

Betydning: Kirurgi er kanskje ikke rett for alle pasienter, og vi må identifisere de som får best utfall med
aktiv rehabilitering. Resultatene tyder på at det er behov for en mer systematisk kartlegging for å identifisere prognostiske faktorer hos pasienter med fokale bruskskader. dGEMRIC kan være et nyttig verktøy i
arbeidet med å avdekke hvordan kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling påvirker utfallet. Dette vil bidra til
å skreddersy behandlingen av disse pasientene og dermed utsette, eller unngå, redusert knefunksjon
og artrose.

Høstmøteboken • 2015

195

Abstrakt

505

Artroskopi

Nettbasert oppfølging 12 måneder
etter meniskreseksjon
Solberg G, Nerhus TK, Kise NJ, Heir S
Martina Hansens Hospital

Innledning: Ved ort. høstmøte 2014 presenterte vi resultatene ved bruk av elektronisk
verktøy til oppfølging av pasienter i form av 3 mndr etter-undersøkelse etter skopisk
meniskreseksjon. Hensikten med studien var å evaluere det elektroniske verktøyet
gjennom oppfølging av de samme pas. frem til etterkontrollen ved 12 måneder.
Materiale og metode: 123 pasienter som behersket norsk, samtykket skriftlig til deltakelse og som
fylte ut preopr. undersøkelse, ble fortløpende inkludert i studien. Preopr. status på nettbrett inkluderte
KOOS og UCLA activity scale. Etterundersøkelsene ble utført per e-post og inneholdt i tillegg egenvurdering av resultat, fornøydhet ved resultatet, spørsmål om komplikasjoner og evt. reoperasjon.

Resultater: Av de 123 pasientene som ble inkludert, 59 kvinner og 64 menn, median alder 53,2
år (18,4-75,5), svarte 93 (76 %) på etterundersøkelsen etter 3 mndr., og 97 (79 %) etter 12 mndr.
Pasientenes KOOS’ verdier er gitt i Tabell 1, og pasientenes egenvurdering av resultat og fornøydhet med
resultatet er gitt i Tabell 2.
Tabell 1:
Median KOOS og UCLA activity scale

Tabell 2:
Egenvurding av resultat og fornøydhet med resultatet:

Preoperativt

3 mndr

12 mndr

KOOS Smerte

56

81*

85

Resultat: Mye bedre/Litt bedre

3 mndr. 12 mndr.
83 %

81 %

KOOS Symptomer

64

75*

82

Resultat: Uendret

10 %

10 %

KOOS ADL

66

91*

93

Resultat: Litt verre/Mye verre

KOOS Sport&Rekreasjon

25

55*

55

KOOS Livskvalitet

31

56*

UCLA activity scale

7,6

6,6

7%

8%

Fornøydhet: Utmerket/Veldig godt/Godt

74 %

69 %

63

Fornøydhet: Akseptabelt

14 %

22 %

6,9

Fornøydhet: Dårlig

12 %

9%

* p<0.05 sammenlignet med foregående registrering

Ingen pasienter rapporterte å ha fått blodpropp eller infeksjon etter inngrepet. Etter ett år var 6 % av pas.
reoperert (2 kneprotese, 3 reskopi, 1 ubesvart).

Diskusjon: Nettbasert etterundersøkelse via e-post har gitt en akseptabel svarprosent også etter ett år.

De funksjonelle resultater registrert ved 3 mndr. holdt seg uendret frem til 12 mndr. Også pasientvurdert
resultat og fornøydhet holdt seg omtrent uendret fra 3 mnd. til ett år.

Betydning/relevans: Kvalitetsregistre av denne typen gir muligheten til å følge med på resultater etter
behandling. Pasientgruppen undersøkt her egner seg godt for nettbasert etterkontroll og denne undersøkelsen har bidratt til å øke vår kunnskap om selvrapporterte resultater etter meniskreseksjon.
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Symptomer og funksjon hos pasienter med
residiverende patellaluksasjon sammenlignet
med pasienter med fremre korsbåndskade
Straume-Næsheim TM, MD, PhD1,2, Mikaelsen JR, MD1, Sivertsen EA, MD, PhD2,
Devitt B,MD, FRCS, MMedSc3, Brand J, MD4, Granan LP, MD PhD2,5, Årøen A, MD, professor1,2
1. Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus. 2. Senter for idrettskadeforskning, Oslo. 3. Kirurgisk avdeling, Diakonshjemmet
sykehus. 4. Sports Surgery Clinic, Dublin, Irland/OrthoSport Victoria, Australia. 5. Heartland Orthopedics, Alexandria, USA.
6. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus.

Innledning: Patellaluksasjon er en betydelig kneskade med høyest forekomst i
alderen 10-17 år. Opp mot 40 % av disse får vedvarende plager med re-dislokasjoner og vedvarende frykt for nye hendelser. Dette gjør at de ikke stoler på kneet
og det er en følelse de deler med pasienter som har røket fremre korsbånd. Den
siste gruppen har tradisjonelt fått mer fokus i og denne studien ønsket derfor å
sammenligne symptomene hos de med residiverende patellaluksasjon med korsbåndpasienter som er satt opp til korsbåndrekonstruksjon.
Materialer og metoder: Patellaluksasjonsgruppen bestod av pasienter med to eller flere unilaterale

patellaluksasjoner som var søkt inn til rekonstruksjon av mediale patellofemorale ligament (MPFL)
fra mai 2010 til mai 2014. Hver av disse ble matchet etter alder, kjønn, og BMI med to pasienter fra
Korsbåndregisteret (ACL). Preoperativ Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) ble brukt
for å vurdere og funksjon for begge grupper. Gruppene ble også sammenlignet i forhold til forekomst av
bruskskader og tid fra skade til operasjon.

Resultater: I alt 33 pasienter (10 menn og 23 kvinner, snittalder 18,9 (SD=5,0)) ble inkludert i MPFL
gruppen. Disse ble matchet med 66 ACL pasienter. MPFL-gruppen hadde signifikant lavere resultat enn
ACL gruppen for de tre første underkategoriene av KOOS (MPFL/ACL); smerte; 72,1/80,7 (p=0,021),
symptomer; 68,3/79,2 (p<0,01) og daglige aktiviteter; 83,3/90,3 (p<0,01). De laveste resultatene for
KOOS var for underkategoriene sport; 51,4/54,5 og livskvalitet; 37,5/38,4, men her var det ingen forskjell
mellom MPFL og ACL gruppen. I MPFL-gruppen hadde 36,4 % bruskskade ved operasjonstidspunktet
mens tilsvarende tall for ACL-gruppen var kun 7,6 % (p<0,001). Samtidig var gjennomsnittstiden fra
første skade til operasjon 32,5 måneder for MPFL-gruppa mot 6,5 måneder for ACL-gruppen.
Diskusjon og klinisk relevans: Pasienter med residiverende patellaluksajsoner er like plaget funks-

jonelt og oppgir mer smerter enn pasienter med sviktende knefunksjon som følge av fremre korsbåndsskade. Patelaluksasjonsgruppen har også 5 ganger så hyppig bruskskade ved operasjonstidspunktet og
man venter i snitt 5 ganger så lenge med operasjon fra første skadetidspunkt sammenlignet med de med
korsbåndskade.
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Eminentiafrakturer – en retrospektiv pasientserie på Oslo universitetssykehus Ullevål
Jomaas G, Ekås G, Halvorsen V
Oslo universitetssykehus Ullevål

Innledning: Pasienter med frakturer i eminentia intercondylaris vurderes og behandles ved skopiseksjonen, Oslo universitetssykehus Ullevål. Pasienter med dislokerte
fragmenter vurderes for artroskopisk reposisjon og fiksasjon. Litteraturen rapporterer
gode langtidsresultater, men vi ser at smerter og tilstivning i kneet er et problem og
krever artroskopisk debridement, mobilisering og langvarig fysioterapi/trening hos
noen. I vår avdeling er det ikke tidligere gjort kvalitetskontroll av denne behandlingen.
Materiale og metode: Pasienter operert for fraktur i eminentia intercondylaris i 5-års-perioden

1/1-08 til 31/12-12 innkalles til etterkontroll. Gjennomgang av operasjonslister for artroskopisk seksjon
og diagnosesøk i journalsystemet, ga treff på 17 pasienter; 13 barn og 4 voksne. Disse ble innkalt til
undersøkelse med rtg, klinisk undersøkelse, utfylling av standardiserte scoringsverktøy og funksjonstester
hos fysioterapeut. Pasientene har underskrevet samtykkeskjema ved oppmøte, og studien er meldt til
personvern og forskningsutvalget ved OUS.

Resultater: Journalgjennomgang av 17 pasienter viser følgende:
Aktivitet ved skade: slalom 11, trampoline 1, motorcross 1, aking 1, sykkel 1, fall i trapp 1, fotball 1.
Alder ved skade for 13 barn var 7,5- 14,9 år, median 10,8 år. De 4 voksne var 37,40,41 og 61 år. Det
var 8 gutter og 5 jenter, 2 kvinner og 2 menn. Barnas frakturer klassifisert etter Myers & McKeever
klassifiksasjon viste 3 type 2 frakturer og 10 type 3. 1 barn og 1 voksen fikk utført samtidig menisksutur.
Fiksasjonsmetode: Meniskpiler 6, sutur gjennom borekanaler 6, piler+sutur 3, skrue 1. En voksen fikk
gjort primær reseksjon og senere rekonstruksjon med hamstringssene. Reoperasjon grunnet stivhet ble
gjort hos 1 barn (7,7 %) og 2 voksne (50 %).14 pasienter møtte til kontroll, av disse var hhv 10 barn og
4 voksne ved skadetidspunkt. Tid fra operasjon til etterkontroll var 3,3-7,5 år, median 5,4 år.
Alle gjennomgår IKCD og KOOS, men barn<16 gjør barneversjonene. Voksne gjør i tillegg Tegner,
Lysholm og Cincinnati score. 7 barn gjør KOOS Child og de scorer på symptom 82,1-100 (median 89,3),
smerte 80,6-100 (median på 94,5), ADL 98,5-100 (median100), sport 85,7-100 (median 96,5) og livskvalitet 66,7-95,8 (median 87,5). De voksne viser KOOS symptom på 57,5-97,8 (median på 78,8), KOOS
pain 72,3-100 (median 94,4), KOOS ADL på 91-100 (median på 97,7), KOOS Sport 45-95 (median 55)
og KOOS Livskvalitet 31,3-100 (median på 75). Pedi-IKCD viser 85,9-100 med median på 91,3 og IKCD
57.5-97,8 med median på 78,8. Cincinnati score er excellent hos 5/7 voksne, 2/7 good. På Lysholm
scorer 2/7 fair, 4/7 good og 1/7 excellent. Tegner score er 3-6, median på 4. Fire ett-bens hinketester etter Noyes ble utført, og viste Leg symmetri Index på 9/14 > 90 %, 11/14 >90 %, 12/14 og 12/14 >90 %.
Klinisk undersøkelse med Lachman´s test, Pivot shift og vurdering av hevelse oppfattes normal. Retur til
sport var 3-30 mnd med median på 12 mnd.

Diskusjon: Resultatene har ingen statistisk verdi da antallet pasienter for lavt, men viser oss hvordan

det har gått med våre pasienter. Resultatene viser er at de har god funksjon og lite plager i hverdagen. De
fleste har imidlertid tilpasset aktvitetsnivået noe, og det tok lang tid før funksjonen ble oppfattet som god.
Barna scorer gjennomgående bedre enn voksne og spesielt innen sport og livskvalitet.

Betydning/relevans: Vi mener det er riktig å operere disse pasientene, men man må forberede dem på
at rehabiliteringen tar tid og at reoperasjoner bla grunnet stivhet forekommer.
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Biomekanisk studie av anterolaterale
tenodeser i kombinerte fremre korsbåndsog anterolaterale skader
Inderhaug E1, Stephen JM2, Williams A3, Amis AA4
1. Haraldsplass Diakonale Sykehus/Universitet i Bergen/Imperial College London. 2. Imperial College London. 3. Fortius Clinic London. 4.
Imperial College London

Innledning: Laterale strukturer i kneet er sentrale for å kontrollere anterolateral
rotasjon (ALRI). Funn av samtidig skade på disse strukturer ved fremre korsbåndsruptur har ført til en debatt om hvorvidt anterolaterale tilleggsprosedyrer bør
gjennomføres ved fremre korsbåndsrekonstruksjon. Formålet med denne studien
var å sammenligne den kinematiske effekten av ulike laterale tenodeser ved slike
kombinerte skader.
Metode: I en kontrollert lab-studie ble 8 kadaver-knær testet i en rig som tillot bevegelse i 6-frihets-

grader. Et optisk sporingssystem ble brukt for å ta opp kinematiske data fra 0° - 90° graders fleksjon. Ved
hjelp av et vekt og trinse-system ble følgende ytre belastninger vekselsvis brukt under testingen: 90 N
anteroposteriort drag, 5 Nm innad-utad vridning og et kombinert 90 N fremre drag med samtidig 5 Nm
vridning for å simulere “pivot shift”-fenomenet. Testingen ble først gjennomført med knærne i intakt og
skadet tilstand, videre testing ble gjort etter en isolert fremre korsbåndsrekonstruksjon og kombinasjonsrekonstruksjoner med bruk av: en Macintosh tenodese, en Lemaire tenodese og en anterolateral ligament (ALL) rekonstruksjon. Graftene ble fiksert ved 30° fleksjon med bruk av både 20 N og 40 N kraft.
Statistisk analyse inkluderte variansanalyse (repeated measures ANOVA) og parvis t-testing. Post hoc
Bonferroni korreksjon ble gjennomført på grunn av multiple t-tester.

Resultater: Ved en kombinert fremre korsbånds- og anterolateral skade ble det funnet vedvarende
laksitet etter isolert fremre korsbåndsrekonstruksjon: økt fremre laksitet (P<0.001), økt innadrotasjon
(P=0.004) og vedvarende “pivot shift” (P=0.005). Selv om alle de kombinerte rekonstruksjonene gjenopprettet normal fremre laksitet (med unntak av ALL med 20N kraft (P=0.005)), var det bare Lemaire
og MacIntosh, med 20N kraft, som gjenopprettet rotasjonen til normalt nivå (alle: P>0.05). I flere av
rekonstruksjonene var det en tendens til overstramming av kneleddet. ALL rekonstruksjonen klarte ikke å
gjenopprettet kneets normale kinematiske mønster når den ble kombinert med fremre korsbåndsplastikk.
Konklusjon: Ved en kombinert fremre korsbånds- og anterolateral skade, ble det funnet resterende
laksitet dersom fremre korsbåndsrekonstruksjon ble gjennomført som eneste prosedyre. Tillegg av
enten Lemaire eller MacIntosh – strammet med 20N kraft – gjenopprettet imidlertid normal kinematikk.
ALL rekonstruksjonen, gjennomført i kombinasjon med fremre korsbåndsrekonstruksjon, bidro lite til å
normalisere kneets normale kinematiske mønster. Studien støtter derfor ikke kirurgisk rekonstruksjon av
ALL, men bruk av laterale tenodeser ved en kombinert skade.
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Effekt av graftstramming og tibias rotasjon
på tibiofemorale kontakttrykk og kinematikk ved
en anterolateral tenodese
Inderhaug E1, Stephen JM2, Williams A3, Amis AA4
1. Haraldsplass Diakonale Sykehus/Universitet i Bergen/Imperial College London. 2. Imperial College London. 3. Fortius Clinic London.
4. Imperial College London

Innledning: Skader av anterolaterale strukturer kan forekomme samtidig med
fremre korsbåndsskader og er vist å gi rotasjonsinstabilitet i kneet. Det synes
derfor å være et rasjonale for å adressere slike skader når fremre korsbånd
rekonstrueres. Flere anterolaterale tenodeser er beskrevet, men kunnskap om
optimal stramming av graft og rotasjon av tibia under fiksasjon mangler. Formålet
med studien var å undersøke endringer i tibiofemorale kontakttrykk og i kneets
kinematiske mønster ved en anterolateral skade og etter en kombinert rekonstruksjon av ACL og en MacIntosh tenodese.
Metode: 8 kadaverknær ble preparert og montert i en spesiallaget testrig med femur fiksert og tibia
fritt bevegelig fra 0-90° fleksjon. M. quadriceps og traktus iliotibialis ble belastet fysiologisk ved hjelp av
et vektbelastet trinsesystem. Tibiofemorale kontakttrykk ble målt med en intraartikulær Tekscan sensor
ved 0°, 30°, 60° og 90° fleksjon - mens samtidig registrering av tibiofemoral kinematikk ble gjort med et
optisk kamera.
Fremre korsbånd ble bevart intakt gjennom testingen for å illudere en “perfekt” rekonstruksjon. Etter
testing av intakte og anterolateralt skadede knær, ble fire laterale prosedyrer testet i randomisert rekkefølge: MacIntosh med 20N/80N stramming - vekselsvis med tibia hengende fritt eller i en nøytral rotasjon. Statistisk analyser inkluderte variansanalyse (RM ANOVA), parvis t-testing og post hoc Bonferroni
korreksjon.

Resultater: Fremre translasjon og innadrotasjon i tibia var signifikant økt - og det laterale kontakt-trykket
var signifikant redusert når anterolateralt skadede knær ble sammenlignet med intakte knær (P<0.05).
Disse endringene ble gjenopprettet til intakte nivåer når tibias rotasjon var fiksert kombinert med 20N
eller 80N graftstramming – samt ved fritt hengende tibia strammet med 20N (Alle: P>0.05). Graft
strammet med 80N med fritt hengende tibia resulterte i signifikant økning i laterale tibiofemorale kontakttrykk og redusert innadrotasjon (P<0.05).
Konklusjon: Skade på anterolaterale strukturer reduserte laterale tibiofemorale kontakttrykk og økte
fremre translasjon samt innadrotasjon i tibia. Disse effektene ble normalisert med både 20N og 80N
stramming når tibias rotasjon ble holdt nøytral under graftets fiksasjon. Når tibia hang fritt under fiksasjonen ble kontakttrykk og kinematikk normalisert ved bruk av 20N stramming, mens 80N stramming
trakk tibia i utadrotasjon – resulterende i en signifikant økning i laterale kontakttrykk. Kontroll av tibias
posisjon synes derfor å være viktig ved anterolaterale prosedyrer. Selv om endringene var konsistente, er
de små og den kliniske relevansen i et full-belastet kne er derfor usikker.
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EN SYSTEMATISK GJENNOMGANG AV ANATOMISKE
STUDIER SOM UNDERSØKER SENTERET AV LIGAMENTFESTENE AV FREMRE KORSBÅND I FEMUR OG TIBIA
Vindfeld S1, Parkar AP2, Solheim E3
1. Ortopedisk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen. 2. Radiologisk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen. 3.
Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Innledning: Såkalt “anatomisk” rekonstruksjon av rupturet fremre korsbånd er
blitt vanlig. Kanalplasseringen i femur og tibia blir vurdert med postoperativ bildediagnostikk i hyppigere grad ved norske sykehus. Det finnes utallig anatomiske
studier som har undersøkt senteret av ligamentfestene av fremre korsbånd med
forskjellige målemetoder og radiologiske modaliteter. En bred konsensus om hvor
senteret av ligamentfestene er i en normal befolkning mangler. De mest robuste
målemetodene er kvadrant metoden i femur (a.m. Bernard et al.) og anteriorposterior ratio i tibia (a.m. Stäubli et al.). Studiens formål var å systematisk gjennomgå
literaturen og kombinere resultater fra relevante studier og således komme frem til
en normal verdi for senteret av ligamentfestene for fremre korsbånd.
Materialer og metoder: I august 2015 ble det søkt i Pubmed med søkeord:: anterior cruciate

liagment, anatomic footprint, cadaver, tibial insertion, femoral insertion, tunnel placement og quadrant
method. Studier med målinger av normal populasjon målt med linjal på røntgen, skyvelære på kadaver,
CT eller MR ble inkludert. Målingene i tibia ble justert i samsvar med kjente forskjeller mellom
modaliteter.

Resultater: Det initiale søk resulterte i 1367 artikler. 203 artikler ble så valgt for videre granskning på
bakgrunn av tittel. Derav ble 49 artikeler valgt ut til full tekst gjennomgang på grunnlag av abstraktene. Til
slutt ble 15 studier som oppfylte inklusjonskriteriene valgt. Vektede gjennomsnitt med standardavvik ble
utregnet på 171 knær for femur og 238 knær for tibia. Senteret av ligamentfestet i femur var 27 ± 4 % i
dyp-grunn retning og 32 ±6 % i høy-lav retning. Senteret av ligamentfestet i tibia var 44 ± 3.6 %
i anterior-posterior retning.
Konklusjon og klinisk relevans: Kunnskap om normal plassering av ligamentfestene kan være nyttig

for ortopeder ved anatomisk rekonstruksjon, og ved radiologisk evaluering av dette per- eller postoperativt.
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KOOS resultater fra korsbåndregistrene
i Skandinavia
Gifstad T1, Lundemo TO1, Engebretsen L2, Lind M3, Forssblad M4, Drogset JO1
1. St. Olavs Hospital, Ortopedisk forskningssenter, NTNU. 2. Oslo universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, UiO.
3. Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus universitet. 4. Capio Artro Clinic, Karolinska Institutet

Innledning: De skandinaviske korsbåndregistrene benytter spørreskjemaet Knee
injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) i pre- og postoperativ evaluering
av pasientene. Formålet med denne registerbaserte studien var å sammenligne
resultatene etter primær ACL-rekonstruksjon med patellarsenegraft og hamstringgraft basert på postoperative KOOS registreringer.
Materiale og metode: Data fra de skandinaviske korsbåndregistrene etter primære ACL-rekonstruk-

sjoner gjennomført før 31. desember 2011 ble benyttet i studien. Patellarsenegraft ble brukt hos 6 736
pasienter og hamstringgraft hos 38 666 pasienter. KOOS data til pasienter som senere gjennomgikk
revisjon ble ekskludert etter revisjonstidspunktet. En forskjell på åtte poeng i KOOS delscore mellom
graftgruppene ble vurdert å være klinisk signifikant.
Resultater: Preoperative KOOS registreringer var tilgjengelig for ca. 27 000 pasienter, og ca. 6 000
pasienter hadde rapportert etter fem år. Registreringsraten preoperativt var 65 % i patellarsenegruppen
og 59 % i hamstringgruppen, tilsvarende 55 % og 51 % etter fem år. Ingen klinisk signifikante forskjeller
i KOOS delscore ble funnet mellom de to graftene verken preoperativt eller etter ett, to eller fem år postoperativt. Det ble heller ikke funnet klinisk signifikante forskjeller mellom graftene i ulike subgrupper som
kjønn, alder (< og ≥ 25 år) og de som skadet seg under visse pivoterende aktiviteter (fotball, håndball,
alpint). Fem år postoperativt hadde 22 % av pasientene i patellarsenegruppen KOOS delscore ”Quality of
Life” (QoL) < 44 poeng sammenlignet med 21 % i hamstringgruppen (ikke signifikant).

Konklusjon: Ved sammenligning av primære ACL rekonstruksjoner med patellarsenegraft og hamstringgraft fant denne registerbaserte studien ingen klinisk signifikante forskjeller i de ulike KOOS delscore
postoperativ. Omtrent en femtedel av pasientene i begge graftgruppene scoret < 44 poeng i KOOS QoL
fem år postoperativt.
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Utvidelse av borrekanaler i Double bundle
korsbåndopererte knær, målt ved 3D CT
Aga C1,6, Wilson KJ2, Johansen S3, Dornan G2, LaPrade RF2,4, Engebretsen L5,6
1. Martina Hansens Hospital, Norway. 2. Steadman Philippon Research Institute, USA. 3. Lovisenberg Diakonale Hospital, Norway.
4. The Steadman Clinic, USA. 5. Orthopaedic Department Oslo University Hospital, Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway.
6. Oslo Sports Trauma Research Center, Norway

Innledning: Utvidelse av de borrede bentunellene/kanalene ved korsbåndopererte
knær er et velkjent fenomen. Årsaken til selve utvidelsen er ukjent, men det antas
at både biologiske og mekaniske krefter påvirker denne prosessen. Ved Double
bundle (DB) rekonstruksjon av korsbåndet ønsker man å gjenskape de biomekaniske
egenskaper og anatomiske forhold til det native korsbåndet. Omfanget av tunellutvidelse er ukjent ved denne operasjonsteknikken, og det er usikkert om det er
forskjell i utvidelse ved denne type operasjon i forhold til tradisjonell Single bundle
(SB) rekonstruksjon.
Formålet med studien var å undersøke utvidelsen av benkanalene i DB korsbånd opererte knær 1 år
postoperativt. Videre å sammenlikne utvidelsen ved knær operert med DB operasjonsteknikk med SB
rekonstruerte knær.

Material og Metode: Fra 2012-2014 fikk en pasient gruppe fra en pågående RCT (Clinical trials:
NCT01033188) med 20 Double bundle og 22 Single bundle opererte knær, utført en CT undersøkelse
første postoperative dag og ett år etter operasjonen. Tunellene ble markert på 2D CT og deretter overført
til 3D reformater via et software program (Mimics®, Materialise, Belgia). En automatisert målemetode ble
brukt på 3D CT bildene. Inter- og intraclass correlation score for metoden ble utført.
Resultater: Studien fant at alle benkanalene i de korsbånd rekonstruerte knærne utvidet seg fra 0 til 1
år etter operasjon (p=0.001). Ved DB opererte pasienter utvidet kanalene seg inntil 14 %, og ved Single
bundle opererte pasienter fant man inntil 17 % tunnelutvidelse. Femurkanalen på SB rekonstruerte
knær, utvidet seg mer enn den anteromediale DB femurkanalen (1.4 ± 0.9 mm versus 0.5 ± 0.6 mm)
(p<0.001). Tibiakanalen på SB opererte knær utvidet seg mer enn den posterolaterale DB tibiakanalen
(1.0 ± 1.0 mm versus 0.5 ± 0.6 mm) (p<0.043). Intra-rater ICC var 0.963 (95 % CI: 0.855-0.988) og
inter-rater ICC var 0.829 (95 % CI 0.732 to 0.897).
Diskusjon: Denne studien viser at det er forskjell i utvidelse av bentunellene ved DB og SB operasjonsteknikk. SB rekonstruerte knær ble utsatt for en større grad av utvidelse sammenliknet med to av de fire
DB tunellene. Alle tunellene utvidet seg i løpet av det første året etter operasjonen, men utvidelsen var
mindre uttalt enn tidligere studier har antatt.

Relevans: Utvidelse av bentunellene ved korsbånd opererte knær har blant annet betydning for

revisjonskirurgien. Den er ved DB opererte knær mer utfordrende grunnet flere bentuneller. Denne
studien viser at DB rekonstruksjonsteknikk ikke gir mer utvidelse av bentunnelene enn ved tradisjonell
SB korsbånd rekonstruksjon.
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Epidemiology of Surgically Treated Posterior
Cruciate Ligament Injuries in Scandinavia
Owesen C1, Sandven-Thrane S1, Lind M2, Forssblad M3, Granan LP4, Årøen A1
1. Ahus. 2. Århus Sygehus. 3. Capio Artro Clinic. 4. Senter for idrettsskadeforskning

Innledning: Bakre korsbånd (PCL) er kneets sterkeste ligament og hindrer i
hovedsak posterior translasjon av tibia i forhold til femur, men PCL har også en
sekundær stabiliserende funksjon. Det er stor variasjon i rapportert insidens av og
årsak til PCL-skader. Det er også uoverensstemmelse i litteraturen når det gjelder
forekomst av ledsagende skader. Hensikten med denne studien var å gi en oversikt over skademekanismer, ledsagende skader og andre epidemiologiske data for
PCL-skader i de skandinaviske kneligamentregistrene.
Materialer og Metoder: Totalt 1287 pasienter som gikk gjennom PCL-rekonstruksjon fra 2004-2013
i de Skandinaviske landene ble inkludert fra de nasjonale ligamentregistrene. Variablene alder, kjønn,
aktivitet og graft benyttet ved rekonstruksjon ble samlet inn. Deretter ble skadene sortert basert på ledsagende skader. Til slutt ble data fra de forskjellige landene sammenliknet.

Resultater: Pasientenes gjennomsnittsalder var 32.7 år. Kjønnsfordelingsratio var mann kvinne
66.7 %:33.3 %. Avhengig av definisjon var 26-37 % av de behandlede skadene isolerte skader. PCLskader var oftest forekommende i idrett med 35.4 % av det totale antallet PCL-skader. Fotball var den
idretten med høyest antall skader (13.1 %). Minimum ett annet ligament var skadet hos 62.2 %. 26.1 %
av PCL-skadene hadde en ledsagende bruskskade, 21.0 % hadde meniskskade. Hamstring autograft var
det graftet som ble benyttet hyppigst ved rekonstruksjon.
Diskusjon: Om lag 1/3 av PCL-skadene er isolerte skader, og er derfor klinisk viktig. Dette er ny infor-

masjon når det gjelder kneligamentskader. Det er høy prevalens av ledsagende brusk- og meniskskader
assosiert med PCL-skader, spesielt der minst ett annet ligament også er skadet. Dette kan muligvis
forklares ut fra skademekanisme, men dette er fremdeles usikkert. Idrett er den aktivitet som oftest
forårsaker PCL-skader som behandles kirurgisk. Dette er i kontrast til den tradisjonelle oppfatningen at
PCL-skader forårsakes av dashboard-traume i bilulykker. Det er noen forskjeller i aktiviteter som fører
til PCL-skade i de forskjellige landene, og forskjellene kan for en stor del tilskrives antallet utøvere av de
forskjellige idrettene.

Betydning/Relevans: Grunnleggende kunnskap mangler når det gjelder etiologien til PCL-skader og
ledsagende skader. Dette gjør det vanskelig å vurdere hvor representativt materialet som publiseres i
ulike ortopediske journaler i virkeligheten er. Epidemiologiske data er en nødvendig del av skadeforebygging i fremtiden. Prevalensen av ledsagende skader er avgjørende for valg av kirurgisk prosedyre og
for de forventede resultatene etter kirurgi. De senere år er stadig flere PCL-skader behandlet kirurgisk.
Denne studien sikter på å dekke huller i den eksisterende litteraturen ettersom de skandinaviske
registrene inneholder et relativt stort antall PCL-skader. Det store antallet gjør det mulig å analysere
skademekanismer og ledsagende skader.
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SKULDERSKADER VED OSLO SKADELEGEVAKT
– ET ÅRSMATERIALE
Enger M1, Skjaker SA1, Melhuus K1, Nordsletten L2, Pripp AH3, Moosmayer S4, Brox JI5
1. Oslo skadelegevakt, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus.
3. Senter for biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssykehus. 4. Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital.
5. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus

Innledning: Akutte skulderskaders epidemiologi er tidligere ikke godt undersøkt.
Oslo skadelegevakt er poliklinikk for alle byens sykehus. Formålet med denne
studien er å kartlegge alle skulderskader ved Oslo skadelegevakt gjennom et år, og
studere hvordan hovedgruppene brudd, dislokasjon og bløtdelsskade varierer med
alder, kjønn og årstid.
Pasienter og metode: Undersøkelsen er en prospektiv populasjonsbasert studie av alle pasienter med
akutt skulderskade som oppsøkte Oslo skadelegevakt i et år. Pasientutfylt skjema om skademekanisme,
samt journal og røntgenbilder ble gjennomgått og vurdert. Utvalgte preliminære data presentes.

Resultater: Vi registrerte totalt 3041 akutte skulderskader fra mai 2013 til mai 2014. Insidensraten for
alle skulderskader i Oslo var 4.21/1000; for fraktur og dislokasjon til sammen 2.15/1000. Gjennomsnittsalder var 41 år (variasjonsbredde 0-102), for kvinner 49 år og menn 35 år (p<0,001). 60 % var menn.
Menn i alderen 20-34 år stod for hver femte skulderskade. Kvinner hadde bare mindre variasjoner i forekomst i forskjellige aldersgrupper. Bløtdelsskade (kontusjoner og distorsjoner) var den vanligste skadetypen med høyest forekomst i 20-årene, noe som også gjaldt dislokasjoner (glenohumeral og AC-ledd).
Av pasientene med bløtdelsskade fikk mindre enn 5 % påvist rotatorcuffruptur. Brudd var den vanligste
diagnosen hos barn opp til 10 år og hos voksne over 60 år. Skulderskader utgjorde en høyere andel av
totalantall skader i januar og februar enn i øvrige måneder (p<0,001).
Diskusjon: Nordqvist og Peterson kartla alle frakturer og dislokasjoner i Malmø i 1987, og fant en

tilnærmet lik insidensrate på 2.19/1000 (1). Bløtdelsskader er tidligere lite undersøkt. Ved å inkludere
disse avdekkes at den høyeste forekomsten av skulderskader er i ung voksen alder. Insidensraten for
rotatorcuffruptur i Oslo er høyere enn i Claytons materiale fra Edinburgh (2).

Begrensninger ved studien er at vi ikke har data for Oslo-borgere som skader skulderen og sluttbehandles utenbys eller ved private legesentre.

Betydning/Relevans: Insidensraten for fraktur og dislokasjon er i tråd med tidligere studie. Unge

menn har høy risiko for skulderskade. Bløtdelsskade er den vanligste skadetypen, og mange av disse
pasientene sendes i dag hjem fra skadepoliklinikker og legevakter uten videre diagnostikk eller
oppfølging. Gruppen bør studeres nærmere.
Referanser:
1. Nordqvist A, Petersson CJ. Incidence and causes of shoulder girdle injuries in an urban population.
J Shoulder Elbow Surg. 1995 Mar-Apr;4 (2):107-12. PubMed PMID: 7600160. Epub 1995/03/01. eng.
2. Clayton RA, Court-Brown CM. The epidemiology of musculoskeletal tendinous and ligamentous injuries.
Injury. 2008 Dec;39 (12):1338-44. PubMed PMID: 19036362. Epub 2008/11/28. eng.
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Sham Surgery Trial for SLAP Lesions
of the Shoulder
Schrøder CP1, Skare Ø1, Reikerås O2, Mowinkel P2, Brox JI2
1. Lovisenberg Diakonale Sykehus. 2. Oslo universitetssykehus

Background: Labral repair and biceps tenodesis are performed worldwide
routinely for superior labrum anterior posterior (SLAP) lesion of the shoulder.
Evidence of the efficacy of these procedures is lacking.
Methods: We conducted a double-blind, sham-controlled trial with 118 patients, aged 18 to 60 years,

who had shoulder symptoms and MRI arthrography suggesting an isolated type II SLAP lesion. Patients
were randomly assigned to labral repair, biceps tenodesis, or sham surgery if the arthroscopy revealed
an isolated SLAP II lesion. All patients had standardized postoperative physiotherapy. Primary outcomes
were the clinical Rowe-score (ranging from 0 to100, higher scores indicating better shoulder function)
and the Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI) at 6 months. The results were analyzed and
interpreted blindly.

Results: In the intention-to-treat analysis there were no significant between-group differences in the
change from baseline to 6 months in any outcome. Between-group differences were: Rowe-score: biceps
tenodesis versus labral repair: 0.0 points; 95 % confidence interval (CI), -7.3 to 7.3; biceps tenodesis
versus sham-surgery: 0.1; 95 % CI,-7.4 to 7.5; and labral repair versus sham-surgery: 0.1; 95 % CI,7.3 to 7.4. Similar results were found for the WOSI scores. Postoperative stiffness was observed in five
patients after labral repair, four after tenodesis, and one after sham surgery. Two patients were lost to
follow-up. There were no serious adverse effects.
Conclusion: The efficacy of labral repair and biceps tenodesis were no better than sham surgery for
SLAP II lesions.
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Resultater ved artroskopisk stabilisering av
multidireksjonal skulderinstabilitet
Bøe TE, Humborstad K, Rodt A, Blomquist J
Ortopedisk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Innledning: Multidireksjonal skulderinstabilitet (MDI) er ofte atraumatisk og
skulderen lukserer eller sublukserer i flere retninger. Disse pasientene har dårlig
muskulær kontroll over skulderen og har en vid leddkapsel inkludert glenohumerale
ligamenter. Behandlingen av disse pasientene er primært konservativ, men de som
ikke oppnår akseptabel skulderstabilitet kan behandles med artroskopisk kapselplikering. Vi ønsket å undersøke kirurgisk behandling av disse pasientene.
Metoder: Vi har analysert resultatene i Norsk register for skulderinstabilitetskirurgi (NRSIS) for pasienter
operert for MDI i perioden 2008-2013. Pasientene fyller ut norsk oversettelse av Western Ontario
Shoulder Index (WOSI) før operasjon samt 1, 2 og 5 år postoperativt. Reluksasjoner og reoperasjoner
rapporteres også. Pasienter uten besvart WOSI-skjema, revisjoner og åpne prosedyrer ble ekskludert. Det
er brukt paret T-test for å evaluere forskjell i WOSI-score før og etter operasjon.
Resultater: I perioden er det registrert 55 primære artroskopiske operasjoner for MDI i NRSIS. 24 %
har ikke besvart WOSI-skjema. 42 pasienter ble inkludert med en gjennomsnittlig observasjonstid på 3 år
ved siste registering. WOSI %-score preop. 47 vs. postop 72. Bedring 25 prosentpoeng (konfidensintervall 19-31, p≤ 0,001). 7 av 42 rapporterte reluksasjon (17 %). Det er registrert 3 reoperasjoner (7 %).
Diskusjon: En endring på 10 % eller mer i WOSI-score vurderes som klinisk signifikant. Disse

resultatene viser at det går vesentlig bedre med MDI-pasientene etter at de er operert i forhold til før
operasjonen. De har imidlertid fortsatt skulderproblemer. Vi har ikke sammenlikning med konservativt
behandlede pasienter, og kan ikke konkludere med at det er bedre å operere disse pasientene, men det
er grunn til å tro at de fleste som blir operert har hatt grundig konservativ behandling av sine skulderproblemer før operasjon.

Betydning/relevans: Pasienter med MDI får en vesentlig forbedret skulderfunksjon etter operativ stabilisering. Forbedring av pasientvurdert funksjon og residivrate er på nivå med resultatene ved artoskopisk
fremre stabilisering for unidireksjonal instabilitet.
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Artroskopisk Latarjet plastikk
Ludvigsen TC, Bøe B
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: Artroskopisk Latarjet plastikk ble introdusert for mer enn ti år siden
i Europa. Metoden har ikke blitt alment akseptert, dels på grunn av rapporterte
alvorlige komplikasjoner, dels fordi den er teknisk krevende. Metoden har imidlertid gjennomgått stadig utvikling og forbedring, og vi mener tiden er moden for
introduksjon i Norge. Vi er ikke kjent med at andre avdelinger her i landet har
publisert erfaringer eller resultater med artroskpisk utført Latarjet plastikk.
Materiale og metode: I perioden november 2014 til mars 2015 ble 15 pasienter operert med artroskopisk Latarjet plastikk. Dette utgjorde alle pasienter operert med Latarjet prosedyre i denne perioden.
Det var 13 menn og 2 kvinner. Gjennomsnitts alder 28 år (19-43). 6 av 15 pasienter var tidligere operert
med stabiliserende kirurgi i samme skulder, og ytterligere 2 hadde fått utført diagnostisk artroskopi
alene før henvisning til oss. De 9 primæroperert hadde kombinasjoner av insuffisiente bløtdeler, benete
defekter, ung alder og risiko sport/aktivitet, og derved ikke indikasjon for Bankart plastikk. En pasient har
epilepsi. Alle inngrep ble utført i modifisert beach-chair leie med indusert lettgradig hypotensjon og med
samme operatør. Posisjon og fiksasjon av graftet ble vurdert med postoperativ ct-undersøkelse.
Resultater: Gjennomsnittlig operasjonstid 148 minutter (111-200). Ingen alvorlige peroperative
komplikasjoner oppsto. 9 pasienter hadde utmerket plassering og fiksasjon av beinblokken, hos 3 andre
bedømt som god. 2 pasienter hadde brekkasje av beinblokken, hos den ene ble dette først erkjent postoperativt og førte til reoperasjon etter tre uker. Begge fikk utført tenodese med suturankere og er stabile
og velfungerende. Hos 1 pasient er beinblokken plassert for høyt på glenoid. Oppfølgingstid 9-4 måneder
(mean/median 6). 1 pasient ble reoperert med artroskopisk lavage etter 13 dager på mistanke om
postoperativ infeksjon, dyrkning viste oppvekst av proprione bakterier. Ukomplisert videre forløp og god
funksjon og bevegelighet etter 7 måneder. 1 pasient utviklet post operativ tilstivning, etterhvert oppfattet
som kapsulitt og reoperert med artroskopisk artrolyse og mobilisering. Pasientene har gjenvunnet
bevegelighet gradvis postoperativ til normalisering av fleksjon og abduksjon, men med redusert
utadrotasjon i gjennomsnitt 12 grader (0-20).
Diskusjon: Artroskopisk Latarjet plastikk er en teknisk krevende prosedyre med lang og flat lærekurve.

Med fokus på tekniske detaljer og nøye visualisering av neurale strukturer kan den mest fryktede
komplikasjon til prosedyren, alvorlige nerveskader, unngås. De to kvinnene har gitt uttrykk for at de setter
stor pris på de kosmetiske betydelige fortrinn en artroskopisk prosedyre medfører. Det er liten grunn til
å anta at det på sikt vil være vesentlige forbedring av varig bevegelsesinnskrenkning sammenlignet med
åpen teknikk Vi har opplevd forlenget operasjonstid der det har vært vanskelig å få blodtrykket ned til 90
mmHg systolisk Anestesiologene har sterke motforestillinger til kombinasjonen beach-chair og hypotensiv
anestesi selv hos unge friske pasienter på grunn av rapporterte kasuistikker med inadekvat peroperativ
cerebral perfusjon og derav katastrofale følger. Erfaring fra andre steder en har startet opp med artroskopisk Latarjet er at operasjonstiden etter hvert synker ned mot gjennomsnittet for åpen prosedyre. Bedre
kontroll på plassering av beinblokken og bedre kosmetisk resultat er nok de fordeler som synes mest
nærliggende ved innføring av artroskopisk teknikk.
På bakgrunn av egen erfaring vil vi hevde at innføring av artroskopisk Latarjet krever et høyt volum av
pasienter der dette inngrepet er indisert kombinert med stor erfaring og kompetanse innen artroskopisk
skulderkirurgi. Vi mener dette ikke bør utføres på mange avdelinger i et lite land som Norge, men vi vil
videreføre og videreutvikle prosedyren hos oss og vil derfor være takknemlig for henvisning av egneDe
pasienter.
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Anatomisk og klinisk langtidsoppfølgning
av 50 ureparerte rotatorcuffrupturer
Moosmayer S1, Gärtner A 2, Tariq R3
1. Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling. 2. Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling.
3. Oslo universitetssykehus, Radiologisk avdeling

Innledning: Mange små og mellomstore rotatorcuffrupturer kan behandles vellykket konservativt uten senereparasjon. Den anatomiske og kliniske langtidsutviklingen av ureparerte rupturer er uklar. Vi ønsket å finne ut om rupturstørrelsen
og grad av fettdegenerasjon øker over tid, og om en slik progresjon er korrelert
med økende symptomer.
Materialer og metoder: Fra 2001 til 2006 ble 85 rotatorcuffrupturer med størrelse ≤ 3 cm og fett-

degenerasjon < 2 (Goutallier) diagnostiserte og behandlet med fysioterapi i minst 3 måneder. 18 måtte
senere konverteres til senesutur, 17 var døde eller for syke for å komme til kontroll. Studiegruppen besto
dermed av 50 pasienter (31 menn, 19 kvinner, alder 61,5 (45-75) år), alle med en ureparert rotatorcuffruptur og en oppfølgningstid på 8,7 (8,2-11) år. Ultralyd med måling av rupturstørrelse og MR med
klassifisering av fettdegenerasjon ble utført ved baseline og follow-up. Constant score ble tatt ved followup, og pasientene ble spurt om de vurderte sin studieskulder som symptomatisk eller ikke.

Resultater: Ultralyd viste økning av rupturstørrelse hos 38 av 50 pasienter (76 %). Gjennomsnittsøkning var 8,5 mm. Hos 33 pasienter var økningen <10 mm, hos 9 var den 10-19 mm og hos 8 var
økningen ≥20 mm. Pasienter med rupturøkning ≥20 mm hadde signifikant dårligere Constant score enn
de med rupturøkning <20 mm (58 mot 75 poeng, p=0.02).
Ved follow-up vurderte 28 pasienter studieskulderen som symptomatisk og 22 som asymptomatisk.
De som vurderte skulderen som symptomatisk hadde signifikant større økning av rupturstørrelsen enn de
som vurderte den som asymptomatisk (11,6 mm mot 4,7 mm, p=0,007).
MR viste progresjon av fettdegenerasjon fra grad 0/1 til ≥ 2 i m. supraspinatus og/eller infraspinatus
hos ni av 30 pasienter. Constant score var dårligere hos dem med progresjon, men forskjellen var ikke
signifikant.

Diskusjon: Studien viser at flertallet av ureparerte rotatorcuffrupturer blir større over tid. Men økningen
er moderat hos de fleste, og kun hos dem med økning ≥20 mm finner vi en korrelasjon til et dårligere
funksjonelt resultat på Constant scoren.

Betydning/relevans: Den kliniske relevansen av studiefunnene er begrenset, fordi vi ikke har

prognostiske faktorer som indikerer tidlig om en ruptur vil progrediere, og hvor mye. Symptomresidiv etter
vellykket konservativ behandling kan indikere en slik utvikling og burde føre til rask vurdering
hos spesialist.
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AKUTT INFEKSJON ETTER ARTROSKOPISK
ROTATORCUFFSUTUR
Jenssen KK1, Lundgreen K1, Madsen JE2, Dimmen S1
1. Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. 2. Ortopedisk senter, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Bakgrunn: Akutt postoperativ infeksjon etter artroskopisk rotatorcuffsutur er en
sjelden, men alvorlig komplikasjon med forekomst på 0,3-2 % [1,2].
Tidligere studier som omhandler infeksjon etter rotatorcuffkirurgi har enten relativt små studiegrupper
eller omhandler resultater etter åpen rotatorcuffsutur [3-5]. Til tross for liten forekomst er prisen høy både
for pasienten og for samfunnet ved postoperativ infeksjon[6].

Formål: Beskrive forekomst, behandling og resultater av akutt postoperativ infeksjon etter artroskopisk
rotatorcuffsutur i perioden 2009-2014 ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Materialer og Metoder: Artroskopisk rotatorcuffsutur har blitt prospektivt registret siden 2009. 11 av
ca. 1000 opererte pasienter utviklet en akutt postoperativ infeksjon. 9 av disse ble etterundersøkt med
MR og/eller funksjonsscore (Constant Murley (CM) score og WORC score) etter 1 år.

Resultater: Alle 11 var menn med gjennomsnittsalder 54 (41-68) år. Vi fant ingen andre tydelige
risikofaktorer for infeksjon, 2/11 pasienter røykte, 1 hadde diabetes mellitus, BMI var 27 (21-36) og 1
pasient var ASA 3, de øvrige ASA 1 og 2. Hos 10 pasienter forelå oppvekst av propionibacterium acnes,
6 hadde i tillegg oppvekst av hvite stafylokokker i 1 eller flere prøver. 1 pasient hadde kun oppvekst av
staphylococcus epidermidis. 5/11 pasienter ble behandlet med engangs artroskopisk biopsitaking og
skylling med debridement. Blant 5/11 ble artroskopi og skylling med debridement utført 2 ganger. Hos 1
pasient ble prosedyren gjentatt 3 ganger før infeksjonen var sanert. Kun 2/11 fikk implantater fjernet ved
reoperasjon. Pasientene ble behandlet med parenteral antibiotika etterfulgt av peroral behandling. Alle
ble etterkontrollert og funnet infeksjonsfrie etter utskrivelsen.

Diskusjon: Vedvarende smerter og nedsatt funksjon etter rotatorcuffsutur kan være uttrykk for en

lavgradig infeksjon. Infeksjonen kan oftest saneres uten å gjøre radikalt debridement med fjerning av
implantater. Det kan være nødvendig med gjentatte artroskopiske skyllinger og debridement.

Betydning/Relevans: Adekvat, målrettet behandling av akutt postoperativ infeksjon etter rotatorcuffsutur er viktig for å sikre et godt klinisk og strukturelt resultat.

1. Yeranosian MG et al. Incidence of acute postoperative infections requiring reoperation after arthroscopic shoulder surgery. The American
journal of sports medicine. 2014;42 (2):437-41.
2. Athwal GS et al. Deep infection after rotator cuff repair. Journal of shoulder and elbow surgery / American Shoulder and Elbow Surgeons
[et al]. 2007;16 (3):306-11.
3. Herrera MF et al. Journal of shoulder and elbow surgery / American Shoulder and Elbow Surgeons [et al]. 2002;11 (6):605-8.
4. Mirzayan R et al. Management of chronic deep infection following rotator cuff repair. The Journal of bone and joint surgery American
volume. 2000;82-A (8):1115-21.
5. Kwon YW et al. Management of early deep infection after rotator cuff repair surgery. Journal of shoulder and elbow surgery / American
Shoulder and Elbow Surgeons [et al]. 2005;14 (1):1-5.
6. Randelli P et al. Infectious and thromboembolic complications of arthroscopic shoulder surgery. Journal of shoulder and elbow surgery
2010;19 (1):97-101
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Albueregister for elektive operasjoner
ved OUS (1995-2014)
Tyrdal S
Overekstremitetsseksjonen, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: Internasjonalt har den elektive albuekirurgien de siste 20 årene økt
vesentlig i både omfang og kvalitet. For å legge til rette for kontinuerlig forbedring
av behandling og diagnostikk av albuepasientene i Norge er det etablert et
Albueregister ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus.
Materialer og metoder: Registeret er etablert i 2014 med retrospektiv gjennomgang av operasjons- og

diagnoselister. Data- og analyseavdelingen ved OUS gjennomførte søk på et bredt utvalg av koder relatert
til albuen i årene 1995-2014. Kodeutvalget ble kvalitetssikret ved oppslag i DIPS og gjennomgang av operasjons-protokoll (Storgata (manuell og elektronisk gjennomgang) og Dagkirurgen i Kirkeveien (manuell
gjennomgang)). Kodebøkene ICD-9 (1990-1998) og ICD-10 (fra 01.01.1999) ble brukt av for diagnosekoding; mens Klassifikasjon av operasjoner, 3.versjon 1995 (frem til og med 1998) og NCSP (etter 1999)
ble brukt for prosedyrer. Listen ble vasket ved å utelate irrelevante kombinasjoner av operasjonskode og
diagnosekode. Ved tvil om koding, ble tilgjengelig operasjonsbeskrivelse lest i elektronisk pasientjournal.
Koder ble justert etter dagens kodepraksis.

Resultater: Listene fra data- og analyseavdelingen
inneholdt 10182 prosedyrer. 7939 prosedyrer ble
ekskludert enten på grunn av mangelfulle data eller
at oppslag i DIPS viste seg at prosedyren ikke var
relatert til albuen. Det ble det lagt til 581 prosedyrer.
Ingen av kildene var fullstendige, hverken hver for
seg eller sammen. Totalt ble 2824 operasjoner lagt
inn i Albueregisteret, 1683 (60 %) menn og 1129
(40 %) kvinner.
Årlig antall operasjoner økte fra 14 i 1995 til 246 i
2011 (se figur), 30 % var artroskopiske prosedyrer
De vanligste operasjonene var: Tendotomi (16 %),
artrolyse/ adheranseløsning (13 %), fjerne ostesyntesemateriell (12 %), nevrolyse (12 %),fjerne fritt
legeme (11 %), synovectomi (4,8 %), reseksjon
av leddbrusk (4,6 %), ligamentsutur/rekonstruksjon (3,8 %), fasciotomi (3,5 %). Akutte operasjoner for
frakturer i proksimale radius og olecranon, Monteggiafrakturer, og olecraneon-osteaotomier førte ofte
plager som måtte opereres.

Diskusjon: Det er betydelige svakheter ved retrospektiv registrering. Datalistene var mangelfulle.

Omorganiseringer i registreringsperioden bidro til usikkerheten i materialet. Gamle operasjonsbeskrivelser
manglet ofte. Registreringen gir en indikasjon på utviklingen, både i omfang og av type inngrep.

Betydning/relevans: Albueregisteret legger til rette for kvalitets- og forskningsstudier. Fra 1. januar

2015 er det startet prospektiv registrering. Ambisjonen er å utvikle registeret fra å være et lokalt register
basert på et papirskjema med manuell inntasting i databasen til å bli et elektronisk nasjonalt register.
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Operativ behandling av Monteggiasequele
– våre erfaringer
Bratberg H, Husby T
Oslo universitetssykehus

Innledning: Monteggia luksasjonsfraktur hos barn blir av og til oversett. Operativ
behandling med reposisjon av lukserte caput radii er krevende når radiushodet
har stått luksert over tid. Vi vil her gå gjennom våre erfaringer med denne
kirurgien de siste seks år.
Materialer og metoder: Retrospekitv journalgjennomgang av tolv pasienter operert for sequele Monteggia siden 2009. Av disse er 3 operert med ulnaosteotomi, 5 operert med rekonstruksjon av lig
annulare, 4 operert med kombinasjon av disse teknikker. Seks pasienter (pluss ytterligere en på venteliste) gjennomgikk ytterligere kirurgiske inngrep.
Gjennomsnittlig pasientalder på primærskadetidspunkt 7,5 år (2-18 år). Gjennomsnittlig tid mellom
primærskade og denne type kirurgi 4,3 år (1/2-10 år).

Resultater: Preoperativt var to pasienter asymptomatiske, 7 hadde moderater plager, tre hadde
betydelige plager. Plagene bestod i smerter, instabilitet, bevegelsesinnskrenkning.
Pasientene er fulgt opp gjennomsnittlig i snaut to år.
Ut fra nedtegnelser i journal har fire pasienter blitt helt bra etter operasjon (to av disse var asymptomatiske preoperativt). Seks pasienter ble bedre enn preoperativt, fire vurderes som uendra, og to vurderes
som verre. Hovedsequelet er innskrenka bevegeliget.

Diskusjon: Dette er nokså betydelige kirurgiske inngrep med omfattende rehabilitering i etterkant.

Komplikasjonsrisikoen er ikke ubetydelig. Halvparten av pasientene har behøvd mer enn ett inngrep.
Halvparten av pasientene har ingen glede av inngrepet.
I noen grad er det også profylaktisk kirurgi.
Dette gjør at man må være nøye med seleksjon av pasienter. Pasientene må ha realistiske forventninger
til inngrepet.
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Precision og accuracy ved radiostereometrisk
undersøkelse av glenoidkomponenten i reversert
skulderprotese – en fantomstudie
Fraser AN, Tsukanaka M, Fjalestad T, Madsen JE, Röhrl SM
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus

Innledning: Løsning av glenoidkomponenten i total anatomisk skulderprotese
er den vanligste årsaken til reoperasjon. Derimot er det foreløpig ikke kjent i
hvilken grad glenoidkomponenten i reversert skulderprotese er utsatt for løsning.
Man vet at det forekommer subglenoidal notching, men ikke om dette er
prognostisk for løsning.
Det er ikke tidligere gjort RSA undersøkelser på glenoidkomponenten i reversert skulderprotese. Det er
flere utfordringer; begrensede muligheter til kuleplassering i scapula, liten protesekomponent, og om
hvorvidt formen på protesen egner seg for Model-based RSA. Vi ønsket å undersøke hvilken precision og
accuracy man kunne oppnå for migrasjon av glenoidkomponenten i reversert skulderprotese med RSA.

Materialer og metode: Vi benyttet standard RSA oppsett med kalibreringsbur, og en bevegelig
glenoidkomponent revers skulderprotese som er implantert i en modell av akrylplast. Fantomet tillater
translasjoner av protesen i alle plan og rotasjoner omkring aksene. Røntgentette markører er implantert i
acromion, glenoid, coracoid og collum, slik at man ved RSA kan beregne migrasjon av protesen i forhold
til scapula.
Man foretar kontrollerte translasjoner og rotasjoner i og omkring tre akser ved hjelp av et mikrometer
(0,2 mm, 0,6 mm, 1 mm, 3 mm, 5 mm), og tar RSA for hver posisjon. RSA målinger sammenlignes med
sanne mål fra mikrometeret, og representerer metodens accuracy. Precision beregnes som absolute
mean + (1,96 x SD) med 14 RSA opptak, der den relative posisjonen av glenoid og skapula er uendret.

Resultater:
Precision

X-trans.	Y-trans.

Z-trans.	X-rot.	Y-rot.

Z-rot.

0,10098

0,45711

0,58190

0,10227

0,68607

1,18956

Accuracy: Korrelasjon mellom verdi målt med RSA og sann verdi, var 0,99 for alle rotasjoner.

Diskusjon: Man fant en god accuracy av RSA målingene. Precision på translasjoner var mindre enn

0,5 mm i alle plan, og mindre enn 1,2 grader for alle rotasjoner. Som forventet var in-plane translasjoner
og rotasjoner bedre enn de som var out-of-plane. Precision og accuracy verdier er noe lavere enn det
Kibsgård (2012) fant i en fantomstudie på bekken. Dette skyldes sannsynligvis at han brukte Markerbased RSA, og ikke Model-based RSA.

Betydning/Relevans: RSA på glenoidkomponenten i reversert skulderprotese er gjennomførbart, og
man oppnår god precision og accuracy. Man planlegger derfor å gå videre med en klinisk RSA studie.
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Pedikkel stress fraktur hos unge
og behandling med Exogen
Harboe K
Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus

Innledning: Pedikkel stress fraktur hos unge idrettsutøvere har blitt hyppigere
diagnostisert med MR undersøkelser. Disse frakturene er som regel ikke synlig på
skjelett røntgen.
Skademekanismen er som regel gjentagelse av samme øvelse, og ved Stavanger universitetssykehus har
denne tilstanden vært sett hovedsakelig hos håndball og fotballutøvere. Som regel vil plagene gi seg ved
endring av aktivitet i 3-6 måneder.

Materiale og metode: I løpet av 2014 ble 2 utøvere (begge gutter 15 og 17 år gamle) diagnostisert

og behandlet konservativt i totalt 9 måneder uten effekt. Det ble tatt MR ved diagnosetidspunktet og
etter ca. 6 måneder. Ved 9 måneders kontroll ble det bestemt at pasientene skulle forsøke Exogen ultralydbehandling for å se om dette kunne bidra til tilheling av frakturen. Frakturer i columna er ikke godkjent indikasjon for bruk av Exogen.
Begge pasientene ble behandlet i 3 måneder, og ved behandlingsslutt ble det tatt ny MR.

Resultat: Beinmargsødemet var borte. Pasientene var begge kvitt sine symptomer. Det ble ikke

registrert noen bivirkninger, spesielt med tanke på radikulære smerter. Det var ikke synlig ektopisk
beinvev på MR bildene tatt etter behandlingen.

Diskusjon: Dette er for lite tallmateriale for å kunne konkludere med behandlingseffekt, men kan
danne grunnlaget for en randomisert studie på stressfrakturer i pedikkel som ikke responderer på
konservativ behandling.
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Operativ korreksjon av burstfrakturer
i thorakolumbalovergangen med bakre tilgang
og pedikkelskruer
Sletten Ø, Knobloch R, Bräuer T, Rossvoll I
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, NTNU, Trondheim

Introduksjon: Behandlingen av burstfrakturer (AO A3-A4) er gjenstand for
diskusjon, både når det gjelder indikasjon for operasjon og valg av operasjonsmetode. Det er ikke sikker viten om hvilken postoperativ feilstilling som fører til
symptomer på sikt. Hensikten med denne studien er å undersøke i hvilken grad
kirurgisk behandling med bakre tilgang og pedikkelskruer i virvelen ovenfor og
nedenfor frakturert virvel kan korrigere frakturfeilstillingen ved operativ
behandling av burstfrakturer.
Pasienter og metode: Pasienter operert for brudd i thoracolumbalcolumna i tidsrommet 1.1.2007

- 31.12.2012 ble identifisert i operasjonsdatabasen. EPJ og røntgenbilder ble gjennomgått. Pasienter
operert med bakre tilgang for burstfraktur (AO A3/A4 i corpus) i Th11-L2 i alderen 17-67 år ble inkludert.
Pasienter med etablert osteoporose, ankyloserende spondylitt, patologisk fraktur og komplett nevrologiske
skade ble ekskludert. Radiologiske parameter ble målt preoperativt, umiddelbart postoperativt, etter
3 mnd og 12 mnd (eller siste kontroll før fjerning av implantat).

Resultater: 92 pasienter ble inkludert, 56 menn, 36 kvinner. Gjennomsnittsalder 42,5 (17-64) år. Skademekanisme: Fall 37, trafikk 30, ski 7, snøscooter 5, Hest 3, luftsport 2, annet 8. 37 % av pasientene
ble operert i løpet av første døgn etter skaden, 80 % i løpet av 4 døgn. Operasjonstid mean 98 (30-200)
minutter. USSII instrumentarium ble benyttet hos 75 % av pasientene, RECO hos 20 %.

Bruddklassifisering: Th11= 2, Th12= 20, L1= 61, L2= 9. AO corpusskade: A3=33, A4=59. 15 pasienter
hadde ut fra bildediagnostikk mistanke om bakre ligamentær skade. TLICS (n=91): ≤4=71, 5=13, ≥6=7.
Load sharing classification (n=91): ≥7=54.
Tap av fremre corpushøyde: preopr (n= 92) 35 (0-64) %, postopr (n=91) 12 (0-48) % (p<0.001),
3 mnd (n=77) 23 (3-63) %, 12 mnd (eller siste kontroll, n=58) 25 (0-79) %.
Ca. 50 % av pasientene hadde et tap på mindre enn 10 % av corpushøyde fra postoperativt til siste
kontroll.
Frakturkyfose øvre/nedre dekkplate: preopr (n=92) 15 (0-31)°, postopr (n=91) 7 (0-20)° (p<0.001),
3 mnd (n=77) 12 (0-30)°, 12 mnd (eller siste kontroll, n=59)) 12 (0-79)°.
Ca. 60 % av pasientene hadde et tap av kyfosevinkel på 6 grader eller mindre fra postoperativt til siste
kontroll.
Vinkel mellom pedikkelskruer sideplan: reduksjon på 3,6 (0-17)° fra postoperativt til siste kontroll
(p<0.001). Bare hos 1 pasient var reduksjon av vinkel mellom øvre og nedre skruer mer enn 10°.

Diskusjon: Frakturfeilstillingen i virvellegemet, både høydetap og kyfose, korrigeres initialt tilfreds-

stillende ved bakre tilgang med reposisjon og fiksasjon med pedikkelskruer i virvelen ovenfor og nedenfor
frakturert virvel. Det tilkommer imidlertid et betydelig tap av reposisjon, både corpushøyde og frakturkyfose, gjennom det første året hos mange pasienter. Dette skyldes i liten grad svikt av osteosyntesematerialet. Videre undersøkelser er nødvendig for å identifisere faktorer som forårsaker tap av korreksjon.
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Registrering av pre og postoperativ morbiditet
og mortalitet ved VCR prosedyre for alvorlig
deformitet i thorakal og lumbal kolumna
Riise R, Sørensen R, Adobor R, Kivle K, Kibsgård T
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: VCR (vertebral collum resection) er en kirurgisk prosedyre der en hel
virvelkropp eller flere fjernes. De vanligste årsakene er alvorlig skoliose, stor kyfose
eller kombinasjon av disse. VCR for primære svulster i ryggsøylen, hemivertebra
eller MMC er ikke inkludert i studien.
Inngrepet er omfattende med betydelige risikoer. En publikasjon fra 2011 (Smith et al. Spine) viste komplikasjonsrate på 61 % ved VCR prosedyre. Vi ønsket retrospektivt å registrere våre komplikasjoner under
og i et umiddelbare postoperative forløpet.

Materialer og metoder: I perioden februar 2008 til februar 2015 ble 17 pasienter operert med VCR.

8 pasienter med kongenitt kyfoskoliose, to med kongenitt kyfose, to med idiopatisk skoliose, to med Hurler
syndrom, en pasient med spondylooptose, en med spindyloepifyseal dysplasi og en med Bekhterev.
Alle ble operert med bakre tilgang, og tre pasienter hadde i tillegg også en fremre prosedyre. Yngste
pasient var 5 år og 7 måneder, eldste 53 år 8 måneder. Gjennomsnitt alder er 20 år og 3 måneder.
7 pasienter fikk bur fortil.Alle pasienter har minimum 6 måneders oppfølging
11 pasienter hadde betydelig kyfosepatologi med gjennomsnittlig kyfose på 98 grader (51-140 grader)
der post operativ viste en reduksjon gjennomsnittlig på 54 % til 53 (20 til 87) grader. 9 pasienter hadde
skoliose mellom 56 og 109 grader (gjennomsnitt 81,4) og de ble korrigert il 56,3 grader (23-90) i
gjennomsnitt (31 %).

Resultater:Det var ingen mortalitet i gruppen. Gjennomsnittlig blødning var 2,1 l (1,0 -4,0 l)
14/17 pasienter ble nevromonitorert med profesjonell tekniker innleid fra USA. Tre pasienter ble ikke
nevromonitorert (en pasient med L5optose, en pasient med preoperativt paralyse og en kun med
registrering av MEP). 3 pasienter mistet signalene til bena under opprettingen av deformitet, der to av
operasjonene ble avbrutt og pasientene ble sluttoperert etter 14 dager. Hos den tredje pasient slapp man
opp korreksjon med returnering av signalene til bena. Pasienten fikk mindre korreksjon men har
normal nevrologi.
En Hurler pasient hadde normale signaler under og etter operasjonen, men utviklet over de neste dagene
infarkt i hele medulla og lammelser av alle fire ekstremiteter
En pasient har post operativ svakhet til venstre underekstremitet men klinisk i bedring (6 måneder
postoperativ).
7 reoperasjoner i etterforløpet på grunn av løsninger (5 pasienter), infeksjon (en pasient) og hematom
(en pasient).

Diskusjon: VCR er beheftet med betydelige komplikasjoner. To pasienter med varig nevrologisk skade,
6 pasienter er reopert på grunn av implantatsvikt/infeksjon og en på grunn av hematom. 9 alvorlige
hendelser av 17 prosedyrer gir en samlet komplikasjonsrate på 53 %, noe som er samsvar
med litteraturen.
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Early weaning in idiopathic scoliosis
Steen H1, Lange JE2, Brox JI3
Oslo University Hospital. 1. Biomechanics lab, Dept. of Orthopaedics. 2. Section of Spine Surgery, Dept. of Orthopaedics.
3. Dept. of Physical Medicine and Rehabilitation

Background: Many years of bracing represent a burden to the patients. Early
weaning may be the result of poor compliance, but may also be planned in
patients with a reduced or unchanged stable primary curve after at least 1 year of
brace treatment. The aim of the present cohort study was to compare curve size,
health related quality of life and surgical rates at long-term follow-up after ordinary
bracing, planned and unplanned early weaning.
Patients and methods: 381 patients (353 girls/28 boys) with late-onset juvenile (n=30) and

adolescent (n=351) idiopathic scoliosis and a mean primary major curve of 33.1 (range 20-57)° were
treated with Boston brace and followed prospectively.

Results: Ordinary brace treatment was completed in 285 (75 %) patients, planned early weaning in 64
(17 %), and unplanned early weaning in 32 (8 %), while 9 (3 %), 6 (9 %), and 12 (38 %) had surgery,
respectively. Six-teen (25 %) of those who had planned early weaning, resumed bracing. The curve
size at long-term follow-up in average 23.4 years after weaning, was smaller (p<0.001) in patients with
planned early weaning (26.0°) and ordinary bracing (31.1°), compared with unplanned early weaning
(41.6°). Patient satisfaction and self-image at long-term was better in the planned early weaning group
(p<0.05), but differences were small.
Conclusion: The benefit of early weaning was the shortened bracing time and good clinical results.
Despite the small increase in surgery compared to ordinary bracing and that a new bracing period may
occur, planned early weaning may be attempted in young patients with reduced or unchanged stable
primary curves after at least 1 year of brace treatment.
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Korsettbehandling av idiopatisk skoliose med
Providence nattkorsett.
Natvik T, Nilsen PT
Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus

Innledning: Ved Ortopedisk avdeling Haukeland universitetssykehus innførte man
Providence nattkorsett som standard korsettbehandling ved adolescent idiopatisk
skoliose i 2004. Korsettet hadde i prospektive studier tilsvarende resultat som
døgnkorsett med mindre ulempe for pasienten. Vi har gjennomgått resultatene ved
vår avdeling.
Material og metode: 125 pasienter ble i perioden 2004 til og med juni 2015 behandlet med natt-

korsett. Inklusjonskriterier i denne studien: Cobbs vinkel 20°-40°, alder over 10 år, ingen tidligere behandling, Risser tegn 2 eller lavere og kurver med toppunkt under Th7. Det var 89 pasienter som passet
disse kriteriene. 65 pasienter har avviklet korsettbehandlingen ved at de enten var utvokst (Risser tegn
4/5 og manglende tilvekst), det var progresjon til operasjonsindikasjon eller på grunn av non-compliance.
Som endepunkt brukte vi progresjon av kurve >5°, sluttkurve <45°, <50° og operasjon.

Resultater:
Antall

65

Alder mean (range)

13.5 +/- 1.6 (10.5 - 19.2)

Kjønn

53 (82 %) jenter, 12 gutter

Risser tegn (0 – 1 – 2)

41 (63 %) – 9 (14 %) – 15 (23 %)

Cobbvinkel majorkurve

32.8° +/-3.7° (27° – 40°)

35 pasienter (54 %) var operert eller søkt inn til operasjon. En del pasienter ble opererert mange år etter
korsettavvikling (7 pasienter over 2 år etterpå). Cobbvinkel ved avsluttet behandling 42.1° +/- 11.5°
(15°-80°). 51 % av pasientene hadde progresjon av majorkurve >5°. 68 % av pasientene hadde kurve
under 45° ved avsluttet behandling, 79 % under 50°. 8 pasienter (12 %) seponerte korsettet på grunn av
betydelige plager eller non-compliance. Alle disse ble operert.
Hos pasienter med startkurve ≤35° var resultatene betydelig bedre enn ved startkurve 36°-40°.
Startkurve (n)	Sluttkurve	Sluttkurve ≤45°	Sluttkurve ≤50°

Progresjon >5°

Operert

≤35° (44)

38.1°

82 %

91 %

45 %

34 %

36°-40° (21)

50.4°

38 %

52 %

81 %

95 %

Gutter hadde noe dårligere resultat enn jenter.
Hos pasienter med over 1 år oppfølgingstid etter korsettavvikling og som ikke var blitt operert ila dette
året (n=30) hadde 30 % progresjon av kurven >5°, gjennomsnitt 4.3°.

Diskusjon: Det finnes lite litteratur på effekten av Providence nattkorsett og resultatene er varierende.
Våre resultater er sammenlignbare med publiserte resultater, også som vist i en randomisert kontrollert
studie fra 2013 der man brukte døgnkorsett. Mange pasienter i vårt materiale hadde progresjon av
kurven etter avsluttet behandling og mange blir operert. Resultatene er gode ved startkurve 35° eller
mindre. I vårt materiale var Providencekorsett uegnet til behandling av kurver større enn 35°.
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SELEKTIV THORAKAL FUSJON AV LENKE 1C
VED ADOLESCENT IDIOPATISK SKOLIOSE
Kivle K, Kibsgård TJ, Adobor RD, Riise RB
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Ved kirurgisk behandling av adolescent idiopatisk skoliose (AIS)
ønsker man å fusjonere færrest mulig nivåer, samtidig som man vil oppnå tilfredsstillende og vedvarende korreksjon. Dette er særlig utfordrende ved Lenke 1Ckurver, hvor man i tillegg til den thorakale majorkurven har en stor kompensatorisk
lumbal kurve. Man tilstreber da å gjøre korreksjon og fusjon av kun den thorakale
majorkurven, og samtidig oppnå korreksjon av den lumbale kurven. Det foreligger
litteratur som støtter denne strategien, men studiepopulasjonene er heterogene,
både med tanke på skoliosekurver og kirurgisk behandling. Vi har gjort en retrospektiv studie for å kartlegge resultatene ved selektiv thorakal fusjon, ved bakre
oppretting og fiksasjon av skolioser klassifisert som Lenke 1C.
Materialer og metoder: I perioden april 2012 – april 2014 ble 83 pasienter operert for AIS ved

Rikshospitalet. Skoliosene er klassifisert etter Lenkes klassifikasjonssystem. Totalt oppfylte 9 pasienter
inklusjonskriteriene med Lenke 1C-kurver operert med bakre oppretting og selektiv thorakal fiksasjon
(9 jenter, alder gj. snitt 16,1 år (13-18 år)). Samtlige pasienter har oppfølging på minimum ett år. Det
er tatt standardiserte røntgenbilder hvor kurvenes fleksibilitet, koronal balanse og oppnådd grad av korreksjon er vurdert.

Resultater: Det var ved ett års oppfølging en signifikant reduksjon av både den thorakale majorkurven
(gj. snitt preopr. 55°, postopr. 26° (p<0,01)) og den kompensatoriske lumbale kurven (gj. snitt preopr.
41°, postopr. 28° (p<0,01)). Det var ingen tilfeller av de-kompensasjon av den lumbale kurven. Den
lumbale kurven hadde en signifikant reduksjon av øvre Cobbs vinkel (gj. snitt preopr. 26°, postopr. 14°
(p<0,01)), men tilnærmet uendret apikal koronal translasjon (gj. snitt preopr. 25 mm, postopr. 22 mm
(p=0,18)). Det var ingen vesentlig endring av den koronale balansen (gj. snitt C7PL preopr. -13 mm,
postopr. -12 mm (p=0,91)).
Diskusjon/betydning: Vår retrospektive studie har et begrenset antall pasienter, men indikerer at
man kan oppnå tilfredsstillende korreksjon ved selektiv thorakal fusjon av Lenke 1C ved AIS, uten at det
tilkommer en dekompensasjon av den lumbale kurven. Dette samsvarer med øvrig litteratur som har
mindre selekterte pasientpopulasjoner.
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NORDSTEN-studien (The NORwegian
Degenerative spinal STENosis-trial);
organisering og fremdrift
Storheim K1, Indrekvam K2, Hermansen E3, Austevoll IM2, Rekeland F2, Brox JI1,
Solberg T4, Grundnes O5, Hellum C1
1. OUS Ullevål. 2. Kysthospitalet i Hagevik. 3. Ålesund sjukehus. 4. Universitetssykehuset i Nord-Norge. 5. Akershus universitetssykehus

Innledning: Flere ulike kirurgiske metoder benyttes for behandling av lumbal
spinal stenose (LSS). For pasienter uten glidning er trenden internasjonalt miniinvasive prosedyrer. For pasienter som i tillegg har glidning (degenerativ olisthese)
utføres enten kun dekompresjon, eller fiksasjon i tillegg. Internasjonal litteratur
etterlyser imidlertid studier som sammenligner kliniske og radiologiske effekter
av nyere mini-invasive prosedyrer, og det er heller ikke avklart om pasienter med
degenerativ olisthese skal fikseres. Man mangler også kunnskap om klinisk forløp
hos pasienter med LSS som ikke opereres.
Materialer og metoder: NORDSTEN-studien består av tre studier; to randomiserte multisenter studier

(en på pasienter uten glidning (Studie A) og en på pasienter med degenerativ olisthese (studie B)) og en
observasjonsstudie av pasienter med kliniske og radiologiske tegn på LSS men som av ulike årsaker ikke
skal opereres (studie C). Pasienter i studie A randomiseres til en av tre mini-ivasive prosedyrer, pasienter
i studie B randomiseres til dekompresjon med eller uten instrumentell fiksasjon. Hoved utfallsmål for
begge randomiserte studier er Osvestry Disability Index, sekundære utfallsmål er Zürich Claudicatio
Questionnaire, bensmerte, ryggsmerte, opplevd nytte og fornøydhet med operasjon, livskvalitet, komplikasjoner, liggetid og radiologi. Kliniske data og radiologi kartlegges ved inklusjon, 3 måneder, 2, 5 og 10
år. Hovedanalyser gjøres 2 år etter operasjon. Observasjonskohorten (studie C) følges også med kliniske
data og radiologi i 10 år.
Organisatorisk sett er det etablert en administrativ gruppe og en faglig styringsgruppe, og hver studie
(A, B og C) har hver sin prosjektleder (PhD-kandidat). Pasienter rekrutteres fra 17 norske sykehus hvor
det på hvert senter er en ansvarlig lege og en ansvarlig koordinator som inngår i en arbeidsgruppe. For
å sikre daglig drift, oppfølging av studiesenterne og overvåking av datakvalitet har studien en sentralt
koordinerende enhet hvor datainnsamling organiseres, kontrolleres og randomisering gjennomføres. Man
har også en enhet for datamonitorering for å oppfylle kravene til Good Clinical Practice (GCP). Studiene
er registrert på Clinical TrialsGov (NCT02007083 / NCT02051374).

Resultater: Inkludering startet februar 2014. Per 31.august 2015 er 165 av 465 pasienter inkludert i
studie A, 102 av 256 i studie B, og 120 er inkludert i studie C.

Betydning/relevans: De tre NORDSTEN-studiene er alle internasjonalt sett de største i sitt slag. De har
en pragmatisk design med høy ekstern validitet og vil bidra til å avklare viktige spørsmål med hensyn til
kirurgisk behandling av LSS.
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Ankelfrakturer med bakre malleolfragment:
7 pasienter med bakre malleolfraktur fiksert
etter åpen reposisjon via posterolateral tilgang
sammenliknet med 22 pasienter som ble lukket
reponert og skruefiksert forfra
Bostadløkken I1, Sigurdsen U1,3, Naumann M4, Utvåg SE1,2, Dolatowski F1,2
1. Akershus universitetssykehus. 2. Universitetet i Oslo. 3. Helse Sør-Øst. 4. Sykehuset Østfold Fredrikstad

Innledning: Det er ingen enighet i litteraturen om hvordan man skal behandle
bakre malleolfrakturer (BMF) hos pasienter med ankelfrakturer og det finnes
ingen randomiserte kontrollerte studier (Odak S 2015, Irwin TA 2013).
Tradisjonelt, har operasjonsindikasjonen vært størrelsen på fragmentet - mer
enn 25 % av leddflaten. Intermediære fragmenter visualisert på preoperativ CT
og gjenværende peroperativ instabilitet etter fiksasjon av laterale og mediale
strukturer, er nyere indikasjoner. Det finnes få caseserier i litteraturen som
beskriver resultater etter operativ behandling av BMF. I de fleste tilfeller, er det
foretatt lukket reposisjon og skruefiksasjon via mini-åpen fremre tilgang. Noen
få caseserier beskriver gode resultater etter åpen reposisjon av BMF via
posterolateral tilgang (Erdem MN 2014).
Materialer og metoder: Vi har undersøkt 7 pasienter operert på Ahus i år med åpen reposisjon og

internfiksasjon av BMF og fibulafrakturen via posterolateral tilgang 20 (9-28) uker postoperativt, og sett
på funksjon, smerter, aktivitetsnivå og fornøydhet. Pasientene ble skåret på Olerud & Molander (OM
0-100), LEFS (0-80), Self-reported foot and ankle score (SEFAS 0-48) og numeriske skalaer på smerte og
fornøydhet (NPS 0-10 verst, NSS 0-10 best). Vi vil sammenlikne resultatene med 22 pasienter som fikk
fiksert BMF forfra etter lukket reposisjon på Ahus i perioden 2009-2011, evaluert med samme
spørreskjema våren 2015.

Resultater: De 7 pasientene hadde median alder på 41 år (SD 12) og det var 6 kvinner. Én ble

reoperert tidlig (omplassering av skrue) og to hadde sårproblem som ble sanert ambulant. Median poengskåre var 50/100 (SD 24) poeng på OM, 49/80 (SD 19) poeng på LEFS og 32/48 poeng (SD 14)
på SEFAS. Median på NPS var 4/10 (SD 2) og på NSS 8/10 (SD 2). Det var ingen forskjeller i kjønnsfordeling eller reoperasjoner mellom gruppene, men kontrollgruppen var signifikant eldre med median
alder på 62 år (SD 16), p=0.04. Vi vil sammenlikne resultatene fra de to gruppene med hensyn til
funksjon, smerte og fornøydhet.

Diskusjon: Vår gjennomgang og litteraturen for øvrig gir ikke svar på når og hvordan vi skal operere

BMF hos pasienter med ankelbrudd. Preoperativ planlegging med CT kan hjelpe oss å selektere
pasienter som kan behandles med åpen reposisjon og internfiksasjon via posterolateral tilgang i mageleie
– en metode som ikke ser ut til å være forbundet med flere komplikasjoner enn tradisjonell lukket
reposisjon og fiksasjon via mini-åpen fremre tilgang. Vi søker samarbeidspartnere til en multisenter RCT
som sammenlikner de to kirurgiske metodene ved fiksasjon av BMF.
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Ankelfrakturer med bakre malleolfragment:
Når og hvordan bør man fiksere bakre
malleolfraktur?
Dolatowski F1,2, Utvåg SE1,2
1. Akershus universitetssykehus. 2. Universitet i Oslo.

Innledning: Ankelfrakturer representer ca. 4 % av alle frakturer med en årlig
insidens på 124 per 100.000. Mer enn en tredjedel av disse frakturene vil involvere bakre malleol i ulike varianter. Flere har skissert operasjonsindikasjon ved
fragmenter større enn 25 % av leddflaten vurdert på røntgen men økende bruk
av CT har bidratt til å utvide indikasjonen. Det foreligger ikke randomiserte studier
som sammenligner (1) konservativ versus operativ behandling av bakre malleolfraktur (BMF) eller (2) lukket reposisjon og fiksasjon forfra versus åpen reposisjon
og fiksasjon bakfra. På Ahus, fikk 3/30 pasienter fiksert BMF bakfra etter åpen
reposisjon i perioden 2009-2011; resten ble fiksert forfra etter lukket reposisjon.
Det finnes ikke klare retningslinjer for når og hvordan man skal behandle bakre
malleolfrakturer.
Materiale og metode: I perioden februar - juni 2015, har førsteforfatter operert fire pasienter med

BMF med åpen reposisjon og platefiksasjon via posterolateral tilgang i mageleie. Alle fire pasienter ble
utredet med røntgen front og side og 2/4 hadde pre-operativ CT. Antall fikserte frakturer, leiring, valg av
tilganger, sekvens av fragmentfiksasjon, implantatvalg, operasjonstid, komplikasjoner og tidlige resultater,
ble evaluert. Alle pasientene ble kontrollert etter 6 uker.

Resultater: De fire kvinnene hadde en gjennomsnittsalder på 37 år (SD 3) og alle fikk fiksert fibulafrakturen og BMF i mageleie. Deretter ble 3/4 leiret om til sideleie med frisk side opp, uten brudd av
steriliteten, for fiksasjon av mediale malleol. Det ble brukt posterolateral tilgang hos 4/4 og totalt to
tilganger hos 2/4 og tre tilganger hos 1/4 pasienter. Fibulafrakturen ble fiksert først hos 3/4 og BMF først
hos 1/4. Alle fire ble fiksert med plate og minst to skruer i BMF. Operasjonstiden inkl. omleiring var
gjennomsnittlig 116 min (88 - 168 min). En pasient ble re-operert for å omplassere en syndesmoseskrue
og det var ingen sårrupturer eller infeksjoner på 6-ukers kontrollen. Pasientene var fornøyde og skåret
8/10 (6-9) på numerisk skala, hvor 10 er best.
Diskusjon: Vi vil diskutere nyere indikasjoner for operativ fiksasjon av BMF, samt presentere mulige

fordeler med åpen reposisjon og fiksasjon via posterolateral tilgang sammenliknet med lukket reposisjon
og skruefiksasjon via mini-åpen fremre tilgang. Utredning med røntgen og tilleggsverdien av pre-operativ
CT vil demonstreres og diskuteres. Følgende momenter ved kirurgien vil bli gjennomgått: leiring og
omleiring, trygg bruk av posterolateral tilgang i kombinasjon med nærliggende tilganger, sekvens av
fragmentfiksasjon og implantatvalg.
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Incidence and predictors of removal of
an internal fixation following surgery for
ankle fracture: a retrospective cohort study
of 997 patients from two hospitals
Naumann MG, MD1, Sigurdsen U, MD, PhD2, Utvåg SE, MD, PhD2,
Stavem K, MD, MPH, PhD3,4
1. Ortopedisk avdeling SØF. 2. Ortopedisk avdeling Akershus universitetssykehus. 3. Lungeavdelingen, Akershus universitetssykehus.
4. Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning

Innledning: Metallfjerning etter ankelbruddkirurgi er ofte basert på diffuse plager
og uklare kliniske funn. Vi har prøvd å identifisere prediktorer for metallfjerning
etter ankelbrudd kirurgi.
Materialer og metoder: Retrospektiv studie med 997 pasienter behandlet med ORIF for ankelbrudd

mellom 2009 og 2011. Oppfølgingstid er 2-5 år. Insidens for implantat fjerning ble beregnet ved bruk av
‘competing risk analysis’. Prediktorene for metallfjerning ble utvalgt basert på ‘hazards ratio’ (HR)
beregnet med Cox regresjonsanalyse.

Resultater: Gjennomsnittsalder ved initial kirurgi var 51.6 år, 550 (55 %) av pasientene var kvinner.
170 pasienter (17 %) fikk fjernet metall i etterkant: de fleste (144; 85 %) på grunn av smerter/ubehag og
resten (15 %) på grunn av infeksjon.
Multivariat HR for metallfjerning for smerter/ubehag
• 0,68 for menn (p=0,031)
• 0,79 for hver økning med 10 år på alder (p<0,001)
• 0,67 for behandling syndesmoseskrue (r) (p=0,022)
• 1,11 for hver økning på 15 min av operasjonstid (p<0,001)
• 1,58 SØF versus Akershus universitetssykehus* (p=0,021)
•	2,21 for lokalisering av avsvelling (kombinasjon av dager hjemme og innleggelse vs. ren innleggelse*
(p=0,023)
Multivariat HR for metall- fjerning for infeksjon
• 1,44 for hver økning med 10 år på alder (p=0,004)
• 3,21 for røyking (p=0,004)

Konklusjon:
• De fleste implantater ble fjernet på grunn av smerter/ubehag.
•	Det mannlige kjønn, høyere alder, kortere operasjonstid og bruk av syndesmoseskrue (r) var assosiert
med lavere HR for metallfjerning på grunn av smerter/ubehag.
* = Referansekategori
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Behandling av kroniske syndesmoseskader.
1-4 års oppfølgning av 6 pasienter
Andersen M1, Stake I2, Husebye EE3
1. Ortopedisk Avdeling, Bærum sykehus VVHF. 2. Oslo skadelegevakt, Ortopedisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag,
Oslo universitetssykehus. 3. Ortopedisk Avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo universitetssykehus Ullevål

Innledning: Uoppdaget eller ubehandlet kan instabilitet i syndesmosen gi dårlig
funksjonelt resultat og medføre post traumatisk artrose. Ved Oslo universitetssykehus behandles pasienter med kronisk syndesmoseskade (diagnose >6
måneder etter skade) med revisjon av syndesmosen samt fiksering med suturendobutton (TightRope®, Arthrex) og en quadrikortikal skrue (4,5 mm) hvorav
sistnevnte fjernes ca. 10-12 uker etter operasjonen. Hensikten med studien var
en kvalitetssikring av avdelingens behandlingsmetode.
Materiale og metode: Det er foretatt en etterundersøkelse av 6 av 7 pasienter behandlet for kronisk
syndesmoseskade i perioden 2011-2014. Primært endepunkt er AOFAS ankle hindfoot score (OTA)
og sekundære endepunkter er Olerud Molander Score (OMA), Manchester-Oxford Foot Questionnaire
(MOxFQ), Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) og Visual Analogue Scale (VAS).

Resultater: 6 pasienter møtte til etterundersøkelse. Median alder var 53 år (min 20, maks 62) og 4

var menn. Median tid fra skade til operasjon var 22,5 måneder (min 6, maks 60). Alle 6 ville anbefalt
operasjonen til andre med samme skade. 5 beskriver ankelen som bedre etter operasjonen og 1
beskriver ankelen uendret. 3 angir bedret bevegelighet etter operasjonen og 3 angir bevegeligheten
uendret. Median VAS på fornøydhet var 5 (min 3, maks 8) og median VAS på smerte var 2 (min 0, maks
6). 1 pasient fikk nevrinom etter skade av peroneus superficialisusikkert om det er skade relatert til det
aktuelle inngrepet eller fra tidligere kirurgi og 1 pasient fikk infeksjon. Median OTA skår var 80,5 (min 56,
maks 93). Median OMA skår var 77,5 (min 45, maks 95). Median MOxFQ skår var 16,5 (min 0, maks
59). Median FAAM skår var 94 (min 70, maks 100).

Diskusjon: Pasienter opererte for kronisk syndesmoseskade med denne metoden rapporterer gode

resultater 1-4 år etter operasjon. Få pasienter og manglende funksjonsskår før operasjon er åpenbare
svakheter med studien, men alle de deltagende pasientene angir at de ville anbefalt operasjonen til andre
med samme skade.

Betydning: Pasientserien viser at dette er en metode som kan vurderes anvendt hos pasienter med
kronisk syndesmoseruptur.
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Tidlige erfaringer med endoskopisk
assistert fleksor hallucis longus transposisjon
for kronisk akillesseneruptur
Husebye EE1, Stødle AH1, Marius Molund M2, Hvaal KH1
1. Oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. Sentralsykehuset i Østfold, Fredrikstad

Innledning: Kronisk achillesseneruptur kan behandles med transposisjon av
fleksor hallucis longus (FHL) til calcaneus. Prosedyren har vært utført med enten
en åpen tilgang posteriomedialt eller med en to-insisjoners tilgang; posteromedialt
og plantart. Operasjonssårene er i et sårbart område med risiko for sårkomplikasjoner. Et materiale fra OUS ble presentert på ortopedisk høstmøte 2014 og
beskrev relativt høy komplikasjonsforekomst. Fra januar 2015 til nå har vi operert
5 pasienter der prosedyren er gjort endoskopisk. Her presenteres operasjonsmetode og tidlige erfaringer med prosedyren.
Materiale og metode: 5 pasienter er operert med endoskopisk FHL transposisjon. Det gjøres bakre
ankelskopi med standard posteromedial- og lateral plassering av portaler. FHL senen identifiseres. Den
dype fascien lokaliseres og deles fra ankelleddet og ca. 5 cm opp for å unngå vinkling FHL ved transposisjon. Deretter prepareres området på tuber calcanei for plassering av interferens skruen. Borer opp i
calcaneus med 7.0mm bor like anteriort for akillessenen, retning plantart, og hudinsisjon gjøres i forlengelsen av borekanalen plantart. Med ankelen og 1. tå i plantarfleksjon deles FHL senen så langt distalt
som mulig i den fibroossøse kanalen. Den proksimale senestumpen hentes ut i posteriomediale portal og
forsørges med holdesutur. Holdesuturer med FHL senen dras ned i borekanalen i tuber calcanei til overgang sene-muskel, og tensjon sammenlignes med andre foten. FHL senen forankres i benkanalen med
7.0mm interferens skrue. Hudincisjoner lukkes. Det anlegges gips med ankel i 30 graders plantarfleksjon
for 2 uker påfulgt av nøytral stilling i gips i ytterligere 2 uker. Etter 4 uker får pasienten en Walker-ortose
med gradvis reduksjon av innlegg under hælen. Belastning tillates i Walker-ortosen. Fysioterapi startes
etter 2 uker.
Resultater: Ingen sårkomplikasjoner. Ingen nerveskade. Pasientene klarer ikke ett-bens tåreis etter
3 mnd. De beskriver bedre gangfunksjon og mindre smerte.

Diskusjon: Gjennomgang av pasientene viser gode resultater. En svakhet er at kun få pasienter er
operert og kun tidlige erfaringer med prosedyren presenteres.

Betydning/relevans: Metoden innebærer mindre bløtdelstraume enn tidligere åpen prosedyre og kan
bety at vi kan ha et tilbud til en pasientgruppe som ikke tidligere ville ha fått et operativt tilbud.
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Lisfranc skader: forekomst og skademekanisme
Stødle AH, Enger M, Hvaal KH, Husebye EE
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: Skader av tarsometatarsalrekken i foten (Lisfrancskader) er rapportert å ha en årlig insidens på rundt 1/55000 og utgjøre ca. 0,2 % av alle brudd.
Tidligere er omtrent 2/3 av skadene rapportert å skyldes høy-energi skader og
resterende lav-energi skader. Rundt 20 % av skadene overses initialt1. Etter hvert
som oppmerksomheten rundt denne skaden har økt og pasienter med mistenkt
skade utredes med CT eller MR, ser det ut til at denne skaden forekommer
hyppigere enn tidligere antatt og en større andel av skadene er lav-energi skader.
Gjennom et år har vi ved OUS prospektivt registrert alle Lisfranc skader for å kartlegge forekomst og
skademekanismer. Inklusjonsperioden er ut august 2015.

Materiale og metode: Alle akutte Lisfranc skader diagnostisert ved OUS fra september 2014 t.o.m.

august 2015 blir prospektivt registrert. Skadet side, kjønn, alder, skademekanisme, kliniske og radiologiske funn samt behandling registreres.

Resultater: Per dags dato er det registeret 78 pasienter med Lisfranc- skade (79 føtter). 39 kvinner og
39 menn. 45 skader var venstre sidige og 34 høyre. Av disse 78 pasientene hadde 48 Ullevål sykehus
som sitt lokalsykehus for akutt ortopedi. Av de 78 pasientene var 23 utsatt for høyenergi traume (trafikkulykker, fall > 3m, direkte traumer) noe som utgjør 29 % og ikke samsvar med tidligere rapporterte data
hvor 2/3 av skadene var høyenergiskader. 22 % var idrettsrelaterte skader. 27 % hadde skadet seg med
fall fra egen høyde. 73 % hadde verifisert plantar ekkymose som er et klinisk tegn skal vekke mistanke
om Lisfranc skade (13 hadde ingen plantar ekkymose og 14 % var ikke undersøkt,).
Diskusjon: Vi fant en betydelig høyere andel lavenergi skader enn tidligere rapportert i litteraturen.

Insidensen i vårt materiale ser også ut til å være høyere enn 1/55000 som er tidligere rapportert. Endelige
tall vil foreligger først når inklusjonsperioden er avsluttet.
Årsaken til disse funnene er sannsynligvis at vi oppdager en større andel av de subtile skadene som
tidligere har blitt oversett.

Betydning/relevans: Lisfranc skader forekommer hyppigere enn tidligere rapportert. En større andel av
skadene er lavenergi skader. Ved smerter i mellomfoten og plantar ekkymose etter traume bør pasienten
utredes med CT. Ved udislokerte skader bør stabilitet utredes ved hjelp av stresstest under gjennomlysning eller røntgenbilder med full belasting.

Referanse:
1. Watson TS, Shurnas PS, Denker J. Treatment of Lisfranc joint injury: current concepts. J Am Acad Orthop Surg. 2010;18 (12):718–728.
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Tidlige resultater fra Norsk Fot- & Ankelregister
Nilsen F1,2, Molund M1, Hvaal K2
1. Sykehuset Østfold. 2. Oslo universitetssykehus

Innledning: Arbeidet med opprettelsen av et nasjonalt register for prospektiv
registrering av ulike typer inngrep innenfor fot- og ankelkirurgien, ble startet ved
seksjon for fot- og ankelkirurgi, OUS, Ullevål, høsten 2013. Vi valgte hallux valguskirurgi som første inngrep som skulle registreres på bakgrunn av at dette inngrepet
gjennomføres i stort antall, og er kjent for å utgjøre en betydelig andel av klager til
Norsk Pasientskadeerstatning. Etter 1 års arbeide mottok registeret nasjonal konsesjon fra Datatilsynet for å registrere data på nasjonalt nivå. Forut for dette gjennomførte man pilotregistrering fra en håndfull sykehus. Hensikten med dette var å
kunne optimalisere registreringsløsningen før nasjonal lansering høsten 2014.
Materiale og metode: Man vil presentere utvalgte parametre fra registeret, med fokus på valg av

prosedyre, an-tallet reoperasjoner og hvilke sykehus som registrerer. Videre vil valgt PROM for 1 års
oppfølgning presenteres.

Resultater: Etter 1 års drift ser man en stadig økende oppslutning om registeret, hvor man allerede
har oppnådd en betydelig database med oversikt over utførte inngrep for hallux valgus i Norge. Basert
på data fra NPR ser man at hovedvekten av inngrepene utføres av mindre enn 15 av landets sykehus.
Hoveddelen av inngrep som utføres består i Chevron-osteotomi, Lapidus prosedyre og Scarf osteotomier.
Vi opplever en stadig økende oppslutning omkring registeret, vurdert med antall registrerte prosedyrer.
For best mulig datakvalitet er det viktig at alle som opererer hallux valgus registrerer.

Betydning/relevans: Registeret vil gi kunnskap om resultater og komplikasjoner hos pasienter operert
for vanli-ge fotlidelser. Dataene fra registeret kan tenkes å danne grunnlag for anbefalinger mhp. valg av
prosedyrer og legge grunnlag for større kohorte studier.
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Korttidsresultater for Salto Talaris
ankelleddsproteser,
Eriksen ML, Eikvar K, Sivertsen EA
Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Innledning: Ankelproteser er en etablert prosedyre men fortsatt kontroversiell.
Langtidsresultater og postoperativ funksjon er viktige kriterier for valg mellom
artrodese og protese. Våre resultater med tidligere proteser har vist suboptimal
langtidsoverlevelse. Salto Talaris er en 3. generasjons ankelprotese som vi har tok i
bruk i 2013. Det er en ikke sementert protese med anatomisk design. Vi ønsker å
legge frem våre resultater så langt.
Materialer og metoder: 78 pasienter ble operert i tidsrommet oktober 2013 - juli 2015. Det var 29

menn og 49 kvinner, gjennomsnittsalder var 62 år (SD=11). 56 pasienter hadde artrose, 22 pasienter
hadde inflammatorisk leddsykdom. Fire pasienter fikk utført subtalar artrodese og fire pasienter fikk
utført trippelartrodese før ankelprotesekirurgi. 76 pasienter har blitt fylt ut skårer preoperativt, 65 etter 3
måneder og 27 etter et år. Tretti pasienter fikk utført achillesseneforlengelse samtidig med protesekirurgi.

Resultater: Vi så ingen løsninger, men hos en pasienter tilkom migrasjon av tibiakomponenten. Så

langt har vi ikke observert bencyster. Det var ingen infeksjoner. AOFAS score økte fra 47.2 (SD=16.1)
preoperativt til 79.6 (SD=11.9) etter 3 mndr og 76.2 (SD=17.4) etter ett år. Hos pasienter med inflammatorsisk leddsykdom økte AOFAS score fra 44.4 til 80.9 og hos artrosepasientene fra 48.3 til 79.2. EQ-VAS,
tilfredshetsskår økte fra 47.4 preoperativt til 80.9 etter 3 mnd. EQ-5D økte fra 0.305 (SD=0.254)
preoperativt til 0.787 (SD=0.144) etter 3 mnd. Fleksjon/ekstensjon ROM var uendret.

Diskusjon: De funksjonelle resultatene målt ved AOFAS skår er sammenlignbare med det som har vært

vist i kliniske studier av ankelproteseopererte. EQ-5D og EQ-VAS etter 3 mndr er på linje med resultatene
etter hofteproteseoperasjon. Samlet sett er altså de funksjonelle resultatene tilfredsstillende. Det har hittil
ikke vært noen revisjoner, og lav forekomst av beincyster/migrering. Dette et bra utgangspunkt med tanke
på langtidsoverlevelse av implantatet. De kliniske studier av dette implantatet med lengst oppfølging viser
en 10 års overlevelse på 85 %.

Betydning/relevans: Det er fortsatt god grunn til å være skeptisk til ledderstattende kirurgi i ankelled-

det på grunn av usikkerhet rundt langtidsresultater. Våre data viser at man kan få god symptomlindring og
bedring av livskvalitet med ankelprotese. Grundig analyse av langtidsoverlevelsesdata blir viktig for å finne
prediktorer for dårlig resultat og dermed ha et godt grunnlag for å selektere pasienter til behandlingen.
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Long-term outcome and quality of life in
patients with Charcot foot treated with early
weight bearing in a total unloading foot
and ankle orthosis
Nilsen F1,2, Molund M1, Hvaal K2
1. Sykehuset Østfold. 2. Oslo universitetssykehus

Bakgrunn: Charcot fot, nevroartropati, er en tilstand som kan forårsakes av en
rekke sykdomstilstander som utløser en perifer nevropati. Den viktigste årsaken
i dagens samfunn er diabetes mellitus, hvor prevalensen av Charcot nevroartropati (CN) er oppgitt til 0,08 % til 7,5 %. Prevalensen av diabetes forventes å
stige mot epidemiske proposjoner innen 2030. Av samme årsak forventes også
antall pasienter med CN å stige de neste årene.
Charcot nevroarthropati er en velkjent tilstand som oftest rammer de tarsometatarsale og tarsale ledd hos
diabetikere. Langtids resultater etter Charcot fot har vist at pasientene får en vesentlig redusert funksjon
og er meget utsatt for sårproblematikk og senere behov for kirurgi. Pakarinen et al. viste i sin studie på
41 pasienter med Charcot fot at mortalitetsraten etter 8 år var 29 %. I denne studien ble pasientene
behandlet med Total Contact Cast (TCC) og avlastning. 67 % av pasientene hadde i løpet av 5 år minst
en episode med diabetes fotsår og 50 % hadde behov for senere kirurgi. Behovet for kirurgi økte etter 4
år. Ved Ullevål sykehus har vi de siste 15 år behandlet alle pasienter henvist med Charcot fot med tidlig
vektbelastning i en totalavlastende fot- og ankelortose. Vi vil presentere data etter langtidsoppfølgning av
denne pasientgruppen.

Materiale og metode: Charcot-pasienter behandlet ved diabetes poliklinikken ved Ullevål sykehus ble

funnet ved gjennomgang av elektronisk journal. Sårinsidens, samt amputasjonsfrekvens ble funnet ved
journalgjennomgang. Pasientene innkalles for etterundersøkelse høsten 2015, med røntgenundersøkelse,
samt utfyllelse av AOFAS score og SF-36.

Resultater: 71 pasienter ble identifisert. Av disse fant man at 65,7 % hadde fotsår som kunne relateres
til Charcot-fot i oppfølgningsperioden. 11,3 % hadde gjennomgått en major amputasjon (amputasjon
proksimalt for ankelledd), 14,1 % minor amputasjon (hvorav 5,6 % transmetatarsal). 8 pasienter var
døde i oppfølgningsperioden. 14,1 % av pasientene hadde hatt behov for kirurgi. Klinisk etterundersøkelse av pasienter pågår, og data fra dette vil presenteres (AOFAS,SF-36).
Diskusjon: Charcot fot er en sjelden tilstand som i dag i all hovedsak rammer diabetikere med poly-

nevropati. Sluttresultatet etter gjennomgått sykdomsforløp resulterer i en betydelig forøket risiko for
sårproblematikk og påfølgende amputasjon. Behandling med TAFO og umiddelbar vektbelastning, ser
ikke ut til å gi dårligere resultater enn ved totalavlastning. Allikevel er sluttresultatene uansett konservativt
behandlingsregime dårlige. Tidlig kirurgi for å motvirke utviklingen av deformitet, gjennom stabiliserende
artrodeser virker til å være av økende aktualitet for utvalgte pasienter med Charcot fot i tidlig stadium.
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Gastrocnemius tenotomi som behandling
av Achilles tendinopati
Lapinskas S1, Molund M2, Nilsen F2
1. St. Olavs Hospital, Orkdal. 2. Sykehuset Østfold

Innledning: Det er økende interesse rundt gastrocnemius kontraktur som
medvirkende eller utløsende årsak til Achilles overbelastning og tendinopati.
Det finnes meget begrenset litteratur som beskriver klinisk resultat ved
behandling av Achilles tendinopati med gastrocnemius tenotomi.
Ved Ortopedisk avdeling Orkdal Sykehus, St. Olav Universitets Sykehus og Aleris Sykehus i Trondheim
har gastrocnemius tenotomi am. Strayer vært standard prosedyre ved achilles tendinopati, og svikt av
konservativ behandling, siden 2007. Dette ble begrunnet på en biomekanisk vurdering, dvs. overbruk og
tretthet i senefibrer som sannsynlig er forårsaket av gastrocnemius kontraktur.

Materiale og metode: 35 pasienter ble, i perioden 2007-2014, operert med gastrocnemius tenotomi
på grunn av isolert Achilles tendinopati og gastrocnemius kontraktur.

16 pasienter møtte til kontroll og ble scoret med VISA-A-S samt spørreskjema som inneholder VAS smerter
før og etter operasjon, komplikasjoner og pasient tilfredshet. I tillegg ble de testet for Achilles funksjon
og gastrosoleus styrke med testbatteri bestående av 3 hoppetester, 2 styrketester og 1 utholdenhetstest.
10 pasienter besvarte VISA-A per brev eller telefonintervju. 9 pasienter ønsket ikke å delta i studien. 4
pasienter ble operert bilateralt, dvs. totalt 26 pasienter og 30 føtter.
Gjennomsnitt alder for pasienter var 51,6 år (20-73). De fleste er vanlige mosjonister med turgåing,
fjellgåing og lignende i ca. 3-5 timer per uke. Ingen av pasientene driver med høyaktivitets idrett.
Gjennomsnitt varighet av symptomer før operasjon var 3,4 år (6 mnd.-10 år). Alle pasienter ble behandlet
med fysioterapi i minst 3-6 mnd. før operasjon.

Resultater: 7 føtter ble scoret med VISA-A før operasjon. Gjennomsnitt VISA-A pre operativt for disse
var 42,1 og gjennomsnittlig VISA-A etter operasjon 92,4. For hele gruppen (26 pasienter, 30 føtter) var
gjennomsnitt postoperativ VISA-A 90,3. VAS smerte preoperativt var 7,4, VAS smerte postoperativt i hvile
0,4 og VAS smerte postoperativt ved fysisk aktivitet 1,0.
24 av 26 pasienter eller 28 av 30 føtter er fornøyde med resultat og ville velge samme inngrep igjen hvis
dette skulle være aktuelt. Det var en overfladisk sår infeksjon ved vanlig (åpen) gastrocnemius tenotomi
og en n. suralis skade ved endoskopisk gastrocnemius tenotomi.

Diskusjon: Gastrocnemius tenotomi for Achilles tendinopati viser gode resultater med forbedring av

Achilles/gastrosoleus funksjon og reduksjon av smerter både i hvile og fysiske aktiviteter. Komplikasjonsraten er lav ved åpen kirurgi. Det er en viss støtte for bruk av Gastrocnemius tenotomi som behandling
for Achilles tendinopati, hvis konservativ behandling ikke hjelper, men fortsatt uklart om dette kan brukes
til toppidrettsutøvere.
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Nervus tibialis affeksjon etter
lateraliserende calcaneus osteotomi
Stødle AH, Molund M, Nilsen FA, Hellund J, Hvaal KH
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Innledning: Lateraliserende calcaneus osteotomi (LCO) er en prosedyre som
brukes mye for å korrigere varusfeilstilling i bakfoten. Flere komplikasjoner er
beskrevet ved denne prosedyren, men bare noen få artikler har beskrevet post
operativ affeksjon av nervus tibialis. Pasienter med preeksisterende nevropati
ser ut til å være mer utsatt for denne komplikasjonen. For å kartlegge denne
komplikasjonen bedre har vi retrospektivt sett på pasienter som er operert med
LCO ved seksjon for fot- og ankelkirurgi OUS mellom 2007 og 2013. Vår hypotese
var at pasienter med preeksisterende perifer polynevropati som Charcot-MarieTooth (CMT), har større sannsynlighet for å få n. tibialis utfall etter lateraliserende
calcaneus osteotomi.
Material og metode: Alle pasienter operert med LCO på bakgrunn av varus feilstilling i hælen mellom
2007 og 2013 ble kontaktet og forespurt om å delta i studien. 25 pasienter var aktuelle for studien, vi
klarte å få tak i 21 av disse (24 føtter) som alle var villige til å delta. Pasientene ble vurdert klinisk med
tanke på utfall svarende til n. tibialis. Eventuell preeksisterende nevropati og andre kirurgiske inngrep
ble registrert. I tillegg ble det tatt CT med metall suppresjon av begge føtter for å vurdere tarsaltunnelen,
posisjon av calcaneus osteotomi og grad av lateralisering.
Resultater: Fem pasienter (6 opererte føtter) av de 21 pasientene (24 opererte føtter) i studien hadde
kjent preeksisterende perifer nevropati (CMT). Syv av 24 føtter (29 %) som ble undersøkt hadde tegn
til affeksjon av n. tibialis i form av nedsatt sensibilitet samt ev. smerter i planta svarende til n. tibialis sitt
innervasjonsområde. 50 % (3 av 6 føtter) hos CMT pasientene utfall svarende til n. tibialis og 21 % (4 av
19 føtter) uten kjent perifer nevropati hadde utfall svarende til n. tibialis (2 av disse hadde dog kun lette
sensibilitets utfall). Fischer`s exact t-test: p= 0,3. Resultatene av CT undersøkelsene er p.t. ikke klare.
Diskusjon: Utfall svarende til n. tibialis etter LCO ser ut til å være betydelig hyppigere enn tidligere

antatt og pasienter med preeksisterende perifer nevropati kan se ut til å være mer utsatt for denne
komplikasjonen selv om det i vårt lille materiale ikke var signifikant forskjell i komplikasjons hyppigheten.
Årsaken til at denne komplikasjonen oppstår er sannsynligvis at volumet i tarsaltunnelen reduseres ved
lateraliserende calcaneus osteotomi (ikke medialiserende) og dermed kan LCO påføre pasienten et
tasaltunnelsyndrom. Skaden kan også tenkes å oppstå ved selve osteotomien, spesielt dersom denne
ligger langt anteriort.

Betydning/relevans: Studien viser at sensibilitets utfall i planta er en ikke uvanlig komplikasjon etter
LCO, sannsynligvis grunnet redusert volum av tarsaltunnelen. Profylaktisk spalting av tarsaltunnelen,
spesielt hos pasienter kjent perifer nevropati, kan være indisert ved LCO.
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Fatalt utfall av Klebsiellapneumoni
med symmetriske perifere gangren hos
tidligere frisk 51 år gammel mann
Fresvig T1, Basso T1,2, Witsø E1
1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital. 2. Institutt for nevromedisin, NTNU

Innledning: Symmetriske perifere gangren (SPG) er karakteriserte av bilateral
distal skade som leder til gangren selv om det ikke forekommer okklusjon av
større blodkar. SPG er beskrevet ved en rekke tilstander assosiert med sepsis,
vasospastiske tilstander, myeloproliferative sykdommer og hyperviskositetssyndromer. Det er rapportert om et fåtall tilfeller av Klebsiellapneumoni komplisert
med immunreaksjoner og symmetrisk perifert gangren. Her presenterer vi en
kasuistikk med fatalt utfall.
Metode: Pasientjournalen ble gjennomgått og det ble utført litteratursøk i Pubmed.
Resultater: En 51 år gammel, tidligere frisk fremmedarbeider uten trygderettigheter utsatte kontakt med

helsevesenet i to uker etter sykdomsdebut. Han ble innlagt ved lokalsykehus med lobulær Klebsiellapneumoni og behandlet med meropenem og senere også antifungale midler. Crp var >500 og han
utviklet multiorgansvikt. CT viste pleuravæske samt konsolidert lungevev og det ble innlagt pleuradren og
administrert lokal streptokinase. Ved overflytting til St. Olavs Hospital var organsvikten i bedring og han
krevde lave doser pressorer. Pga uttalte nekroser i lungen ble det utført lobektomi. Etterhvert utviklet det
seg omfattende gangren i over- og underekstremiter og han gjennomgikk flere amputasjoner. Peroperativt ble det anmerket at nekrosene affiserte alt bløtvev og minnet lite om gangren observert som følge
av mikroembolier eller etter langvarig pressorbehandling. Pasienten ble stadig dårligere. Han utviklet
alvorlig pancytopeni og arbeidshypotesen var hemofagocytisk lymfohistocytose og cytostatikabehandling
ble iverksatt. Under innleggelsen var pasienten vekselvis innskrevet ved ortopedisk-, thoraxkirurgisk- og
hematologisk avdeling og et tettere samarbeid mellom disiplinene ble gjentatte ganger etterspurt fra
intensivavdelingen uten at dette ble tatt til følge. Pasienten var ved bevissthet til like før han døde ti uker
etter symptomdebut. Han var da lobectomert, bilateralt femuramputert, overarmsamputert på venstre
side og amputert gjennom MCP-rekken på høyre side.

Diskusjon: Symmetriske perifere gangren gir høy mortalitetsrate selv hos unge mennesker.
Det er viktig med en avventende holdning til amputasjon slik at grunnsykdommen kan behandles og
nekrosene får demarkert seg. Hos vår pasient var nekrosene uttalte med utbredelse i proksimal retning til
lår og overarm og amputasjonene ble foretatt før pasienten var medisinsk stabilisert.

Relevans: En symmetrisk fordeling av raskt innsettende gangren skiller seg fra de vanligste årsakene

til perifert gangren som arteriosklerose og vaskulære katastrofer som gjenspeiler seg i tidspunkt for
amputasjon. Denne pasienten er et eksempel ikke bare på hvordan en simpel infeksjon kan få et dødelig
utfall, men også på at kompliserte, alvorlig syke pasienter blir kasteball mellom ulike høyspesialiserte
avdelinger.

Referanser:
1. Symmetrical peripheral gangrene complicating Klebsiella pneumoniae sepsis associated with antiphospholipid antibodies; Yoo et al, Ann
Rheum Dis 2004;63;459-460
2. Symmetrical peripheral gangrene; Sharma et al, Trop Doct. 2004 Jan; 34 (1);2-4
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It’s not just what we make…
it’s what we make possible

At Zimmer Biomet, we pursue possibilities.
It’s our promise to look beyond what’s possible now
and discover what’s possible next.
Every day, we focus on improving musculoskeletal healthcare.
It’s all we do. It’s all we have ever done.
We are committed to working by your side, and to break
through boundaries in pursuit of exceptional patient outcomes.

Visit us on the web at zimmerbiomet.com

Zimmer Biomet © 2015

SPII® and SP-CL® - Anatomically adapted hip stems.

Anatomy defines the shape.

We used our decades of experience in anatomical prosthesis design for the development of a new cementless hip.
The result comes close to nature:
The anatomically shaped LINK® SP-CL ®. It follows a concept that has proven its success in registries*
and clinical studies like the LINK® SP II ® Hip System.
Waldemar Link GmbH & Co. KG · www.linkorthopaedics.com · info@linkhh.de
Distributør: Link Norway AS · Energivegen 5 · 2069 Jessheim · firmapost@linknorway.no · +47 22 72 16 80
* Annual Report 2011; Swedish Hip Arthroplasty Register; www.shpr.se

Moving on.

