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Velkommen

Høstmøtet 2017

Velkommen!

På vegne av Nof styret
vil jeg ønske alle kursdeltagere hjertelig
velkommen til årets
jubileums-høstmøte.
Nof fyller 70 år, det er 20
år siden ortopedisk kirurgi
igjen ble egen spesialitet og
vi markerer 10 år med eget
Høstmøte. Om ikke det er
nok så fyller ”Hofteregisteret”
30 år i år og det blir storstilt
feiring i Bergen. På vegne av
Norsk ortopedisk forening
sender jeg de varmeste
gratulasjoner til det som i dag
heter Nasjonalt Register for
Leddproteser, ved leder Ove
Furnes. Vi er veldig stolte av
registrene våre og takk for
den viktige jobben dere gjør
med kvalitetssikring!

De siste ukene har vært
preget av intens jobbing for å
bli ferdig med alle forberedelser og tidvis har jeg lurt på
om vi kommer i mål.
Nå føler jeg meg trygg på at
alle brikker har falt på plass
og at årets møte blir et
jubileum verdig.
Jeg vil rette en stor takk
til alle som har bidratt til å
realisere årets Høstmøte!
Dette skjer som vanlig i ren
dugnadsånd.
Høstmøtet er en institusjon
i Norsk ortopedisk forening.
Faget står i sentrum, men
like viktig er den sosiale
delen av møtet. Høstmøtet
gir muligheten til å pleie
gammelt vennskap eller
stifte nye.

Årets program byr på mange
spennende symposier og
frie foredrag. Det kan du
lese mer om på neste side.
Min enkle oppfordring til
dere er; få med dere så mye
som mulig av programmet
inkludert Årsmøtet, torsdag
26. oktober kl. 16.30
Med det sagt ønsker jeg dere
alle et fortreffelig Høstmøte,
og håper vi har klart å etterkomme forventningene med
årets program!
Vi ses i uke 43 – velkommen
til årets høydepunkt!
Med vennlig hilsen
Karl-Ivar Lorentzen
Leder Nof

Høstmøteboken • 2017
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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 opplevelser for alle deltagere.
Høstmøtet er et viktig og nært møtested for utveksling og oppdatering av
kunnskap innen norsk ortopedi. Nof
ønsker deg hermed velkommen til tre
dager med inspirerende og utviklende
opplevelser i Oslo 25.-27. oktober.
Nof-symposiet på åpningsdagen blir i år et

jubileumssymposium. Norsk ortopedisk
forening er 70 år, det er 20 år siden ortopedisk
kirurgi igjen ble egen spesialitet, og vi kan
markere 10 år med eget ortopedisk høstmøte.
Jubileumssymposiet innledes av Elling Alvik,
tidligere leder og æresmedlem, som tar oss med
på et tilbakeblikk på Nof. Deretter får Nofs åtte
faggrupper 15 minutter hver til å belyse fortid,
nåtid og fremtid innen sitt fagfelt. Jubileumssymposiet blir en dugnad fra selve kraftfeltet i
Nof – nemlig faggruppene. Det gleder vi oss til!

Nof instructional lecture er en oversiktlig og

praktisk rettet forelesning som gis innenfor et
sentralt tema i ortopedien. I år vil den dekke et
av delmålene i den nye spesialistutdanningen.
Spesialitetskomiteen har lagt ned en stor
innsats for å sikre gode læringsmål i ortopedisk
kirurgi, og vi venter nå på Helsedirektoratets
endelige vedtak. Delmål 18.5 gjelder primærbehandling av den store håndskaden. Det er
derfor gledelig at Magne Røkkum fra Håndseksjonen på Rikshospitalet har takket ja til å
belyse dette delmålet i årets Nof instructional
lecture. Den store håndskaden skjer over hele
landet og jeg er sikker på at ikke bare LIS,
men alle ortopeder kan ha stor nytte av dette
foredraget.
8
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Symposiene er høstmøtets søyler, og det
arrangeres 17 ulike symposier under møtet.
Dette gir oss en mulighet for oppdatering innen
eget og andres fagfelt. Det er Nofs faggrupper,
sammen med leddregisteret, LIOS, Spinalkirurgisk forening og Oslo Sports Trauma
Research Center som arrangerer flotte og fagrelevante symposier. Til Nofs gjestesymposium
kommer representanter fra Helseatlastenesta
Helse Førde og vil presentere arbeidet med det
første norske helseatlaset i ortopedi.
Symposiene er uvurderlige bidrag for å befeste
og høyne nivået på vårt høstmøte. LIOS sitt
Pro-Con symposium har en uformell stil, og har
trukket fulle hus de siste årene. I år har de valgt
tema: Subacromial impingement, konservativ
vs operativ behandling? Dette symposiet spås
godt oppmøte og høy temperatur også i år.
Moderatorens utfordring blir å komme frem til
en enighet om behandlingen av pasienter med
disse plagene. Videre arrangeres det et eget
minisymposium for LIS på torsdagen. Det er
et nyttig symposium for LIS hvor spesialister
fra Norsk forening for ortopedisk traumatologi
lærer bort triks og gullkorn. Kanskje blir det en
Kahoot også!

Høstmøtet 2017
I tillegg arrangerer våre samarbeidende industrifirmaer sju symposier med gode faglige tema.

Frie foredrag er de mange små byggestenene

som er svært viktige for å få til et godt fagprogram. Antallet frie foredrag er jokeren i
fagprogrammet som først kommer på plass
1. september. I år har vi mottatt 162 abstrakt.
Alle er akseptert av de relevante faggruppene.
Protese er den største gruppen med 34 frie
foredrag fordelt på 4 sesjoner. Fordelingen
ellers er Traume/Osteoporose 19, Barn 19,
Hånd 26, Spinal 19, Fot-ankel 13, Artroskopi
19, og Skulder-albue 13. Viktige bidragsytere til
fagprogrammet er derfor alle dere som bidrar til
frie foredrag.

Kåring av Høstmøtets beste frie foredrag
Dette ble en suksess i fjor og har kommet for
å bli. Dette blir plenumssesjonen som avslutter
høstmøtet i år. I denne sesjonen holder faggruppenes nominerte kandidater sine frie
foredrag. Umiddelbart etterpå er det du som
høstmøtedeltager som stemmer og avgjør hvem
som blir vinneren. Den som holder høstmøtets
beste frie foredrag får mye heder og ære
– og en pengepremie.

Etablere kontakter
Den sosiale siden av høstmøtet må ikke undervurderes. Høstmøtet er en av de viktigste treffstedene for norske ortopeder. Her kan yngre
kolleger høste erfaring fra de eldre, og eldre kan
inspireres av de som er yngre. Slik forsterkes og
bygges faglige og sosiale nettverk og ditt bidrag
er viktig!
Benytt muligheten til å delta på de sosiale arrangementene! Torsdagsklubben gir rammen
for en uformell helaften sammen med kolleger
fra hele landet. Utmerkelser og trekking av
reisestipend for LIS vil krydre kvelden. Vårt
faste og utmerkede band Entusijazzme sørger
for god musikk. Fingermaten skal også bli bra.
Torsdagsklubben er stedet for å treffe nye og
vedlikeholde gamle ortopedvenner!

Besøk utstillerne
Vi er svært glad for interessen som blir vist
Nof fra ulike firma med produkter innen det
ortopediske fagområde. Det er 34 firma som
deltar på årets industriutstilling. Husk derfor å
sette av god tid til minst en og gjerne flere turer
gjennom utstillingshallene!

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. Takk til alle sammen
som bidrar!
Jeg vil rette en særlig stor takk til Nofs faggrupper som arrangerer sine fagspesifikke
symposium som er svært viktig for høstmøtets
faglige innhold. Jeg vil også takke de andre
symposiumsarrangørene 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. Det ville vært umulig å arrangere høstmøtet slik det er i dag, uten interesse og støtte
fra industrien. Jeg vil derfor takke alle våre
samarbeidspartnere for deres bidrag til å gjøre
høstmøtet vellykket!
Det er Kristin Solstad og hennes medhjelpere
i firmaet KS Conference & Incentive som står
for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av Høstmøtet. Høstmøteboken og layout av den mobilvennlige nettsiden, 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, utstillere og
deltagere for konstruktive tilbakemeldinger som
gjør oss i stand til å gjøre høstmøtet stadig bedre.
Ferske og adrenalindrevne tilbakemeldinger
mottas gjerne enten i postkassen for dette i
sekretariatet eller epost til sekretar@nof.no
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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. Det vil være kontroll ved dørene.
Høstmøtet har et tett faglig program. Forsinkelser vil kunne forskyve etterfølgende arrangement. Vi ber deltagere og spesielt møteledere
om å holde tidsskjemaet.

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.
Gunn Hulleberg,
Programansvarlig og sekretær Nof
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Elastomull Haft/Color
Co-Plus / Co-Plus LF
Delta-Dry®
Delta-Dry® Softliner

VELKOMMEN
TIL BSN
DIN PARTNER FOR DET
KOMPLETTE GIPSEROMMET
I dag er BSN en av de største
leverandørene når det gjelder produkter for
gipserom og akuttmottagelser rundt om i
landet. Vi tilbyr alt fra kalkgips, syntetiskgips
med alt av tilbehør til ortoser av ulike slag.
Vårt ambisjonsnivå er meget høyt og vi
legger stor vekt på å utvikle vårt sortiment
for å skape smarte og brukervennelige
produkter med høy kvalitet, tilpasset
pasientenes behov.

Delta Terry-Net® S
Delta Terry-Net® C
Delta Terry-Net®
Jersey

THERAPIES. HAND IN HAND.
www.bsnmedical.no

Design and polyaxiality
make the difference.

NCB® Periprosthetic
Locking Plate System
The innovative plate design and polyaxial
technology of the NCB Periprosthetic Locking
Plate System allow for secure bicortical screw
fixation around the stem of an implanted prosthesis.
This comprehensive system, including proximal
and distal femur plates, trochanter plates as well
as curved femur shaft plates, provides the much
needed flexibility in the treatment of periprosthetic
fractures. Find more information on the NCB
Periprosthetic Locking Plate System at:
Because each detail makes the difference.

This documentation is intended exclusively for physicians and is not intended
for laypersons. Information on the products and procedures contained in
this document is of a general nature and does not represent and does not
constitute medical advice or recommendations. Because this information does
not purport to constitute any diagnostic or therapeutic statement with regard
to any individual medical case, each patient must be examined and advised
individually, and this document does not replace the need for such examination
and/or advice in whole or in part. Please refer to the package inserts for
important product information, including, but not limited to, contraindications,
warnings, precautions, and adverse effects. Third party trademarks are used for
information purposes only and may be trademarks of their respective owners.

Norsk ortopedisk forenings

Torsdagsklubb
Tidligere Torsdagsklubber har vært en kjempesuksess, med 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 26. oktober kl. 19.30 i andre etasje på Plaza.
Det blir musikk og servering av kanapeer og drikke. Utdelingen av Norsk ortopedisk forening
sine stipendier vil skje her på samme måte som tidligere. Vi deler ut 2 Nof-stipend á kr. 50 000,-.
I tillegg deles det ut (etter loddtrekking) 3 reisestipend á kr. 10 000,- til NOF kongressen i
Reykjavik i juni 2018. Det er kun LIS som er med i 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 i registreringsskranken
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.
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Til deltakerne

Generell informasjon
Foredragsholdere
1. Alle foredragsholdere må levere sine bidrag (USB-penn) til våre teknikere på teknisk
sekretariat (rom 303) i god tid før de respektive seksjonene, senest 5 timer før.
2. Alle presentasjoner anbefales levert på en av de to nyeste utgavene av Powerpoint i Office.
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. Legg eventuelle medier, videoer inn i en mappe sammen med powerpointen før du legger
de inn i powerpointen, deretter flytt mappen over på en stick. Da vil videoen være med.
Eller simpelten integrer den (embed) videoen så slipper du dette. Da vil størrelsen på presentasjonen gå noe opp (avhengig av videostørrelse). For å lære dette:
https://support.office.com/en-us/article/Video-Insert-video-into-your-presentation7d9d3db6-23a7-46ec-9e22-3496e42996db
5.	Filtyper for video i Powerpoint som fungerer i tillegg til .mp4:
Windows Video file:
.avi (some .avi files may require additional codecs)
MP4 Video file:
.mp4, .m4v, .mov
Movie file:
.mpg eller .mpeg
Windows Media Video file*:
.wmv
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!).

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.
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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 992 99 799.
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.

Beste frie foredrag
Under høstmøtet vil faggruppene fortløpende
velge sin kandidat til plenumssesjonen Høstmøtets beste frie foredrag.
Når en kandidat er nominert skal kandidaten
straks levere sitt foredrag til teknisk sekretariat
(rom 303) og registrere navn og faggruppe.

Høstmøteboken • 2017
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Program fra dag til dag
Onsdag 25. oktober 2017
TID

FILM

07.30

Registrering

KUNST

NEW MUNCH

BLU ROOM

301

Lunsjsymposium
NB! 12.15-13.15

Lunsj

Lunsjsymposium
NB! 12.15-13.15

Håndkirurgisk
symposium:
Skader i håndroten

Osteoporose
symposium:
Testosteoporose
– osteoporose hos
menn

Pause

OSTRC symposium: IndustriForebygging av
symposium
menisskader etter
ACL skader hos barn

08.00
08.30

Åpning ved leder Nof Karl-Ivar Lorentzen

08.50

Nof symposiet:

09.00

Jubileumssymposium – 70 år

09.30
10.00

Tilbakeblikk ved Elling Alvik
Nofs faggrupper: Fortid, nåtid og fremtid

10.30
11.00
11.30
12.00

Lunsj

13.00
13.30
14.00
14.30

NOFAF symposium
Diabetesfot og
amputasjoner i fot

Pause

15.00
15.30

Pause

16.00

LIOS pro-con:
Subacromial
Impingement

16.30
17.00

Pause

17.30

Årsmøter faggrupper

18.00
18.30

18

Leddregisterets
symposium:
Current professional
knowledge

Høstmøteboken • 2017

FF Protese 1

Pause
FF Håndkirurgi 1

Pause

Program

Torsdag 26. oktober 2017
TID

FILM

KUNST

NEW MUNCH

BLU ROOM

08.00

FF Skulder/albue 1

Hofte/kne
symposium: To
operate or not
to operate?

FF Håndkirurgi 2

FF Barn 1

08.30
09.00
09.30

Minisymposium
LIS:
Traume

Pause

Skulder-albue
symposium:
Nervøs skulder
11.00 og albue

FF Protese 2

10.00
10.30

Pause
FF Håndkirurgi 3

FF Barn 2

Presentasjon av
Helseatlaset i
ortopedi

Lunsjsymposium

Lunsjsymposium

Lunsjsymposium

11.30
12.00

Lunsj

301

12.30
13.00

FF Skulder/albue 2

FF Protese 3

13.30
14.00

Pause

FF Artroskopi 1

FF Protese 4

14.30
15.30

Pause
FF Fot/ankel 1

Pause
FF Traume
”Best paper”

15.00
16.00

Traumesymposiet
Bruddd og skader
rundt albuen

FF Fot/ankel 2

Pause
Årsmøte
Norsk ortopedisk forening

16.30
17.00
17.30
18.00

Torsdagklubben i Sonja Henie

19.30

Fredag 27. oktober 2017
TID

FILM

08.30

FF Artroskopi 2
FF Traume 2

09.00
09.30

Pause

10.00

AS symposium:
Tendinopater

10.30

KUNST

NEW MUNCH

BLU ROOM

Barn symposium:
Idrettsortopedi
hos barn

FF Spinalkirurgi 1

Pause

Pause

FF Traume 3

FF Spinalkirurgi 2

301

11.00
11.30
12.00

Lunsj

Lunsjsymposium

12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.10

Nof instructional lecture: Primærbehandling av den store håndskaden
Kåring av Høstmøtets
Beste frie foredrag

Spinalkirurgisk
symposium:
Sciatica
Årsmøte spinalkirurgi

Slutt
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Spesialisert leverandør
av innovativt medisinsk utstyr
InSpace™ balloon for
behandling av store rotator cuff skader

Y-Knot all-suture stabiliserings- og cuffanker

Y-Knot Flex stabiliseringsanker

Y-Knot RC “self punching” cuffanker

1.3 mm anker med 1 sutur
1.8 mm anker med 2 suturer

2.8 mm anker med 2 eller 3 suturer
2.8 mm anker med tape + 1 sutur

KEBOMED AS I Midtunhaugen 17, N-5224 Nesttun I Telefon: 55 98 77 00 I Faks: 55 98 77 01 I www.kebomed.no

©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 og i møterom 301 i 3. etasje.
302, 303, 304 og 305 i 3. etasje er mindre møterom og 303 er teknisk sekretariat.
401, 404 (4. etasje) og Nordmarka (33. etasje) er mindre møterom.
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We’ve set the standard.
Again.

Combining COBLATION Technology with FLOW~IQ Technology
to ablate tissue faster and more precisely than ever before.

Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64 - 1395 Hvalstad
Tel.: 66 84 20 20 - www.smith-nephew.no
™ Trademark of Smith & Nephew

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...

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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INBJUDAN

Fredag den 27 oktober - 12:00-13:00 - Rum 301

Episealer®
en individanpassad
behandlingsmetod för lokala
broskskador i knät
12:10

Introduktion
Per Möller, Episurf Medical

12:15

Bakgrund, djurförsök, labförsök och kliniska försök med
Episealer, en behandlingsmetod för lokala broskskador i knät
Prof Leif Ryd, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

12:35

Ett typiskt casus med uppföljning efter 3 och 6 månader
Prof Lars Engebretsen, Ullevaal sykehus, Oslo

12:40

Erfarenheter från vår första serie om 8 patienter
Martin Polacek, Drammen Sjukhus

12:55

Avslutning
Per Möller, Episurf Medical

Episurf Medical

Karlavägen 60
SE-114 49 Stockholm
+46 8 612 00 20 | info@episurf.com
www.episurf.com

Symposier 2017

Symposier

Norsk ortopedisk forening
ble stiftet 10. september 1947

Årets Nof-symposium vil være en presentasjon
av fagets historie, gjennombrudd og fremtid.
Tilbakeblikket presenteres av Elling Alvik som
er en av våre æresmedlemmer.
Alvik har skrevet spesialoppgave i helseadministrasjon og temaet
var: “Ortopedisk kirurgi. Fortid, nåtid og fremtid.” Han har vært
leder i Nof i to perioder, og var sentral i prosessen frem mot at
ortopedisk kirurgi ble hovedspesialitet i 1997. Det var en nitid
prosess med dialog med daværende helseminister Hernes.
Under hans ledelse ble også Nop’en etablert, som etter dette
har gledet, informert og formidlet ny kunnskap.
Vi ser virkelig frem til at han skal gi oss et tilbakeblikk på vår
historie.

Elling Alvik var leder av Nof
i 1997 og sentral i arbeidet for
at ortopedisk kirurgi igjen skulle
bli egen hovedspesialitet.1

Alle faggruppene vil så kort presentere hvert enkelt fagfelts
historie, nåtid og fremtid.
Årets høstmøtesymposium vil derfor gi en bred presentasjon
av faget vårt, vår historie og hva vi kan vente oss fremover!
Vi gleder oss til å møte alle til høstmøtets åpning!

Illustrasjonen laget av
Lorentz Rolfsen viser
foreningens stiftere.1
1. lIlustrasjonene er hentet fra Norsk ortopedisk forenings
jubileumsbok 1997.
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Nof Jubileumssymposium 2017
Onsdag 25. oktober 2017
kl. 08.50-12.00
Møterom: Sonja Henie Ballroom
Møteleder: Cato Kjærvik

Norsk ortopedisk forening er i år 70 år.
Ortopedisk kirurgi har vært egen hovedspesialitet
i 20 år. Nof har arrangert eget ortopedisk
høstmøte i 10 år. Dette må feires!
Elling Alvik innleder med et tilbakeblikk på Nof. Deretter får
foreningens 8 faggrupper kort presentere sitt fagfelts fortid, nåtid
og framtid. Deres presentasjonen bygges opp etter samme mal.
1. Hvilke oppgaver/utfordringer har vi løst?
Hva er største gjennombrudd siste 20 år?
2. Hva er siste nytt innen fagfeltet?
3. Hvordan vil fremtiden se ut? Hva kan vi
forvente av nyvinninger de neste 20 år?

Program:
08.55 Tilbakeblikk Elling Alvik
09.15 Norsk Artroskopiforening Sigbjørn Dimmen
09.30 Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi John Clarke-Jensen
09.45 Norsk Forening for Håndkirurgi Jan Ragnar Haugstvedt
10.00 Norsk Barneortopedisk Forening Lars Fosse
10.15 Pause
10.35 Faggruppe for Osteoporose og Benhelse Frede Frihagen
10.50 Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening Jákup Midtjord
11.05 Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi Kirsten Lundgreen
11.20 Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi Stephan M. Röhrl
11.35 Paneldiskusjon
12.00 Lunsj
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Symposier
Nasjonalt Register for Leddprotesers symposium
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 13.30-15.00
Møterom: Kunst
Møteleder: Ove Furnes og Geir Hallan

Hvordan kan vi måle at sykehusene følger beste
faglige praksis – “Current professional knowledge”
13.30 Åpning
Ove Furnes

13.35 Beste faglige praksis – hofteproteser
Geir Hallan

13.55 Beste faglige praksis og kvalitetsindikatorer – hoftebrudd
Jan Erik Gjertsen

14.15 Kvalitetsprosjekt
Håvard Dale/Anne Marie Fenstad

14.30 Interaktiv resultattjeneste
Eva Dybvik

14.45 Diskusjon
Alle
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Symposier
Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forenings symposium
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 13.30-15.30
Møterom: Film
Møteledere: Gunnar Gullaksen og Espen Femmo Brouwer

Diabetesfot og amputasjoner i fot
13.30 Akutte bløtdelsinfeksjoner ved diabetisk fot (DF)
Håvard Dale, Haukeland univeristetssjukehus

13.45 Patofysiologi ved diabetisk fot. Kontroll diabetes
Archana Sharma, Akershus universitetssykehus

14.00 Karkirurgisk utredning og behandling ved DF
Frode Østrem, Akershus universitetssykehus

14.15 Fotamputasjon ved diabetiske fotsår – indikasjon og behandling
Eivind Witsø, St. Olavs Hospital

14.30 Senetransposisjoner ved cavovarus kirurgi
Morten Eikrem, Ålesund sjukehus

14.45 Prognose etter fotamputasjoner pga. diabetiske fotsår
Trine Fresvig, St. Olavs Hospital

15.00 Trykkavlastning av diabetiske fotsår
Vegard Osland, St. Olavs Hospital

15.10 Hyperbar oksygenbehandling ved DF
Guro Vaagbø, Haukeland universitetssykehus

15.20 Charcot fot – utredning og behandling
Fredrik Nilsen, Sykehuset Østfold HF
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Symposier
Norsk Forening for Håndkirurgis symposium
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 13.30-15.30
Møterom: New Munch
Moderator: Jan Ragnar Haugstvedt
Gjesteforeleser: Clara Wong, Hong Kong1

Håndleddsartroskopi
13.30 Åpning
Jan Ragnar Haugstvedt, Sykehuset Østfold

13.35 Teknikk, portaler, artroskopisk anatomi
Line Lied, St. Olavs Hospital

13.45 Synovectomy. Indications and technique
Clara Wong, Hong Kong

14.00 TFCC skader. Klassifikasjoner og teknikk. Refiksasjon til kapsel og
reinsersjon til fovea
Ida Neergård Sletten, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

14.10 Artroskopisk assistert gangliectomi (dorsale og volare ganglier)
Eugen Eide, St. Olavs Hospital

14.20 Spørsmål og diskusjon
14.30 Arthroscopic assisted treatment of scaphoid fractures and
scaphoid non-unions
Clara Wong, Hong Kong

14.45 Artroskopisk behandling av ligamentskader i hånd (SL, LT og DRUJ)
Istvan Rigo, Sykehuset Østfold

14.55 Artroskopisk assistert interkarpale artrodeser
Jan Ragnar Haugstvedt, Sykehuset Østfold

15.05 Arthroscopic treatment of CMC I arthrosis
Clara Wong, Hong Kong

15.20 Spørsmål og diskusjon

1. Clara Wong, MBChB, MRCS, FRCSEd(Orth), FHKAM (Orth Surg), FHKCOS
Honorary Associate Professor, the Chinese University of Hong Kong
Consultant, SMART 1, Orthopaedics-Sports Medicine-Rehabilitation Center
Hong Kong, People’s Republic of China
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Symposier
Faggruppe for Osteoporose og Benhelses symposium
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 13.30-15.00
Møterom: Blu Room
Møteledere: Frede Frihagen og Lene Solberg

“Testosteoporose” – osteoporose hos menn
13.30 Velkommen
Frede Frihagen, Oslo universitetssykehus

13.35 Hvor mange menn får lavenergibrudd?
Øystein Sandnes, Ringerike sykehus

13.45 Hvorfor får menn lavenergibrudd?
Tone Omsland, Universitetet i Oslo

14.05 Testosteoporose – kan vi gjøre noe med menn som brekker?
Erik Fink Eriksen, Oslo universitetssykehus

14.40 Tar vi konsekvensen av at menn brekker?
Lene Solberg, Oslo universitetssykehus

14.50 Diskusjon
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Symposier
LIOS Pro-Con-symposium
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 16.00-17.00
Møterom: Film
Moderator: Kirsten Lundgreen
Operativ: Jesper Blomquist
Konservativ: Jens Ivar Brox

Subacromial Impingement, konservativ vs operativ behandling
Som tidligere er det også i år duket for en duell under årets LIOS Pro-Con Symposium.
I år er det artroskopien som utfordres, og vi har vært så heldige å få fysikalskmedisiner Dr. Jens
Ivar Brox fra Oslo Universitetssykehus til å stille kritiske spørsmål om vi i det hele tatt trenger
å operere pasienter for subacromial impingement. Dr. Jesper Blomquist fra Haraldsplass Diakonale Sykehus kommer til å argumentere for at disse pasientene får best behandling kirurgisk.
Dr. Kirsten Lundgreen fra Lovisenberg Diakonale Sykehus vil være moderator. Det skulle derfor
være klart for en skikkelig debatt med stor faglig tyngde. I tradisjon tro kåres det avslutningsvis
en vinner, og man vil forsøke å komme frem til en enighet om behandlingen av pasienter med
disse plagene.
Møt opp tidlig, det pleier å bli fullt hus! Vel møtt!
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Symposier
OSTRCs symposium – Oslo Sports Trauma Research Center
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 15.30-17.00
Møterom: Blu Room
Møteleder: Lars Engebretsen

Forebygging av sekundære meniskskader etter fremre
korsbåndskade hos barn
15.30 Innledning
Lars Engebretsen

15.35 Meniskskader etter ACL ruptur hos barn
– hva er problemet?
Guri Ekås

15.45 Aktiv rehabilitering uten kirurgi
– kan trening forebygge sekundære meniskskader
Håvard Moksnes

16.00 Korsbåndsrekonstruksjon hos barn – en forebyggende intervensjon?
Guri Ekås

16.10 Retur til sport – en faktor i forebygging av nye kneskader?
Hege Grindem

16.25 Veien videre – behandling av korsbåndsskader hos barn i fremtiden
• Presentasjon av PAMI, the Paediatric ACL monitoring Initiative
– A Pan-European Registry.
• Oppsummering IOC consensus meeting Lausanne oktober 2017
• Våre pågående studier (systematisk oversikt på sekundære
meniskskader, Oslo Pediatric ACL Cohort)
Lars Engebretsen

16.40 Diskusjon
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Symposier
Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgis symposium
Torsdag 26. oktober 2017 • kl. 08.00-09.30
Møterom: Kunst
Møteledere: Mona Badawy og Stephan M. Röhrl
Gjesteforelesere: Andrea Baldini 1, Lars Nordsletten2

To operate or not to operate?
Patient selection for primary – and revision arthroplasty
08.00 Introduction
Patient selection for hip arthroplasty
L. Nordsletten

Discussion
Patient selection for primary knee arthroplasty surgery
A. Baldini

Discussion
Decision making for revision knee arthroplasty surgery
A. Baldini

Discussion
Utdeling av NFHKK´s stipend
1. Ortoped, Professor, IFCA Clinic, Florence, Italy.
2. Ortoped, Professor, Oslo universitetssykehus, Oslo
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Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgis symposium
Torsdag 26. oktober 2017 • kl. 10.00-12.00
Møterom: Film
Møteledere: Berte Bøe og Kirsten Lundgreen

“Nervøs skulder og albue” – nevropati i skulder og albue
10.00 Nerveskader i forbindelse med akutte skulderskader
Rasmus Thorkildsen, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

10.20 Nevritt og nerveentrapment som differensialdiagnose
ved atraumatiske skuldersmerter
Niels Gunnar Juel, Fysikalsk medisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål

10.40 Diagnostikk og prognose ved nerveutfall i skulder og albue
Kristian Bernhard Nilsen, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål

11.00 Nerveskader som følge av frakturer i albue
Rasmus Thorkildsen, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

11.15 Paralabrale cyster i skulderen:
Prognose ved affeksjon av suprascapularisnerven
Cecilie Piene Schrøder, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

11.30 Axillarisskade og cuffsvikt; en kasuistikk
Sigbjørn Dimmen, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

11.40 Spørsmål & kommentarer
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Symposier
Mini-symposium for LIS
Torsdag 26. oktober 2017 • kl. 08.30-10.00
Møterom: 301
Moderator: Lars Gunnar Johnsen og Asbjørn Sorteberg

Traume
Mini-symposiet vil bli lagt opp som en Kahoot med spørsmål
fra ulike fagområder innen ortopedien med fokus på traume.

Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologis symposium
Torsdag 26. oktober 2017 • kl. 13.00-14.30
Møterom: New Munch
Møteleder: John Clarke-Jenssen

Brudd og skader rundt albuen
13.00 Introduksjon
13.05 Distale humerusfrakturer tips og triks
Benedikt Árni Jónsson, Haukeland universitetssykehus

13.25 Olecranon frakturer; bare pinner og cerglage?
Asbjørn Sorteberg, Sykehuset Østfold, avdeling Kalnes

13.40 Caput radii frakturer ORIF eller protese
Lars Gunnar Johnsen, St. Olavs Hopsital

13.55 Den komplekse albue skaden, hvordan forutse problemer
og når skal man henvise videre?
Kaare Midtgaard, Oslo universitetssykehus

14.15 Diskusjon
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Symposier
Nofs gjestesymposium
Torsdag 26. oktober 2017 • kl. 10.30-11.30
Møterom: 301
Møteleder: Marte Bale

Helseatlastenesta Helse Førde
Det første norske helseatlaset i ortopedi
Dagkirurgiatlaset frå 2015 viste at det var til dels store variasjonar mellom regionar angåande mellom
anna meniskoperasjonar og akromionreseksjonar (www.helseatlas.no).
Variasjon i forbruk av helsetenester er ikkje eit nytt fenomen. Men dei seinare åra er det, mellom anna
i Legeforeningen sin rapport “For mye, for lite eller akkurat passe?” sett lys på utfordringar variasjonane
kan føre med seg. Variasjonar i forbruk av helsetenester kan ha bakgrunn i både over- og underbehandling, og over- og underdiagnostikk av pasientar. Dersom variasjonen ikkje kan forklarast ut frå
pasientane sin sjukdom eller behandlingsønsker, er variasjonen uønska ut frå prinsippet om at pasientar
har lik rett til behandling.
Eit helseatlas vurderer forbruk av helsetenester ut frå buområde – det vil sei kvar pasienten bur. Tilbodet
pasientar i eit geografisk område har fått i ein gitt tidsperiode, uansett kvar dei har fått behandlinga, ligg
til grunn for analyser av ein eventuell variasjon i forbruk av helsetenester mellom områda.
Denne kunnskapen kan nyttast både til debatt om indikasjonar og god medisinsk praksis, utvikling av
felles faglege retningslinjer og i forbetringsarbeid. Kunnskapen kan også nyttast i forsking, til dømes ved
å sjå nærmare på årsaker eller konsekvensar av variasjonen.
I sesjonen på Høstmøtet vil det pågåande arbeidet med et første Ortopediatlas for Norge bli presentert.
Synspunkt og innspel blir verdsatt.
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Symposier
Norsk Barneortopedisk Forenings symposium
Fredag 27. oktober 2017 • kl. 08.30-12.00
Møterom: New Munch
Møteledere: Vera Halvorsen, Asle Birkeland Kjellsen og Ketil Holen
Gjesteforeleser: Dr. Kai Ziebarth1

Sport injuries in children and adolescents
08.30 Wellcome and opening remarks Vera Halvorsen, Asle Birkeland Kjellsen, Ketil Holen
08.35 Epidemiology – Injury panorama in children/adolescents:
most referred ”sport injuries” in children Vera Halvorsen
08.45 Overuse injuries in children; upper and lower extremeties
Apophysitis Asle Birkeland Kjellsen
Foot/ankle/leg Ketil Holen
The hip problem in young athletes [tba]
Lumbar injuries, included stressfractures Ivar Rossvoll
Discussion, panel: Treatment options
09.45 Some acute sports injuries in children
Sprains -> Avulsion fractures Kai Ziebarth
Concussions/head-neck injuries Sverre Løken
Discussion, panel: Treatment options
10.20 Coffee break
10.40 Special knee injuries:
Meniscal injuries, JOCD Asle Birkeland Kjellsen
ACL-injuries in children and adolescents. The role of ACL/PCL
repair including growth plate saving surgery Kai Ziebarth
Patella dislocations; surgical approach Christian Øye
Long terms results after surgery Kai Ziebarth/Christian Øye
Discussion, panel: Treatment options
11.35 Prevention of sports injuries in children. Training overload/fatigue
in children & Doctors responsiblity and awareness Grethe Myklebust
Discussion, panel
11.55 Closing remarks Vera Halvorsen, Asle Birkeland Kjellsen, Ketil Holen
1. Head of Pediatric Orthopedic Department, Inselspital, Bern, Switzerland
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Symposier
Norsk Artroskopiforenings symposium
Fredag 27. oktober 2017 • kl. 10.00-12.00
Møterom: Film
Møteledere: Øystein Lian og Randi Hole

Tendinopatier
10.00 Innledning, begreper, biologi og patofysiologi
Ø. Lian

10.10 Billeddiagnostikk:
MR diagnostikk – hva kan bildet vise?
R. Kvakestad

Bør ortopeder lære seg ultralyd?
L. Willberg

10.40 Ikke-kirurgisk behandling av tendinopatier
H. Visnes

10.55 Kirurgisk behandling av tendinopatier			
Skuldertendinopatier
K. Lundgreen

Albuetendinopatier
E. Solheim

Patellarsenetendinopatier
L. Willberg

Tendinopatier i fot/ankel
J. Midtjord

11.50 Avslutning og diskusjon
Ø. Lian

Høstmøteboken • 2017

41

Symposier
Spinalkirurgisk symposium
Fredag 27. oktober 2017 • kl. 13.00-14.30
Møterom: New Munch
Møteleder: Roger Trana
Gjesteforeleser: Wilco C. Peul1

Sciatica
13.00 Introduction by chairman
Roger Trana

13.10 Sciatica. Clinical practice, indications for surgery – timing of surgery?
Wilco C. Peul

13.40 Recurrent sciatica. Secondary – tertiary, clinical practice, surgery
– type of surgery?
Wilco C. Peul

14.10 Discussion
1. Professor & Chair Neurosurgery Leiden University, The Hague & Leiden, The Netherlands
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Symposier

- industrien

Nof - Instructional lecture
Fredag 27. oktober 2017 • kl. 13.00-13.45
Møterom: Sonja Henie Ballroom
Møteleder: Karl-Ivar Lorentzen

Primærbehandling av den store håndskaden
Magne Røkkum

Mange ortopeder i Norge må beherske diagnostikk og behandling av tilstander i
hånd. Det er også nødvendig å kunne diagnostisere og behandle den store håndskaden og kjenne til prinsippene for henvisning til replantasjonssenter. Magne
Røkkum vil bidra med sin kunnskap om primær diagnostikk og behandling av den
store håndskaden og traumatiske amputasjoner.
Magne Røkkum leder Ortopedisk avdeling ved Rikshospitalet og
forskningsgruppen for hånd ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet
med ortopedi og hånd/mikrokirurgi ved Kronprinsesse Märthas Institutt
fra 1985. I 2002 ble virksomheten slått sammen med Sophies Minde
til Rikshospitalets ortopediske avdeling. Røkkum tok doktorgraden i
biomaterialforskning ved Universitetet i Gøteborg i 2001. Klinisk og forskningsmessig har han vært spesielt interessert i replantasjonskirurgi,
mikrokirurgisk rekonstruksjon av store og kompliserte hånd- og overekstremitetsskader, samt protese- og implantatkirurgi, særlig i hånden.
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Symposier

- industrien

Medtronic ønsker velkommen
til lunsjsymposium
Onsdag 25. oktober 2017 kl. 12.15-13.15
Møterom: 301
Foreleser: Prof. Lars Nordsletten, Oslo universitetssykehus
Dr. Christian Hellum, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Driving Efficiencies by Improving Outcomes
in Surgery with rhBMP-2
12.15 Opening remarks and welcome
Prof Lars Nordsletten

12.20 Optimisation of Open Tibial Fracture Care with InductOs:
A Welcome Return
Prof Lars Nordsletten

12.45 Practical experience of improving outcomes with
InductOs in Spinal Surgery
Dr Christian Hellum

13.10 Closing remarks
Prof Lars Nordsletten

Medtronic Norge AS
Martin Linges vei 25
1364 Fornebu
Tel: 67 10 32 00
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Symposier

- industrien

Zimmer ønsker velkommen
til lunsjsymposium
Onsdag 25. oktober 2016 • kl. 12.15-13.15
Møterom: New Munch
Guest speakers: Dr. Duncan Withwell1

Hip Revisions with Severe bone loss
1. BMBS FRCS (Orth), Nuffield Orthopaedic Centre, NHS Trust, Oxford

Torsdag 26. oktober 2016 • kl. 12.00-12.45
Møterom: New Munch
Guest speakers: Professor Oliver Pearce 1

20 years of Rapid Recovery - where are we now and how do we
prepare for increasing efficiency demands while maintaining
high quality of patient care?
Abstract: One of the maj or developments in improving outcomes after hip and knee arthroplasty
the last 20-30 years has been the advent of fast track surgery. A concept that originates with Professor
Henrik Kehlet (Copenhagen) and which has been driven by scientific studies and evolved with a strong
evidence base. The Rapid Recovery Program (RRP) is a direct consequence of this and has for 20 years
been the stand out system adopted in many centers worldwide for maximizing patient outcomes and
experience, and minimizing medical complications. It is supported by annual experts meetings, and
symposia as well as a European Advisory Board consisting of leading surgeons from respective nations.
This structure lends itself very well to continued development and scientific endeavor. Technology is
increasingly being used to monitor patients with a view to further improving their care for the future.
1. (FRCS Trauma and Orthopaedics). Consultant Orthopaedic Surgeon (hip and knee surgery specialist). Visiting Professor, Open University
(Computer Science). Visiting Professor, University of Bedford (Health Sciences). Senior Lecturer University of Buckingham Medical
School (Musculoskeletal Sciences). Senior Lecturer National Centre of Sports and Exercise Medicine, Loughborough

Zimmer Biomet Norway AS
Robsrudskogen 15
1470 Lørenskog
+47 67 91 22 00
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Symposier
Smith&Nephew ønsker velkommen
til symposium
Onsdag 25. oktober 2017 kl. 15.30-17.00
Møterom: 301

TRIGEN INTERTAN brukermøte
15.30 Differensiert behandling av trokantære og subtrokantære brudd
Jan–Erik Gjertsen, Haukeland universitetssykehus

15.50 Ny dokumentasjon på INTERTAN
- Viktige momenter i operasjonsteknikk
- Erfaringer, spørsmål og svar
Frode Gundersen, Smith & Nephew &
Jan-Erik Gjertsen, Haukeland universitetssykeshus

16.15 Dry bone Workshop

Smith & Nephew AS
Postboks 224
1379 Nesbru
Tel: 66 84 20 20
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Symposier
Arthrex ønsker velkommen
til lunsjsymposium
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 12.00-13.00
Møterom: 301
Fakultet og forelesere: Dr. Konrad Slynarski1 og Dr. Martin Polacek2

High Tibial Osteotomy with the Arthrex Ibalance system
12.00 Balance HTO System, prosedyre, erfaring og kliniske resultater
Slynarski

12.25 Ibalance HTO I kombinasjon med ACL rekonstruksjon
Slynarski

12.35 Ibalance HTO, våre erfaringer og resultater
Vestre Viken HF Drammen sykehus
Polacek

12.50 Diskusjon
13.00 Slutt
1. MD, PhD. Head of Clinic, LEKMED, Warsaw
2. MD, PhD. Vestre Viken HF Drammen sykehus

Arthrex Norway AS
O.H. Bangs vei 70
1363, Høvik
+47 67519400
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Symposier

- industrien

Episurf Medical symposium
Fredag den 27. oktober • 12.00-13.00
Møterom: 301

Episealer® en individanpassad behandlingsmetod för
lokala broskskador i knät
12.10 Introduktion
Per Möller, Episurf Medical

12.15 Bakgrund, djurförsök, labförsök och kliniska försök med Episealer,
en behandlingsmetod för lokala broskskador i knät
Prof Leif Ryd, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

12.35 Ett typiskt casus med uppföljning efter 3 och 6 månader
Prof Lars Engebretsen, Ullevål sykehus, Oslo

12.40 Erfarenheter från vår första serie om 8 patienter
Martin Polacek, Drammen sykehus

12.55 Avslutning
Per Möller, Episurf Medical

Episurf Medical
Karlavägen 60
SE-114 49 Stockholm
+46 8 612 00 20 | info@episurf.com
www.episurf.com
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Årsmøter 2017
Nof og øvrige foreninger

Årsmøter 2017 - Nof

2017 - ÅRSMØTE
Norsk ortopedisk forening (Nof)
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 16.30
Møterom: New Munch

Saksliste
sak 1

Åpning

sak 2

Valg av møtedirigent og to referenter

sak 3

Godkjenning av innkalling og dagsorden

sak 4

Utdeling av stipender
- Charnley
- Smith and Nephew
- Research Grant

sak 5

Årsberetning fra styret
v. Karl-Ivar Lorentzen

sak 6

Årsrapport Kvalitetsutvalget
v. Tobias Franke

sak 7

Årsrapport fra Spesialitetskomiteen
v. Øystein Lian

sak 8

Årsrapport registrene
v. registeransvarlig

sak 9

Årsrapport Rådet for Muskelskjeletthelse
v. representant

sak 10

Saker forelagt av styret
- Acta Orthopaedica
		 v. Karl-Ivar Lorentzen (orienteringssak)
- Vedtektsendring relasjon Nof vs. faggrupper
		 v. Cato Kjærvik (diskusjonssak)
- Nasjonale kurs og kurskomiteer- fremtidig organisering
		 v. Karl-Ivar Lorentzen (diskusjonssak)
- Styrehonorar andre godtgjørelser
		 v. Cato Kjærvik
- Dnlf – Aktuelle saker
		 v. Christian Grimsgaard
sak 11
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Saker forelagt av medlemmer
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Årsmøter 2017

sak 12

Regnskap Nof
v. Monica Sailer

sak 13

Budsjett Nof
v. Monica Sailer

sak 14

Valg
v. Jon Olav Drogset
- Valg av nytt styre
- Valg av ny Valgkomite
- Evt annet

sak 15

Æresmedlemsskap
v. Karl-Ivar Lorentzen

sak 16

Eventuelt

sak 17

Tid og sted for Årsmøte 2018
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KNEPROTESER

PFC SIGMA®

SIGMA kneproteser har over
97% overlevelse etter 10 år ifølge
Det engelske leddregisterets
rapport fra 2016.

ATTUNE®

ATTUNE kneprotese plattform - utviklet
og designet for mindre smerte og bedret
PROMS (Patient Related Outcome
Measures).

Vollsveien 13E, Boks 317, 1326 Lysaker - Tlf 67 51 86 00 / Faks 67 51 85 99
ortomedic@ortomedic.no - www.ortomedic.no

Ortopedisk Høstmøte

Årsmøter
– oversikt over møterom
Øvrige foreninger
Onsdag 25. oktober kl. 17:30
Norsk Forening for Håndkirurgi
Møterom: Film
Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi
Møterom: Blu Room
Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi
Møterom: Kunst
Norsk Fot- og Ankelkirurgisk forening
Møterom: 301

Årsmøte Nof
Torsdag 26. oktober
kl. 16.30
Møterom: New Munch

Faggruppe for Osteoporose og Benhelse
Møterom: Nordmarka (33. etasje)
Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi
Møterom: 303
Norsk Barneortopedisk Forening
Møterom: 401 (4. etasje)
LIOS
Møterom: 404 (4. etasje)
Fredag 27. oktober kl. 14:30
Norsk Spinalkirurgisk Forening
Møterom: New Munch

Finner du ikke frem? Se side 23-25
Høstmøteboken • 2017
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Årsmøter 2017 - øvrige foreninger

Norsk Forening for Håndkirurgi
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 17.30
Møterom: Film

Saksliste:
1.

Åpning og velkommen

2.

Valg av møteleder

3.

Godkjenning av innkalling

4.

Årsberetning 2017 (Trykket i programmet)

5.

Regnskap 2017

6.

Budsjett 2018

7.

IFSSH. Forslag fra årsmøte 2016 (Magne Røkkum) om fortsatt medlemskap

8.

Håndregisteret. Redegjørelse om status og forslag om etablering

9.	Obligatorisk utdanningskurs i håndkirurgi.
(Nofs leder Karl-Ivar Lorentzen og leder i spesialistkomitéen
Øystein Bjerkestrand Lian deltar.)

54

10.

Valg

11.

Medlemskontigent

12.

Web-siden

13.

Hand Trauma Comittee

14.

Vintermøtet 2017 (Referat)

15.

Vintermøtet 2018 (Informasjon)

16.

Vintermøtet 2019. Forslag til arrangør

17.

Høstmøtesymposiet 2018

18.

Diplom i håndkirurgi

19.

Stipender/legater

20.

Eventuelt (Her vil det kun bli tatt opp enkle presserende saker)
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Årsmøter 2017

Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 17.30
Møterom: Blu Room

Saksliste
1.

Åpning

Styre 2016-2018

2.

Valg av møteleder og referent

Leder: John Clarke-Jenssen

3.

Økonomi

Nestleder: Annette Wikerøy

4.

Tema for symposium 2018

Sekretær: Asbjørn Sorteberg

5.

Symposium for LIS

Kasserer: Bjørn Bragnes

6.

Pris beste abstrakt?

7.

Traumatologisk Vinter/Vårmøte?

Styremedlemmer: Terje Meling,
Lars Gunnar Johnsen,
Nenad Tajsic

8.

Eventuelt

Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 17.30
Møterom: Kunst

Saksliste
1.

Godkjenning av innkallelse og dagsorden

2.

Valg av møteleder og referent

3.

Årsrapport

4.

Budsjett og regnskap

5.

Vårdagene 2018

a.

Sted og datum

b.

Tema

6.

Tema for neste års høstmøtesymposium

7.

Eventuelt

Høstmøteboken • 2017
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Årsmøter 2017 - øvrige foreninger

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 17.30
Møterom: 301

Saksliste
Sak 1.

Valg av ordstyrer og referent

Sak 2.

Årsrapport

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

Faggruppe for Osteoporose og Benhelse
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 17.30
Møterom: Nordmarka (33. etasje)

Saksliste
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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

Sak 5.

Medlemsmøte våren 2018?

Sak 6.

Rapport fra arbeidet med Norwegian Fracture Capture Initiative (NoFRACT)

Sak 7.

Eventuelt
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Årsmøter 2017

Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 17.30
Møterom: 303

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 2018

Sak 8.

Valg

Sak 9.

De nominerte til beste skulder-/albueforedrag 2017

Sak 9.

Eventuelt
Randi Hole: Oppdatering fra arbeidet med skulderprotese-registeret

Norsk Barneortopedisk Forening
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 17.30
Møterom: 401 (4. etasje)

Saksliste
Sak 1

Valg av ordstyrer

Sak 2

Godkjennelse av innkalling og saksliste

Sak 3

Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Sak 4

Medlemsliste / Medlemskontingent / Oppdatert mailliste

Sak 5

Nbof Facebookgruppe

Sak 6

Nbof Logo

Sak 7

Pris for årets beste frie foredrag; evaluering etter innføring 2015

Sak 8

Rapport om lærebok i barneortopedi; anmeldelse av boka

Sak 9

Rapport om Nasjonalt kursfakultet for barneortopedi

Sak 10

EPOS Annual meeting 2018 i Oslo; rapport fra arr. komité?

Sak 11

Tema for Høstmøte-symposium 2018

Sak 12

Eventuelt

Høstmøteboken • 2017
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Årsmøter 2017 - øvrige foreninger

Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS)
Onsdag 25. oktober 2017 • kl. 17.30
Møterom: 404

Saksliste
Sak 1.

Valg av møteleder og referent

Sak 2.

Godkjenning av innkalling

Sak 3.

Gjennomgang av årsrapport

Sak 4.

Budsjett og regnskap

Sak 5.

Status spesialistregler, orientering

Sak 6.

Valg av nye styremedlemmer

Sak 7.

Gi Kniven Videre – tilbakemeldinger

Sak 8.

Forslag til nye tema for fremtidige symposier

Sak 9.

Eventuelt

LIOS styremøte fortsetter etter årsmøtet på styreleders hotellrom.
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Årsmøter 2017

Norsk Spinalkirurgisk Forening
Fredag 27. oktober 2017 • kl. 14.30
Møterom: New Munch

Saksliste
Sak 1.

Godkjenning av innkalling

Sak 2.

Valg av møteleder og referent

Sak 3.

Årsberetning

Sak 4.

Regnskap

Sak 5.

Videre strategi fra foreningen

Sak 6.

Valg av styrerepresentanter

Sak 7.

Fastsettelse av kontingent 2017

Sak 8.

Eventuelt
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Distributør:

Link Norway AS
Energivegen 5 | firmapost@linknorway.no
2069 Jessheim | +47 22 72 16 80

80.000

Frie foredrag 2017
Sesjoner

Frie foredrag - sesjoner

Protese 1
Onsdag 25. oktober 2017 kl. 15.30-17.00
Møterom: Kunst
Møteledere: Kristjan Valdimarson og Bernhard Flatøy
101. Albyl-E 75 mg som tromboseprofylakse ved protesekirurgi i hofte og kne
Høvik Ø

102. Smerte og funksjonsskår hos pasienter under 25 år operert med
totalprotese i hofteleddet
Wik TS

103. Protese_AktivA – et implementeringsprogram for pasienter med mild og
moderat kne- og hofteleddsartrose
Holm I

104. Evaluering av oppgavedeling mellom ortoped og fysioterapeut ved
kontroller og poliklinisk oppfølging av ortopediske pasienter ved
Sykehuset Namsos – HNT
Utvik-Hunnestad F

105. Namsos Kirurgiske Kvalitetsregister (NKK)
– veien til et lokalt register med fokus på PROMS
Heir G

106. Artroseskolen – St. Olavs Hospital
Gifstad T

107. Bedre funksjonelle resultater etter tibiaosteotomi for medial,
enn femur-osteotomi for lateral kneartrose. En prospektiv studie med
8,5 års oppfølging
Ekeland A

108. Er det mulig å operere proximale tibia osteotomier dagkirurgisk?
Polacek M

109. Opening wedge osteotomi i proximal tibia med ny PEEK implantat.
Prospektiv follow-up studie
Polacek M
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Frie foredrag

- sesjoner

Protese 2
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 10.00-12.00
Møterom: Kunst
Møteledere: Odd Warholm og Kristine Lindemann
110. Forekomst og livstidsrisiko av kneproteser i Norge.
En presentasjon av 3 studier med 3 ulike tilnærminger
Furnes O

111. Den unge norske kneprotese pasienten
Badawy M

112. Kneprotese hos unge pasienter – en utfordring
Westberg M

113. Hvordan går det med primære constrained og hengslede kneproteser?
Badawy M

114. Effekter av kombinert rotasjon av protesekomponentene og patella-tilt på
knefunksjonen etter totalprotesekirurgi i knær.
Aunan E

115. Valg av ekstramedulær eller intramedulær guide påvirker ikke mekanisk
akse på tibia ved totalprotesekirurgi i knær
Tølløfsrud M

116. Er ligamentbalansering av totalproteseknær skadelig?
Aunan E

117. Computernavigasjon versus konvensjonell teknikk. En prospektiv
randomisert studie av 190 kneprotesepasienter
Petursson G

118. En RSA studie av Vanguard CR Total Knee System med 2 års oppfølgning
Øhrn FD

119. Funksjonelle resultater evaluert med KOOS og FJS-12 6 måneder etter
innsetting av Attune FB PS totalprotese i kne
Rojewski S

120. Komplikasjoner registrert innen 12 måneder etter total- eller unikondylær
kneprotese – St. Olavs Hospital
Egeberg T

121. Prom data og fornøydhet etter total- eller unikondylær kneprotese
– St. Olavs Hospital
Egeberg T
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Frie foredrag - sesjoner

Protese 3
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 13.00-14.00
Møterom: Kunst
Møteledere: Helge Wangen og Frank David Øhrn
122. Constrained liner i hofteprotese
Slåstad J

123. Tumorproteseregister ved DNR. En analyse av de første 248 protesene
Strøm NJ

124. Blir det gitt riktig antibiotika til pasienter med postoperative infeksjoner?
Fresvig T

125. Infiserte kneproteser behandlet med debridement og bytte av plastinnsats
Høvik Ø

126. Resultater ved revisjon for infisert kneprotese. En observasjons studie fra
Nasjonalt Register for Leddproteser (1994-2016)
Leta TH

127. Smerter og funksjon hos pasienter som har gjennomgått en proteserevisjon
i 2 trinn for infisert hofteprotese
Hoem V
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Frie foredrag

- sesjoner

Protese 4
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 14.30-15.40
Møterom: Kunst
Møteledere: Gina Toskedal og Jørgen Norskar
128. Omlegging fra direkte lateral til bakre tilgang ved total hofteprotese ved
Diakonhjemmet Sykehus
Brekke IF

129. Intra- og interobserver reliabilitet ved vurdering av gluteal atrofi og
fettinfiltrasjon ved coxartrose vurdert med MR
Kivle K

130. Transposisjon av musculus gluteus maximus-lapp til trochanter major ved
gluteal svikt etter protesekirurgi i hofteledd
Heier T

131. Maksimal styrketrening hos pasienter operert med total hofteprotese
implementering i klinisk praksis
Winther SB

132. Presisjon ved hofteprotese via fremre tilgang med røntgengjennomlysning
Bjørgul K

133. Hofteprotesekirurgi innen i det private helsevesenet. Epidemiologi
Bjørgul K

134. Elektiv protesekirurgi blir subvensjonert av øyeblikkelig hjelp protesekirurgi
i dagens finanseringssystem
Månsson L
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Frie foredrag - sesjoner

Håndkirurgi 1
Onsdag 25. oktober 2017 kl. 16.00-17.10
Møterom: New Munch
Møteledere: May Tove Hestmo og Jens Holthusen

201. Økonomiske aspekter av dagkirurgisk behandling for operasjonstrengende
distale radius frakturer
Engarås M,

202. Utvikling av DEXA-analyse for håndleddsproteser
Glad TH

203. Årsaker til tidlig løsning av trapeziumkomponent etter Elektra totalprotese
i CMC1 leddet, en histologisk studie
Thorkildsen R

204. Dome-osteotomi ved Madelungs deformitet
Lied L

205. Kjempecelltumor i ben lokalisert i håndrot behandlet med reseksjon,
bengraft og artrodese
Hestmo MT

206. Nytta av venekoplar ved fri vevsflytting og replantasjon
Vatne M

201. Transposisjon av lange hode av triceps brachii ved arthrogryposis multiplex
congenita (AMC) for å skape albuefleksjon – en kasuistikk
Winge M
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Frie foredrag

- sesjoner

Håndkirurgi 2
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 08.00-10.00
Møterom: New Munch
Møteledere: Trygve Holm Glad og Asgeir Amundsen

206. Fleksorsenekirurgi i 100 år – fra fingeramputasjon til full restitusjon
Reigstad A

207. 10 års resultater etter firebeinsartrodese (4CF) i 41 SLAC/SNAC håndledd
Reigstad O

208. Artroskopisk assistert skrueosteosyntese av skafoid delayed unions og
non unions uten bengraft
Amundsen A

209. Langtkommen lunatum malaci, kan triscaphoid artrodese være
et alternativ?
Korslund J

212. Høy presisjon og nøyaktighet ved modellbasert RSA i håndleddsproteser.
Glad TH

213. Intercarpale artrodeser utført med en artroskopisk assistert teknikk
Haugstvedt JR

214. Sementfri midtleddsprotese
Røkkum M

215. Akutt pollicisasjon for rekonstruksjon av tommelfunksjon
Reigstad O

216. Sytten pollicisasjoner hos 14 barn ved OUS Rikshospitalet 2007-2016
Sletten IN

217. Lacertus tunnel syndrom
Eide E

218. Scratch-collapse-test – en ny klinisk test ved perifere nerveaffeksjoner
Eide E

219. Speilterapi ved clenched fist
Westlie T
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Håndkirurgi 3
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 10.30-11.40
Møterom: New Munch
Møteledere: Ingi Hauksson og Line Lied

220. Erfaring med utvikling av en håndleddsprotese – kliniske og radiologiske
resultater etter 14-17 år
Reigstad O

221. Reoperasjon og korrigering av intraartikulær feilstilling etter tilhelet
platefiksert distal radiusfraktur ved hjelp av “hjemmelagete” 3D printede
osteotomimaler og artroskopi – en pasientkasuistikk.
Temmesfeld MJ

222. Metode for korreksjon av malunion ved intraartikulære
kondylære fingerfrakturer
Dovland PO

223. Rekonstruksjon av lunatum fossa og sigmoid notch med
Osteochondralt graft – en kasuistikk
Haugstvedt JR

224. Potensielle pasienters preferanser ved valg av behandling av
ustabile håndleddsbrudd
Dønland AMG

225. Smertestatus hos barn med medfødt skade av plexus brachialis
Thu F

226. European Board of Hand Surgery Exam (EBHS), noe som passer for deg?
Reigstad O
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Traume 1
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 15.00-16.00
Møterom: New Munch
Møteledere: John Clarke-Jenssen og Frede Frihagen
301. Skadepanorama i Norsk Galoppidrett. 2 års prospektiv registrering av fall
og skader på Øvrevoll Galoppbane.
Reigstad O

302. Ingen negativ effekt ved tidlig eller forsinket kortvarig administrasjon av
parecoxib ved bruddtilheling – en eksperimentell studie
Hjorthaug GA

303. Sammenligning av to typer postoperativ rehabilitering etter ankelfrakturer
Hellesnes J

304. Lårhalsbrudd i god stilling hos pasienter 70 år eller eldre: Skruefiksasjon
eller hemiprotese? Multisenter RCT med 2 års oppfølging
Dolatowski FC

305. Volare låseplater versus ekstern fiksasjon ved intraartikulære distale
radiusfrakturer: En RCT
Hammer OL

30X. Avstemning over beste foredrag/studie

OBS! Traume – Best Paper
Gå til “Menti.com” og tast inn koden dere
får oppgitt. Vinneren får 5 000,- kr og æren
av å representere Traume/Osteoporose i
høstmøtes “best paper” sesjon på fredag.
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Traume 2
Fredag 27. oktober 2017 kl. 09.00-10.00
Møterom: Kunst
Møteledere: Øystein Larsen og Ane Djuv
306. Epidemiologi, behandling og komplikasjoner ved frakturer i lange rørknokler
hos eldre pasienter.
Djuv A

307. Skal alle pasienter med kompartmentsyndrom fasciotomeres?
Karlsson V

308. Forekomst av olecranonfrakturer ved Oslo universitetssykehus i 2015
Matre C

309. Olecranonfrakturer ved Oslo universitetssykehus, Ullevål i 2015
Matre C

310. Infeksjoner etter syndesmoseskruefjerning – en retrospektiv
kvalitetssikringsstudie.
Øverby TA

311. Postoperative infeksjoner etter fjerning av syndesmoseskrue 2009-2015
Larsen ØB
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Traume 3
Fredag 27. oktober 2017 kl. 10.30-12.00
Møterom: Kunst
Møteledere: Trude Basso og Lene Solberg
312. Atypisk femurfraktur – en pasientkasuistikk
Skaland Ø

313. Oppdatering fra Norwegian Capture the Fracture® Initiative (NoFRACT)
Solberg LB

314. Avlastning av acetabulum – en biomekanisk analyse
Liseth BJ

315. Evaluering av effekter av en antirotasjonsskrue ved laterale lårhalsbrudd
Sundqvist E

316. Lavmolekylært heparin (LMWH) ved osteosyntese i behandling av
hoftebrudd; Skal en starte preoperativt eller postoperativt?
Leer-Salvesen S

317. Betydningen av cerclage i en kompositt benmodell. En biomekanisk studie
av intramedullær nagling av subtrokantære brudd
Mukherjee P

318. Mortalitet og reinnleggelse etter hoftebrudd – en retrospektiv sammenlikningsstudie av konvensjonelt og fast track behandlingsforløp
Haugan K

319. Ustabile pertrokantære femurfrakturer, beskrivelse av et konsept med
protese i muskelsparende tilgang.
Steensland E
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Barn 1
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 08.00-10.00
Møterom: Blu Room
Møteledere: Per Reidar Høiness og Ketil Holen (første 6 FF);
Terje Terjesen og Joakim Horn (siste 6 FF)
401. Blounts sykdom behandlet med osteotomi og elevasjon av mediale
tibiaplatå – en kasuistikk med 65 års observasjonstid
Terjesen T

402. Deformity correction and lengthening in the femur and tibia with motorized
lengthening nails
Horn J

403. Korreksjon av benlengdeforskjell ved epifysiodese
Breen A

404. Epifysiodese omkring knærne ved forventet stor slutthøyde
Natvik T

405. Endring i gait deviation index etter ortopedisk kirurgi hos gående barn med
cerebral parese
Gote, TB

406. Femur- og bekkenosteotomier ved hofte (sub)luksasjon hos barn med
cerebral parese
Terjesen T

407. To nyttige apper for måling og vurdering av hoftemigrasjon hos barn
med cerebral parese
Høiness PR

408. En kasuistikk: Et barn med fot- og leggsmerter.
Holen K

409. Subtalar extra-articulær skrue arthroreisis for behandling av fleksibel pes
abducto-plano-valgus hos barn – en case report
Horn J

410. Motoriske ferdigheter hos 182 skolebarn med idiopatisk klumpfot
Aulie VS

411. Neurologiske utfall etter epiduralt smertekateter ved ortopediske
operasjoner av barn
Høiness PR

412. Osteogenesis imperfecta Type VI med påvist genfeil i SERPINF1-genet
Knaus A
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Barn 2
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 10.30-11.40
Møterom: Blu Room
Møteledere: Ivan Hvid og Christian Øye
413. Amputasjonsskader av fingre hos barn
Hestmo MT

414. Ingen forskjell i fysisk aktivitetsnivå hos barn som har pådratt seg et brudd
og barn som aldri har pådratt seg et brudd, målt med PAQ-C
Randsborg PH

415. Suprakondylær humerusfraktur hos nyfødte
Thorkildsen R

416. Behandlingsrutiner ved hofteleddsdysplasi
Sharma S

417. Morscher prosedyre – rekonstruksjon av hoftens anatomi i ungdomsalderen
etter gjennomgått barnehoftesykdom
Huhnstock S

418. Reverse Pemberton osteotomy in hip instability with posterior acetabular
wall deficit in children
Hvid I

419. Er det endring i den patellofemorale sulcus vinkelen i tidlige barneår?
En prospektiv studie av dysplastiske og normale knær, fra nyfødt til
6 års alder
Øye C
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Artroskopi 1
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 14.00-16.10
Møterom: Film
Møteledere: Frode Hellum og Bjørn Gunnar Kristiansen
501. ACL-Rekonstruksjon i knær med ledsagende bruskskade
– en landsomfattende kohortstudie fra Norge og Sverige med 8470
pasienter med 5-års oppfølging
Ulstein S

502. Retur til ballidrett etter rekonstruksjon av fremre korsbånd
– et 25 års perspektiv
Lindanger L

503. Fremre korsbåndrekonstruksjon med patellarsenegraft med eller uten
ligamentforsterkning: en 25-års oppfølgning av en prospektiv randomisert
kontrollert studie
Elveos M

504. Korttidsresultater etter artroskopisk reparasjon av ACL og ledsagende
skader i kne med Internal Brace teknikk. Case serie med 30 pasienter
Kjellsen AB

505. Revisjon av Double bundle korsbåndopererte knær i Skandinavia;
en registerstudie med over 60 000 pasienter.
Aga, A

506. Allograft til fremre korsbånd revisjons-rekonstruksjon gir høyere
re-revisionsrater
Nissen KA

507. Effekten av en anterolateral lesjon og påfølgende MacIntosh lateral tenodese
på patellofemoralleddets kontakttrykk og patellas kinematiske mønster
Inderhaug E

508. Kompensasjon etter behandling for korsbåndsskader.
Gjennomgang av klager behandlet av Norsk pasientskadeerstatning
2005-2015
Randsborg PH

509. Test-retest reliabilitet ved den norske versjonen av ACL-Return to
Sport after Injury Scale (ACL-RSI)
Faleide AG
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510. Factors associated with additional anterior cruciate ligament reconstruction
and register comparison – a systematic review on the Scandinavian knee
ligament registers
Svantesson E

511. Ruptur av patellarsene etter ACL-rekonstruksjon – en pasienten kasuistikk
Vindfeld S

512. Bakre meniskrotskade i knær med ACL-ruptur – prevalens og MR-tolkning
Johre DL

513. Radiologisk og funksjonell evaluering av pasienter operert med transtibial
sutur av ruptur i meniskens bakhorn
Pulverer KM
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Artroskopi 2
Fredag 27. oktober 2017 kl. 08.30-09.30
Møterom: Film
Møteledere: Mette Andersen og Sverre Løken
514. Artroskopi_ACI-C versus AMIC. En RCT vedr. behandling av bruskskader
i knær
Fossum V

515. Effekt av Mikrofraktur eller Debridement av ledsagende dyp bruskskade
ved ACL-rekonstruksjon – en landsomfattende kohortstudie fra Norge og
Sverige med 368 pasienter med 5-års oppfølging
Ulstein S

516. Langtids oppfølging (15-18 år) etter mikrofraktur eller mosaikkplastikk for
bruskskader i mediale femurkondyl
Inderhaug E

517. Mikrofraktur versus autolog chondrocyttimplantasjon
– en kostnadseffektiv analyse
Aae TF

518. Osteochondritis dissecans. Epidemiologi og pasientrapportert resultater fra
Akershus universitetssykehus 2010-2016
Ananthaharan A

519. Sports injury and illness incidence in the Rio de Janeiro 2016 Olympic
Summer Games: A prospective study of 11 274 athletes from 207 countries
Soligard T
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Skulder/albue
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 08.00-09.30
Møterom: Film
Møteledere: Trygve Methlie og Martin Polacek
601. Er kliniske skuldertester nyttige ved akutt bløtdelsskade i skulder?
Enger M

602. Subacromielt smertesyndrom, alternative behandlings metoder
Guneriussen D

603. Kliniske resultater etter rotatorcuffsutur hos pasienter over og under 65 år
2 års oppfølging av 579 pasienter
Hellum F

604. Immobilisering i 3 eller 6 uker etter artroskopisk rotatorcuffkirurgi.
En prospektiv randomisert non-inferiority studie
Jenssen KK

605. Artroskopisk superior kapsulær rekonstruksjon. Operasjonsteknikk
Polacek M

606. Resultater av artroskopisk superior kapsulær rekonstruksjon.
En prospektiv follow-up studie
Polacek M

607. Artroskopisk bakre beinblokkprosedyre for residiverende skulderinstabilitet.
Skruer eller ankre?
Polacek M

608. Anterior shoulder instability treated with the subscapular sling procedure,
a new surgical option. Presentation of a biomechanical cadaver-study
Klungsøyr JA

609. Anterior shoulder instability treated with the subscapular sling procedure,
a new surgical option. Presentation of the surgical procedure
Vagstad T
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Skulder/albue
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 13.00-13.40
Møterom: Film
Møteledere: Bernd Wünsche og Alexander Fraser
610. Intraossøs kalkherniering i skulder – case report
Wünsche B

611. Resultater av 838 totale albueproteser: En rapport fra Nasjonalt Register
for Leddproteser i perioden 1994-2016
Yngvar Krukhaug

612. Modellbasert RSA egner seg godt til kliniske studier av glenoidkomponenten
i reversert skulderprotese
Fraser AN

613. Postoperativ smertebehandling etter innsetting av anatomisk skulderprotese
Bjerre S
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Spinalkirurgi 1
Fredag 27. oktober 2017 kl. 08.30-10.00
Møterom: Blu room
Møteledere: Thomas Kibsgård og Ketil Kivle
701. Adolescent idiopatisk scoliose (AIS). Pre- og postoperativ fysioterapi ved
kirurgisk behandling. En kunnskapsbasert fagprosedyre
Krosby KE

702. Kompleks ryggkirurgi hos voksne
Jakobsen ET

703. Oversettelse og kvalitetsvurdering av spørreskjema om livskvalitet for
barn med early onset scoliose (Early onset scoliosis-24-item Questionnaire
(EOSQ-24))
Molland RS

704. Reduksjon i liggetid etter innføring av standarisert pre- og postoperativ
behandlingsprotokoll på pasient med adolescent idiopatisk scoliose operert
med fiksasjon
Fure M

705. Resultater etter 1,5 år med magnetisk kontrollert vekststav
Kivle K

706. Seriegipsing ved Early onset scoliosis (EOS)
– et nytt behandlingstilbud i Norge
Dahl J

707. Behandling av bekkenleddsmerter med avstivning av iliosakraleddet
– en presentasjon av studieprotokoll
Randers EM

708. Aktiv kirurgisk tilnærming ved akutt livstruende multifokal pyomyositt med
hovedfokus i lumbalrygg
Sagstad SA

709. Levetid ved ryggmetastaser – 321 pasienter vurdert ved Haukeland
universitetssykehus
Rieber-Mohn M
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Spinalkirurgi 2
Fredag 27. oktober 2017 kl. 10.30-12.10
Møterom: Blu room
Møteledere: Ellen Aksnes og Greger Lønne
710. Alvorlig komplikasjon etter Spinalvæse (CSF) lekkasje ved spinalkirurgi
Aksnes E

711. Intrakraniell blødning etter spinalkirurgi med persisterende CSF
– lekkasje – en caserapport
Rekeland FG

712. XLIF, data fra Norsk Kvalitetsrgister for Ryggkirurgi
Alhaug OK

713. Extreme Lateral Interbody Fusion(XLIF) – De første 11 pasienter operert på
Akershus universitetssykehus i perioden 2015-2017.
Mjønes S

714. Operativ behandling av lumbal spinal stenose: Ulik bruk av avstivning,
men like pasientrapporterte resultater i Norge, Sverige og Danmark.
Lønne G

715. Lumbal skiveprotesekirurgi: Prediktorer for gode langtidsresultater
Furunes H

716. Istmisk spondylolistese, resultater fra nasjonalt kvalitetsregister for
ryggkirurgi.
Rossvoll I

717. Erfaring med Vertebro body stent (VBS) ved Ullevål sykehus.
Myklevoll V

718. Effekten av bytte fra Synfix til Solitær implantat ved ALIF operasjoner på
operasjonstid og antall komplikasjoner.
Abdali AH

719. Alternativ operativ behandling av burstfrakturer i thoracolumbalcolumna
med ny operativ teknikk.
Bräuer
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Fot/ankel 1
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 13.30-14.30
Møterom: Blu Room
Møteledere: Elisabeth Ellingsen og Wolfram Gruhn
801. Metodisk gjennomgang av indikasjonsstilling og operasjonsmetode for
skopisk veiledet perkutan calcaneusfrakturkirurgi
Nilsen F

802. Resultater etter perkutan og artroskopisk assistert skrueosteosyntese av
calcaneusfrakturer
Grün W

803. Eitt år med skopisk reparasjon av calcaneusfractur
Vinje T

804. Operativ behandling av frakturer i bakre del av corpus tali
Anderssen G

805. Undersøkelse av stabilitet i syndesmosen i normale ankler
Haanæs

806. Sammenheng mellom reposisjon av syndesmosen og kliniske resultater
ved Weber C frakturer
M.R. Andersen
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Fot/ankel 2
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 15.00-16.10
Møterom: Blu Room
Møteledere: Lars Kjetil Aas og Esten K Haanæs
807. Pseudartrosekirurgi i sesambein: 3 kasuistikker
Sundet M

808. Effekter av proksimal medial gastrocnemiusforlenging på fot og ankel
biomekanikk
Molund M

809. Effekt av andre gangs beinmargssstimulering som behandling for osteochondrale lesjoner i talus – en retrospektiv gjennomgang av en pasientserie
Folkestad M

810. Peroneus longus-skader operert med tenodese til peroneus brevis
Aas LK

811. Fall og reoperasjoner etter fall hos pasienter amputert gjennom legg,
kne eller lår
Hannestad I

812. Platerikt plasma (PRP) kan løysa alvorlege blautvevsproblem i fot
og ankelkirurgi
Vinje T

813. Tuberkuløs artritt i mellomfoten, en kasuistikk og litteraturgjennomgang
Aas LK

Beste frie foredrag
Fredag 27. oktober 2017 kl. 14.00-15.10
Møterom: Sonja Henie Ballroom
Møteledere: Karl-Ivar Lorentzen
De nominerte sju kandidatene fra faggruppene holder sine
frie foredrag fortløpende. Deretter er det høstmøtedeltagerne som
er tilhørere, som stemmer via mobil app (Socrative) og velger vinneren.
Møt opp – din stemme teller!
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ALBYL-E 75 MG SOM TROMBOSEPROFYLAKSE
VED PROTESEKIRURGI I HOFTE OG KNE
Høvik Ø, Einar Amlie E
Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Det er vanlig med tromboseprofylakse ved protesekirurgi i hofte og
kne. Lavmolekylært heparin (Fragmin og Klexane) har vært det vanligst brukte de
siste årene er det kommet på markedet nye perorale midler. Vi har tidligere brukt
Fragmin til alle pasienter, men fra 01.01.2014 har vi hos noen pasienter brukt
Albyl-E 75 mg som en eneste tromboseprofylaktikum. Vi har sett på om dette har
påvirket frekvensen av venetrombose (DVT) og lungeblodpropp (LE).
Materialer og metoder: Vi har benyttet vårt lokale kvalitetsregister for å se på hyppigheten av DVT og

LE i løpet av de første tre månedene etter proteseoperasjon i hofte og kne. I forbindelse med diktering av
operasjonsbeskrivelse registrerer vi hvilket tromboseprofylaktikum som blir benyttet.

7585 pasienter har fått Fragmin 5000 IE som tromboseprofylakse og 506 pasienter har fått acetylsalisylsyre 75 mg. Ved kontroll tre måneder etter operasjonen blir det registrert om pasienten har hatt
komplikasjoner, spesielt DVT eller LE.

Resultater: I Fragmin-gruppen, bestående av 7585 pasienter har 19 fått DVT (0,25 %) og 19 fått LE
(0,25 %) i løpet av de første tre månedene etter operasjonen.
I acetylsalisylsyre-gruppen var det ingen med DVT og en med LE (0,20 %).
Det var ingen mortalitet i noen av gruppene.
Gjennomsnittsalderen i Fragmin-gruppen var 67,1 år og i ASA-gruppen 72,8 år. Acetylsalisylsyre-gruppen
hadde litt dårligere ASA-score enn Fragmin-gruppen.

Diskusjon: Noen har rapportert mer blødning og infeksjon ved bruk av nye perorale tromboseprofy-

laktiske midler uten at frekvensen av DVT, LE eller mortalitet ser ut til å bli redusert i forhold til bruk av
lavmolekylært heparin eller acetylsalisylsyre.

Konklusjon: Både Fragmin 5000 IE og acetylsalisylsyre 75 mg gir en lav frekvens av DVT og LE. Acetylsalisylsyre 75 mg ser ikke ut til å ha dårligere effekt enn Fragmin.
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SMERTE OG FUNKSJONSSKÅR HOS PASIENTER UNDER
25 ÅR OPERERT MED TOTALPROTESE I HOFTELEDDET
Wik TS, Holen KJ, Husby OS
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital

Innledning: Barn og unge voksne utgjør en egen populasjon av de pasienter som
opereres med totalprotese i hofteleddet. Utgangspunktet er vanligvis sekundær
artrose på grunn av barnehoftelidelser eller traume. Indikasjon for operasjon påvirkes av pasientenes unge alder og behovet for revisjoner som man må anta at vil
oppstå. Gruppen kjennetegnes også av avvikende anatomiske forhold, anisomeli
og tidligere operasjoner i leddet. Det er generelt lite publisert rundt resultater av
proteseoperasjoner hos barn og unge voksne, men det er antydet høyere revisjonsrate sammenlignet med populasjonen for øvrig.
Materiale og metode: Pasienter som var 25 år eller yngre på operasjonstidspunktet ble identifisert i

vårt kvalitetsregister for leddproteser fra september 2010 til juni 2017. I tillegg ble pasienter identifisert
i pasientregisteret basert på diagnosekodene NFB 20, NFB 30 og NFB 40. Variabler som diagnose,
tidligere sykehistorie og tidligere operasjoner i aktuelle ledd samt reoperasjoner og reinnleggelser funnet
ble funnet ved journalgjennomgang. Preoperative og postoperative smerteskår (Numeric rating scale),
funksjonsskår (Harris Hip Score, HOOS) og livskvalitet (Eq-5D) ble hentet fra kvalitetsregisteret.

Resultater: 47 personer (55 hofter) under 25 år ble operert med totalprotese ved Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital fra september 2010 til juni 2017. Av 55 hofteoperasjoner ble 23 utført da pasienten
var 20 år eller yngre på operasjonstidspunktet, og 27 personer (28 hofter) hadde gjennomgått inngrep før
proteseinngrepet. De vanligste diagnosene var sekvele etter Calvé-Legg-Perthes tilstand (23) og dysplasi
(16). Andre tilstander var post-traumatisk artrose (8), AVN (4), epifysiolyse (2) og protrusio acetabuli (2).
53 av 55 hofteprotesene var usementerte, 2 omvendt hybrid. To av acetabularkomponentene og 23 av
femurstammene var custom-proteser. Median smerte før operasjon (n=49) var 7 ved mobilisering og 5
ved hvile. Etter 3 måneder var median smerteskår 0 ved hvile og 1 ved mobilisering, etter 12 måneder 0
både i hvile og ved mobilisering. Preoperativ skår for Eq-5D, HHS og HOOS var henholdsvis 0.62, 58 og
38. Etter 3 måneder var disse skårene henholdsvis 0.76, 91 og 16, og etter 12 måneder 0.85, 93 og 13.
To pasienter fikk tidlig postoperativ infeksjon og ble behandlet med bløtdelsrevisjon.
Diskusjon: Barn og unge voksne som opereres med hofteprotese har forbausende bra resultat tidlig

etter operasjon når en ser på smerte og funksjonsskår. Smerteskår er veldig lav (0 til 1) og HHS over
90 allerede på kontroll etter 3 måneder. Det var 2 postoperative infeksjoner i vårt materiale, men ingen
andre reoperasjoner. På grunn av kort oppfølgingstid kan vi ikke si noe om levetid på protesene. Til tross
for kompliserte tilstander som fører til proteseoperasjon, ser denne pasientpopulasjonen ut til å ha meget
god effekt av inngrepet.
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AKTIV A – ET IMPLEMENTERINGSPROGRAM
FOR PASIENTER MED MILD OG MODERAT KNEOG HOFTELEDDSARTROSE
Holm I, Tryggestad C, Risberg MA
Forskningsavdelingen, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: Implementering av internasjonale retningslinjer for behandling av
pasienter med mild til moderat grad av kne- og hofteartrose har til nå vært
mangelfull. Høykvalitets forskning som er publisert de siste 10 årene har vist at
den beste behandlingen for pasienter med mild til moderat kne og hofteartrose
er informasjon og veiledet trening, Hvorvidt pasientene, i sitt møte med helsepersonell, blir tilbudt kunnskapsbasert behandling, er ofte tilfeldig. AktivA er et
implementeringsprogram som har til hensikt å gi alle pasienter med mild til
moderat grad av kne- og hofteartrose det samme kunnskapsbaserte behandlingstilbudet inkluderer, uavhengig av hvem de treffer i første kontakt med helsevesenet
og hvor i landet de bor.
Material og metode: AktivA består av tre deler; (1) et utdanningsprogram for fysioterapeuter i primær-

helsetjenesten, (2) en artroseskole og et veiledet treningsprogram med fysioterapeut og (3) et elektronisk
kvalitetsregister hvor pasientene selv rapporterer symptomer, plager, livskvalitet, mestring og fysisk
funksjon ved oppstart, og etter 3, 12 og 24 måneder. Pasientene gjennomfører i tillegg 3 funksjonstester;
6 minutters gangtest, trappetest og 30 sek reise- og sette-seg-test ved inklusjon og etter 3 måneder.

Resultater: 2518 pasienter har foreløpig gitt samtykke til å delta i prosjektet. 76 % er kvinner,

gjennom-snittsalderen er 63.5 (±9.8) år, BMI 27.9 (±4.8). 32 % av de inkluderte pasientene har hofteartrose, 65 % kneartrose som sin hovedplage. 63 % er i yrkesfør alder, 26,5 % har vært sykemeldt på
grunn av sine artrosesmerter det siste året. Smerte målt med NRS går ned fra 5.0 (±1.9) ved inklusjon til
4.4 (±2.0) (p<0.001) etter 3 måneder og 4.3 (±2.1) etter 1 år. 72 % oppgir bedring i sin funksjon, 21 %
er uforandret og 7 % har dårligere funksjon etter 3 måneder. Pasientene oppgir en bedring i sin generelle
helse (EQ5D), fra 63.2 (± 0.5) ved behandlingsstart til 64.8 (± 0.5) (p=0.006) og 64.8 (± 0.9) etter henholdsvis 3 og 12 måneder. Det er en signifikant bedring i prestasjon på alle de 3 funksjonstestene etter
3 måneder. Etter 12 måneder angir 86.4 % av pasientene at de bruker det de har lært i AktivA minst en
gang i uka.

Betydning/relevans: De foreløpige resultatene fra AktivA viser en signifikant reduksjon i smerte og

bedring i funksjon og generell livskvalitet etter 3 måneder, og endringen vedvarer også etter 12 måneder.
AktivA viser seg å være svært nyttig for pasientene, og er et godt alternativ når fastleger og ortopeder skal
henvise pasienter til ikke-kirurgisk behandling.
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EVALUERING AV OPPGAVEDELING MELLOM ORTOPED
OG FYSIOTERAPEUT VED KONTROLLER OG POLIKLINISK
OPPFØLGING AV ORTOPEDISKE PASIENTER VED
SYKEHUSET NAMSOS – HNT
Utvik-Hunnestad F1, Aune KE2
1. Spesialfysioterapeut ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos. 2. Avdelingsoverlege ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos

Innledning: Ortopeder har i takt med økt pasientvolum og rekrutteringsproblemer
blitt en knapphetsressurs ved flere norske sykehus, også ved Sykehuset Namsos.
Med støtte i utprøving ved andre sykehus og tillit til at noen tradisjonelle legeoppgaver knyttet til kontroller og poliklinisk oppfølging av ortopediske pasienter
kunne utføres av andre profesjoner for å frigjøre tid, ble det i 2013/2014 startet
et oppgavedelingssamarbeid mellom fysioterapeut og ortopeder ved
Sykehuset Namsos.
Parallelt har man også opprettet et lokalt kvalitetsregister som inkluderer forløpene for kne- og hofteproteser hvor fysioterapeutressurs benyttes. Oppgavedelingen mellom ortoped og fysioterapeut ble ytterligere formalisert i form av et prosjekt med søknad om samhandlings- og oppgavedelingsmidler i 2014,
med prosjektstart i 2015 og fast ansettelse av fysioterapeut i ortopedisk avdeling fra 2016. Hovedmål
med prosjektet: 1. å overføre noe ansvar for oppfølging pre- og postoperativt av utvalgte pasientgrupper
fra lege til fysioterapeut for å frigjøre tid til for ortoped. 2. gi fysioterapeut ansvar for datahøsting til lokalt
kvalitetsregister i forbindelse med polikliniske kontroller for å sikre objektivitet ved at kirurgen som utførte
inngrepet ikke utfører kontroll og datahøsting. 3. Bedre kvalitet på de postoperative kontrollene for
utvalgte pasientgrupper. Hvordan har dette gått?

Materiale og metode: Med bakgrunn i målsetningen i prosjektbeskrivelsen og utvalgte data fra Namsos
Kirurgiske Kvalitetsregister (NKK) evalueres oppgavedelingen mellom ortoped og fysioterapeut fra prosjektstart 01.01.15 og frem til i dag. Noen nøkkelpunkter:
•P
 asientvolum og pasientgrupper: hvor mange pasienter og hvilke diagnosegrupper har fysioterapeut
overtatt ansvaret for å følge opp?
•P
 oliklinikk: Hvor mange polikliniske konsultasjoner er gjennomført, og anslagsvis hvor mye tid har dette
frigitt til andre oppgaver for ortoped/LiS?
•P
 asientens tilfredshet og livskvalitet: pasientrapportert livskvalitet og tilfredshet i forløp for kne- og
hofteproteser i perioden.
•R
 ett kompetanse på rett sted til rett tid: hvem ser mest til pasienten etter utskrivelse fra sykehuset?
•T
 verrfaglige erfaringer fra oppgavedelingen.
I sin rapport om oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten fra 2013 sier Helsedirektoratet at “tilstrekkelig
antall og optimal sammensetning av helsepersonell er avgjørende for kvalitet og kapasitet i helsetjenesten
for å sikre fremtidig bærekraft. I Norge viser personellframskrivninger på lengre sikt at personellmangel
innen helse- og omsorgssektoren vil skape store utfordringer. For å møte disse utfordringene kan mer
fleksibel oppgavedeling mellom helsepersonell være ett av tiltakene. ” Direktoratet etterlyser samtidig tall
og evalueringer som sier noe om hvorvidt denne typen oppgavedeling har ønsket effekt. En ønsker med
dette foredraget å evaluere og belyse både noen utfordringer og positive erfaringer en har gjort seg gjennom
oppgavedeling mellom ortoped og fysioterapeut. Måloppnåelse, foreløpig nytteeffekt, pasientrapportert
tilfredshet i perioden og tverrfaglige erfaringer fra de involverte vil vektlegges.
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NAMSOS KIRURGISKE KVALITETSREGISTER (NKK)
– VEIEN TIL ET LOKALT REGISTER MED FOKUS PÅ PROMS
Heir G1, Aune KE2, Utvik-Hunnestad F3, Greiff J4
1. LIS ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos. 2. Avdelingsoverlege ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos.
3. Fysioterapeut ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos. 4. LIS ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos

Innledning: At man skal kunne tilby lik behandling av god kvalitet ved norske
sykehus uavhengig av hvor man bor har vært et uttalt mål her i landet. Det har
vært et økende fokus omkring arbeidet med standardiserte pasientforløp som en
metode for å rasjonalisere driften men også å sikre kvaliteten på behandlingen gitt
ved norske sykehus. I kjølvannet av dette arbeidet i Sykehuset Namsos ble det
åpenbart at verktøy eller systemer for å kunne dokumentere god kvalitet har vært
mangelfull.
Ideen om et eget Kirurgisk Kvalitetsregister i Namsos ble luftet første gang høsten 2011 i forbindelse med
arbeid med vårt hofteproteseforløp, og vi vil i vår presentasjon fokusere på prosessen og arbeidet fram til
registeret ble etablert og godkjent av Datatilsynet i mai 2015. Litt kort om registrerte data fra siste 2 år til
slutt.

Materiale og metode: Namsos Kirurgiske Kvalitetsregister – NKK, er ment å favne både bløtkirurgiske

og ortopediske pasienter. Foreløpig er de imidlertid kun protesepasienter – hofte og kne- som registreres.
Det registreres ca. 200 pasienter årlig, ca. 50 % flere hofter enn knær. Formålet til registeret er:
• Å sikre at pasienten får en sikker og kvalitetsmessig god behandling, og kunne dokumentere dette,
blant annet at behandlingen er minst like god som ved andre sykehus.
• Å kunne monitorere behandlingsmessige konsekvenser for pasienten ved opprettelse og endring i
pasientforløp som f. eks endring i operasjonsmetode, implantat/utstyr, rutiner, smertestillende, mobilisering, liggedøgn og annet.

• Å kunne stimulere og motivere til kvalitetsfremmende arbeid på alle nivåer i sykehus.
• Å sikre at økt krav til effektivisering ikke går ut over kvaliteten.
• Og ikke minst er det et erklært mål om at opprettelse av et slikt lokalt kvalitetsregister skal kunne
stimulere til forskning ved bruk av data høstet fra pasienter operert ved eget sykehus.
En vil redegjøre for arbeidet med opprettelsen av registeret. Fra starten, i nært samarbeid og inspirasjon
fra ortopedisk avdeling på St. Olavs Hospital. Arbeidet med ferdigstillelse av prosjekt plan og søknad til
NSD – norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste – som er personverneombudet for forskning for alle
middels store og mindre sykehus i landet. Hvordan man har jobbet i samarbeid med NSD om søknad til
Datatilsynet da det ble fastslått av NSD at opprettelsen av et slikt lokalt kvalitetsregister måtte ha konsesjon. Vi vil snakke litt om suksessfaktorer, og litt om hvor tidkrevende slike ting kan være, spesielt i dette
tilfellet da dette var noe ingen ved sykehuset Namsos hadde noen erfaring med fra før.
Vil til slutt si litt om hva som registreres – blant annet hvilke PROM som benyttes – og gi noen små
smakebiter på hva som kan presenteres.
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ARTROSESKOLEN – ST. OLAVS HOSPITAL
Gifstad T1, Engdal M2, Foss OA3, Egeberg T1
1. Ortopedisk avdeling, 2. Avdeling fysioterapi, 3. Ortopedisk forskningssenter, St. Olavs Hospital

Innledning: Et vanlig scenario ved ortopedisk poliklinikk er en pasient med artrose
i hofte eller kne som har ventet i lengre tid på time. Ofte avdekker konsultasjonen
at pasienten mangler informasjon om tilstanden og konservative tiltak har ikke
vært forsøkt i tilstrekkelig grad. Dette medfører at kun et mindretall av pasientene
som vurderes er aktuelle for og søkes til proteseoperasjon.
Materiale og metode: Siden januar 2016 har et utvalg av pasienter henvist til Ortopedisk poliklinikk

ved St. Olavs hospital fått tilbud om å delta på artroseskole. Tilbudet ble gitt pasienter som ut fra henvisningen oppfylte følgende kriterier: alder >60 år, lette til moderate plager, radiologisk verifisert artrose og
lite/ingen informasjon om konservative behandlingsforsøk beskrevet i henvisningen. Skolen har bestått av
to timer tverrfaglig undervisning fra revmatolog, ortoped, fysioterapeut og farmasøyt.

Resultater: Totalt 236 pasienter deltok på artroseskolen i 2016. Av disse har 71 pasienter (30 %) blitt
rehenvist av fastlegen (per 08.02.17) – alle disse er senere vurdert i poliklinikken og 42 (59 %) er søkt til
operasjon. Skolen har blitt holdt hver andre/tredje uke og henviste pasienter har med få unntak fått tilbud
om å delta på den påfølgende skolen. Etter oppstart av artroseskolen har det vært en betydelig reduksjon
i ventetid på ortopedisk poliklinikk for pasienter med hofte- og/eller kneartrose. Dette gjelder også de
pasientene som ble rehenvist kort tid etter skoledeltakelsen. Ved sammenligning av to LIS poliklinikker
i perioden januar-februar 2015 og januar-februar 2017 (før og etter oppstart av artroseskolen) fant man
at gjennomsnittlig ventetid på time hadde gått fra 2,5 måneder til 1, 3 måneder. Andelen pasienter hvor
poliklinikktimen endte med operasjonssøknad var 32 % i den undersøkte perioden i 2015, mens den i
tilsvarende periode i 2017 hadde økt til 73 %.
Konklusjon/veien videre: Artroseskolen – St. Olav gir et raskt tilbud til målgruppen. Tilbudet medfører
redusert ventetid på poliklinisk time og økt treffsikkerhet i form av andelen som søkes til proteseoperasjon
etter konsultasjonen. Siden januar 2017 har tilbudet hatt prosjektstatus med fysioterapeut i 20 % stilling
med midler fra “Kvalitet og pasientsikkerhet, Regionalt program i Helse Midt-Norge”. Fra samme tidspunkt er revmatologens innlegg overtatt av ortopeden, Som en del av prosjektet evaluerer nå pasientene
kurset og sender inn skjema med pasientrapporterte data før skoledeltakelse og 4 måneder etter. Dette
vil gi ytterligere informasjon i tiden fremover.
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BEDRE FUNKSJONELLE RESULTATER ETTER
TIBIAOSTEOTOMI FOR MEDIAL, ENN FEMUROSTEOTOMI
FOR LATERAL KNEARTROSE.
EN PROSPEKTIV STUDIE MED 8, 5 ÅRS OPPFØLGING
Ekeland A1, Nerhus TK1, Dimmen S2, Heir S1
1. Martina Hansens hospital. 2. Lovisenberg Diakonale sykehus

Innledning: det er rapportert gode funksjonelle resultater etter korrigerende
osteotomier både for medial1 og lateral kneartrose. 2 Hensikten med denne studien
er å sammenligne funksjonelle resultater og osteotomioverlevelse etter openingwedge osteotomier for pasienter med medial, henholdsvis lateral kneartrose.
Materiale og metoder: 52 proksimale tibiaosteotomier og 24 distale femurosteotomier er utført med
opening-wedge teknikk ad modum puddu3 pga. Medial, respektiv lateral kneartrose med malalignment.
Gjennomsnittsalder for pasientene med tibiaosteotomier var 47 (31-64) år og for de med femurosteotomier 48 år (31-62). Pasientene med tibiaosteotomier hadde en mean preoperativ tibiofemoral varusvinkel på 1,1° (7° varus-3° valgus) mens de med femurosteotomier hadde en mean tibiofemoral valgusvinkel på 11,5° (7°-20°). Pasientene ble evaluert med koos (knee injury and osteoarthritis outcome
score) preoperativt og etter 6 måneder 1, 2, 5 og 10 år postoperativt. Kneartrosen ble gradert preoperativt med Ahlbäcks og Kellgren-Lawrence metoder. Mean oppfølgingstid var 8,7 år (2,0-10,6) for
tibia- og 8,5 år (4,0-10,2) for femurosteotomiene.
Resultater: mean vinkelkorreksjon målt på pre- og postoperative røntgenbilder var 8,0° (4o-12°)
for tibia- og 9,6° (4o-20°) for femurosteotomiene. Alle osteotomiene tilhelet unntatt en tibiaosteotomi
med skruebrudd i en overvektig person. Preopeativt viste hverken artrosegraderingene eller koos noen
signifikante forskjeller mellom de to gruppene. Koos økte signifikant i løpet av observasjonsperioden i
begge grupper. 100 koos betyr ingen plager og en økning på 10 poeng har klinisk betydning. Pasienter
med tibiaosteotomier hadde signifikant høyere postoperativ koos enn de med femurosteotomier for alle
koos undergrupper ved siste kontroll (p<0.001-0.05). En mean forskjell over 10 poeng ble observert for
koos-symptomer ved alle oppfølgningstidspunkter, for sport og rekreasjon i perioden 1-10 år, for smerter
og livskvalitet 2-5 år og for daglige aktiviteter etter 5 år. 8 av de 52 tibiaosteotomiene (15 %) og 7 av de
24 femurosteotomiene (29 %) har fått innsatt kneprotese etter henholdsvis 6,7 år (2.0-9.5) og 7.0 år
(4,0-11,8). 5 og 10 års osteotomioverlevelse var 94 % og 83 % for tibiaosteotomiene og 88 % og 77 %
for femurosteotomiene.
Konklusjon: De fleste pasienter med uni-lateral kneartrose fikk tilfredsstillende resultat etter akse-

korreksjon med opening-wedge osteotomi, men de med tibiaosteotomi pga. Medial artrose fikk et bedre
resultat av behandlingen enn de med femurosteotomi på grunn av Lateral artrose i kneet.
Referanser:
1. Ekeland A, Nerhus TK, Dimmen S, Thornes E, Heir S. Good Functional Results Following High Tibial Opening-Wedge Osteotomy of Knees
with Medial Osteoarthritis. Knee 2017, 24: 380-389.
2. Ekeland A, Nerhus TK, Dimmen S Heir S. Good Functional Results Of Distal Femoral Opening-Wedge Osteotomy Of Knees With Lateral
Osteoarthritis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016, 24: 1702-1709.
3. Puddu G, Franco V, Cipolla M, Cerullo G, Gianni E. Opening Wedge Osteotomy: Proximal Tibia And Distal Femur. In: Jackson Rw Ed.
Reconstructive Knee Surgery. Philadelphia: Lippincott, Williams and wilkins; 2002 p. 375-90.
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ER DET MULIG Å OPERERE PROXIMALE
TIBIAOSTEOTOMIER DAGKIRURGISK?
Polacek M
Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Innledning: Tradisjonell opening wedge osteotomy i proximale tibia er vanligvis
en meget smertefull prosedyre, med gjennomsnittlig innleggelsestid i opptil en
uke. I 2015 startet vi på dagkirurgisk enhet ved Drammen sykehus å utføre disse
operasjonene i narkose med tillegg av avansert regional nerveblokade.
Materialer og metoder: Fra høsten 2015 til nå er 40 pasienter med medial gonartrose og varus
feilstilling operert med proximal tibiaosteotomi. Operasjonen foregår i generell anestesi med postoperativ ultralydveiledet regional nerveblokade (n. obturatorius, n. saphenus og n. Popliteus).
Vi benytter en kombinasjon av Ropivacain 5 mg/ml blandet med Dexamethason 4 mg.

Resultater: Total oppholdstid ved dagkirurgisk avdeling var ca. 6 timer. Pasientene ble utskrevet hjem
med resept på Oxycontin, Oxynorm og Paracet. Prosedyren hadde få komplikasjoner utover det som
er vanlig etter slike operasjoner. Reinnleggelsesraten var <10 % og pasientene opplevde akseptabel
smertelindring de første dagene etter operasjonen.
Betydning/relevans: Det er mulig å operere proximale tibia osteotomier ved dagkirurgiske avdelinger.

Nøkkelen til suksess synes å være postoperativ smertelindring i form av avansert regional nerveblokade,
noe som krever et godt samarbeid med anestesileger. I tillegg bør man fokusere på pasientinformasjon
med tanke på eventuelle komplikasjoner og håndtering av disse i tidlig postoperativ fase.
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OPENING WEDGE OSTEOTOMI I PROXIMAL
TIBIA MED NY PEEK IMPLANTAT.
PROSPEKTIV FOLLOW-UP STUDIE
Polacek M
Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Innledning: Tradisjonell opening wedge osteotomy med plate er en prosedyre med
risiko for nevrovaskulær skade. I tillegg er det relativt lav reproduserbarhet med
tanke på korreksjonsvinkel og slope korreksjon. Målet med studien er å undersøke
om opening wedge osteotomi med et nytt iBalance system er en tryggere, mer
eksakt og bedre reproduserbar metode.
Materialer og metoder: Fra høsten 2015 til nå har vi i Drammen operert 40 pasienter med medial

gonartrose og varus feilstilling ved å bruke iBalance HTO osteotomi system og PEEK implantat (Arthrex).
32 pasienter er inkludert i follow-up studien. Postoperativt ble pasientene behandlet med ortose i 6 uker
og deretter gradvis fysioterapi veiledet opptrening. Studiens deltakere ble fulgt opp etter 6 og 12 måneder
med KOOS. I tillegg ble komplikasjonene registrert.

Resultater: Prosedyren hadde relativt få komplikasjoner. Vi registrerte ingen nevrovaskulær skade. En
hadde forsinket tilheling, en “loss of correction”. Kun en postoperativ infeksjon måtte behandles med
antibiotika. Operasjonene var meget standardiserte med forutsigbar aksekorreksjon og slope. KOOS gikk
gjennomsnittlig opp fra 56,9 preoperativt til 68 ved 6 måneders kontroll og 81 ved 1 års kontroll.
Betydning/relevans: iBalance opening wedge osteotomi fører til bedring av smerter og funksjon hos
pasienter med medial gonartrose. Våre resultater viser at teknikken er pålitelig og et reproduserbart
alternativ for disse pasientene.

92

Høstmøteboken • 2017

Abstrakt

110

Protese

FOREKOMST OG LIVSTIDSRISIKO AV KNEPROTESER
I NORGE. EN PRESENTASJON AV 3 STUDIER MED
3 ULIKE TILNÆRMINGER
Furnes O, Fenstad AM, Havelin LI
Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Innledning: Måling av forekomst av kneproteser er viktig for å måle om
helsetjenesten er likeverdig i befolkningen og for å dimensjonere riktig bruk for
framtiden. Uberettiget variasjon bør korrigeres.
Metode: Resultatene fra 3 studier som måler forekomst av kneproteser med ulike metoder presenteres.
Norske data er hentet fra Nasjonalt register for leddproteser. Studie 1: Forekomst (insidens), definert som
antall operasjoner per år per 100 000 innbyggere over 30 år, av kneproteser i de 4 nordiske landene i
tidsperioden 1997-2012. Studie 2: Livstidsrisiko for kneproteser for artrose i de 4 nordiske landene og
Australia for årene 2003 og 2013. Studie 3: Forekomst av kneproteser per 100 000 innbyggere over 40
år justert for alder og kjønn for opptaksområdet for helseforetakene i Norge for årene 2013-2015.
Resultat: Studie 1: Alle nordiske land hadde en økning av insidens av kneprotese. Insidensen var høyest i Finland der den var dobbelt så høy som i Norge. Insidensen var høyere for kvinner enn menn i alle
land. Den proporsjonale økningen var høyest hos pasienter under 65 år, men pasienter over 65 år bidro
mest i den totale insidens. Studie 2: Det var stor variasjon i livstidsrisiko mellom landene og høyest for
kvinner. I 2013 var livstidsrisikoen i Finland for kvinner 22,8 % og i Australia for menn 15,4 %. Norge
hadde lavest livstidsrisiko i 2013 med 9,7 % for kvinner og 5.8 % for menn. Alle landene hadde økning
i livstidsrisiko fra 2003 til 2013, den største økningen ble observert i Australia. Studie 3: Det var høyest
forekomst for pasienter bosatt i Helse Førde (300 per 100 000) og lavest i Helse Finnmark (190) og
Nordland (200). Landsgjennomsnittet var 240 kneproteser per 100 000.

Diskusjon/betydning: Forskjellene mellom høyeste forekomst og laveste forekomst i de norske
helseforetakene er liten. Helseforetakene i Norge har lav forekomst av kneproteser i forhold til de andre
nordiske landene og Australia.
Referanser:
1. Niemeläinen MJ et al. Different incidence of knee arthroplasty in the Nordic countries. Acta Orthop 2016;88(2): 173-178.
2. Ackerman IN et al. Substantial rise in lifetime risk of primary total knee replacement surgery for osteoarthritis from 2003 to 2013:
an international population-level analysis. Osteoarthritis and Cartilage 2017: 88(1): 75-81.
3. Indikatorer for måling av uberettiget variasjon. SKDE rapport 4/2016.
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DEN UNGE NORSKE KNEPROTESE PASIENTEN
Badawy M1, Lygre SH2,3, Furnes O2,4
1. Kysthospitalet i Hagavik, 2. Nasjonalt register for leddproteser. 3. Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.
4. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Innledning: Volumet av kneprotese operasjoner hos yngre pasienter øker gradvis, også i Norge. Målet med denne studien er å sammenligne risiko for revisjon
av kneproteser hos de yngre med de eldre pasientene. Vi ønsket også å finne ut
hvilke risikofaktorer yngre pasienter har for primær kneprotese operasjon og om
revisjonsårsakene var de samme som hos de eldre.
Metode: Vi brukte data fra Nasjonalt register for leddproteser i tidsperioden 1994-2016. 5567 (84 %)

av totalt 66 242 totale kneproteser (TKA) var operert inn på pasienter under 55 år. For uniprotesene
(UKA) fant vi 1271 (14.9 %) av totalt 8521 kneproteser hos pasienter under 55 år. Diagnose før primæroperasjon ble sammenlignet i de ulike aldersgruppene i tillegg til tidligere operasjoner i samme ledd.
Kaplan-Meier estimerte overlevelseskurver ble brukt til å evaluere tid til første revisjon. Cox regresjonanalyse ble brukt til å kalkulere relativ risiko (RR) for revisjon med 95 % konfidensintervall (CI).
Analysene ble stratifisert på kjønn.

Resultat: Blant de yngre TKA pasientene fant vi enn større andel menn, flere pasienter med andre
diagnoser enn primær artrose som RA, artrose sekundært til ligamentskader, fraktur-sekveler samt
infeksjons-sekveler. De yngre pasientene hadde også gjennomgått flere tidligere operasjoner som
osteotomier, ligamentkirurgi og synovectomier. De yngre hadde en høyere risiko for revisjon RR=3.5
(95 %CI 2.8-4.4) i alderen 45-54 og RR=4.7 (95 %CI 3.4-6.5) i alderen <45 år (menn) sammenlignet
med alder ≥75. Instabilitet var den hyppigeste årsaken til revisjon hos de yngste, deretter var infeksjon,
aseptisk løsning og smerter alene en mer vanlig årsak til revisjon enn hos de eldre. For UKA var RR=6.
1 (95 %CI 4.5-10.7) for menn i alderen <45 år og RR=3.8 (95 %CI 2.4-5.9) for menn 45-54 år
sammenlignet med alder ≥75 år. For kvinner var det tilsvarende høyere risiko for revisjon for de yngre
sammenlignet med de eldre både for TKA og UKA. De vanligste revisjonsårsakene for UKA blant de
yngre pasientene var smerter alene og aseptisk løsning av tibia og femur.
Diskusjon: Yngre pasienter som får kneprotese har høyere risiko for revisjon. For både uni- og total-

protesene var den relative risikoen for revisjon >4 ganger høyere enn hos de eldste. Noen av årsakene
til dette kan være en overhyppighet av tidligere skader i kneet og tidligere kirurgi. 19 % av de yngste har
fått oppgitt sekvele ligamentskade som årsak til primæroperasjon og 9 % ha tidligere vært operert for
korsbåndsskade. Til tross for dette, er det ingen signifikant større andel yngre pasienter med constrained
eller hengslede proteser.
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KNEPROTESE HOS UNGE PASIENTER – EN UTFORDRING
Westberg M, Röhrl SM, Snorrason F
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Bakgrunn: Resultater etter kneprotese er rapportert til å være dårligere hos de
yngste pasientene. Disse pasientene forventes å ha større andel av sekundær
artrose som årsak til behov for kneprotese, med utfordringer i forhold til stabilitet
og behov for stabilisert protese samt øket risiko for komplikasjoner. Vi ønsket å
se på indikasjon og resultat hos unge pasienter operert ved Oslo universitetssykehus Ullevål.
Materiale og metode: Vi har gjort en retrospektiv journalgjennomgang av pasienter under 60 år

som er operert med primær total kneprotese ved Oslo universitetssykehus Ullevål i perioden
januar 2012 - september 2014. Demografiske data, indikasjon for protese, komplikasjoner ved kirurgi
og resultat ved siste oppfølging er registrert.

Resultater: 50 kneproteser (29 hos kvinner) ble innsatt på pasienter under 60 år i aktuell periode.
Gjennomsnittsalder 53 år (28-59). 13/50 (26 %) hos pasienter under 50 år. Pasientene var i stor grad
friske, 21/50 var ASA 1 og kun 3 ASA 3. Gjennomsnitt BMI 29 (21-41), hvorav 24 (48 %) pasienter
hadde BMI >30 (overvekt). 6 pasienter røyket, 3 hadde diabetes og 2 var immunsupprimert. Sekundær
artrose var indikasjon for protese i 22 tilfeller (44 %), og 34/50 knær var operert tidligere. Vanligste
prosedyrer var meniskreseksjon, osteotomi, ligamentrekonstruksjon og osteosyntese ved fraktur. Vanguard (Biomet) og NexGen (ZimmerBiomet) totalproteser ble brukt hos alle. 4 proteser var posterior
stabilized (PS) og 4 var constrained/hengslet (LCCK/RHK). Oppfølging var 2, 9 år (1-5). 1 sårrandsnekrose og 1 forlenget sårsekresjon er registrert postoperativt. Ingen dype venetromboser. 4 pasienter hadde
redusert beveg-else og ble behandlet med hhv. lukket (n=2), åpen (n=1) og artroskopisk (n=1) mobilisering, alle med tilfredsstillende resultat. Ingen infeksjoner er registrert. 4 pasienter er revidert etter median
2 år (1-3), 2 grunnet instabilitet og 2 grunnet tidlig løsning av tibiaplatået. Pasientene med instabil
primær CR protese hadde begge sekundær artrose med tidligere kirurgi i anamnesen. Pasientene ble revidert til LCCK med godt resultat. En av pasientene med tibialøsning fikk infeksjon etter revisjon. Ved siste
kontroll angir 37/50 at kneet er smertefritt, 8 angir noe restplager og 5 har et vedvarende smerteproblem.
Diskusjon: Våre funn bekrefter at pasientene i stor grad har sekundær artrose og ofte er tidligere

ope-rert, men få alvorlige komplikasjoner og ingen infeksjoner. Materialet er dog relativt lite. Restplager
virker å være hyppig og i størrelsesorden med rapporter fra unge pasienter i USA (33 %).1 Pasientene må
være informert om dette mulige utfallet. Bruk av constrained proteser bør vurderes ved tidligere skader
og inngrep i kneet som kan svekke stabiliteten.
Referanse:
1. High level of residual symptoms in young patients after total knee arthroplasty. Parvizi J et al. CORR 2014;472(1): 133-137
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HVORDAN GÅR DET MED PRIMÆRE CONSTRAINED OG
HENGSLEDE KNEPROTESER?
Badawy M1, Fenstad AM2, Furnes O2,3
1. Kysthospitalet i Hagavik. 2. Nasjonalt register for leddproteser. 3. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Innledning: Constrained (høystabiliserte) og hengslede proteser øker i bruk ved
primær kneprotese-kirurgi. Denne analysen fra Nasjonalt register for leddproteser
ser på bruken av disse fra 1994 og frem til 2016. Målet med studien var å se på
tid til og risiko for revisjon av disse protesene sammenlignet med ikke-constrained
proteser. I tillegg så vi på indikasjonen til primæroperasjon; om det var opplyst om
tidligere skader eller kirurgi i kneet, samt årsak til revisjon.
Metode: Vi brukte data fra Nasjonalt register for leddproteser i tidsperioden 1994-2016. Analysene
inkluderte 365 proteser i 317 pasienter med primær høystabilisert CCK eller hengslede proteser uten
onkologisk indikasjon. CCK ble brukt i 268 av tilfellene mens rotating hinge ble brukt i 97 av tilfellene.
Kaplan-Meier overlevelseskurver ble brukt til å evaluere tid til første revisjon med maksimal oppfølging
etter 20 år. Cox regresjon ble brukt til å kalkulere relativ risiko (RR).
Resultat: Kaplan-Meier estimert overlevelse av alle revisjoner etter 2 år var 94.6 % (93.3-97.2 %),

91.6 % etter 5 år og 86. 1 % etter 10 år. Ujustert relativ risiko sammenlignet med konvensjonelle totalproteser RR= 1.9 (1.3-2.8), p=0.001. Justert for kjønn, aldergruppe, diagnose, tidsperiode og operasjonstid var RR=1.6 (1.1-2.4), p=0.02. 149 minutter var gjennomsnittlig operasjonstid mot 94 minutter
for andre TKA. Den vanligste årsaken til revisjon var infeksjon 38 % (10 av totalt 26 revisjoner). 36.4 %
vs. 30.9 % av CCK/hengslede proteser vs. konvensjonelle TKA hadde registrert tidligere operasjoner i
aktuelle kne (p=0.03). Pasienter med tidligere osteosyntese for leddnær/intraartikulær fractur utgjorde
13 % vs. 2 % for konvensjonelle TKA (p<0.001). For tidligere osteotomier var tallene 7 % vs. 4 %
(p=0.002)

Diskusjon: Primære CCK og rotating hinge kneproteser hadde en noe høyere risiko for revisjon enn

konvensjonelle totalproteser etter både 2, 5 og 10 års oppfølgingstid. Infeksjon var den vanligste
revisjonsårsaken. For å finne årsakssammenhengen med den økte risikoen for revisjon må man se på
både pasientens tidligere sykdommer/skader i kneet som rettferdiggjør bruken av en høystabilisert
protese, pasientens generelle helsetilstand med tanke på infeksjonsrisiko, og kirurgens ferdigheter både
når det gjelder indikasjonsstilling og bruken av disse mer kompliserte protesene.
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EFFEKTER AV KOMBINERT ROTASJON AV PROTESEKOMPONENTENE OG PATELLA-TILT PÅ KNEFUNKSJONEN
ETTER TOTALPROTESEKIRURGI I KNÆR
Aunan E¹, Østergaard D², Meland A¹, Dalheim K¹
1. Kirurgisk avdeling, 2. Radiologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Innledning: Vi har tidligere vist at innrotasjon av tibiakomponenten har statistisk
og klinisk signifikant negativ effekt på knefunksjonen, og at feilrotasjon av femurkomponenten innenfor ±3 grader antagelig ikke har signifikant effekt på knefunksjonen etter totalprotese i knær. I denne studien vurderes effekten av: 1) Samlet
rotasjon (rotasjon av femurkomponenten + rotasjon av tibiakomponenten) og 2)
Omvendt rotasjon (innrotert femurkomponent og utrotert tibiakomponent eller
vice versa) på knefunksjonen. Deretter analyseres: 3) Sammenhengen mellom
komponentrotasjon og patella-tilt og 4) Effekten av patella-tilt på knefunksjonen.
Pasienter og metode: 80 knær (46 hos kvinner) ble operert konsekutivt med en minimalt stabilisert,

bakre korsbåndsbevarende totalprotese. Pasientenes gjennomsnittsalder var 69 år. Det var 65 varusknær
med 1º-22º deformitet, 14 valgusknær med 2º-13º deformitet og ett nøytralt kne. Etter 3 år ble tibia- og
femurkomponentenes rotasjon målt på CT med Bergers metode. Patella-tilt ble målt på aksiale røntgenbilder og pasientenes knefunksjon ble målt med KOOS (5 ulike subskår), Oxford knee score og pasienttilfredshet (VAS).

Resultater:
1. Gjennomsnittlig (SD) samlet rotasjon var 0º (5.5º) med spredning fra 16º innrotasjon til 15º utrotasjon.
Alle 7 skår var signifikant dårligere for knær med samlet innrotasjon (p-verdier fra 0.002 til 0.049).
2. I 35 knær var en komponent rotert ut og den andre inn. Forskjellen i rotasjon var 1º-14º, men dette
medførte ikke dårligere knefunksjon i forhold til knær med rotasjon samme vei.
3. Median patella-tilt var 1.5º (-4º-10º) utrotasjon. Det var ingen korrelasjon mellom individuell eller samlet rotasjon av femur- og tibiakomponentene og patella-tilt.
4. Patella-tilt >4º (5º-10º) ble observert i 9 knær. Disse hadde statistisk signifikant og klinisk relevant
dårligere knefunksjon.
Diskusjon: I dette materialet er det svært liten spredning i femurkomponentens rotasjon (±3.7º), og
relativt stor spredning i tibiakomponentens rotasjon (-14º-14º). Vi tror det kan være en årsak til at vi ikke
fant korrelasjon mellom samlet rotasjon og patella-tilt. Sett i lys av tidligere forskning kan dette tyde på at
rotasjon av femurkomponenten er en viktigere årsak til patella-tilt enn tibiarotasjonen.

Konklusjon/relevans:
1. Samlet innrotasjon av komponentene må unngås.
2. Minimalt stabiliserte protesedesign er antagelig tilgivende for omvendt rotasjon (mismatch).
3. Vi fant ingen sammenheng mellom individuell eller samlet komponentrotasjon og patella-tilt
i dette materialet.
4. Patella-tilt >5º har negativ effekt på knefunksjonen.
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VALG AV EKSTRAMEDULÆR ELLER INTRAMEDULÆR
GUIDE PÅVIRKER IKKE MEKANISK AKSE PÅ TIBIA VED
TOTALPROTESEKIRURGI I KNÆR
Tølløfsrud M, Aunan E
Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Introduksjon: Underekstremitetens mekaniske akse har betydning for resultatet
etter totalprotesekirugi i knær (TKA). Akseavvik mer enn 3°-5° kan føre til dårlig
funksjon, økt slitasje, smerter og redusert proteseoverlevelse. I 2013 valgte vi å
bytte fra ekstramedulær (EM) til intramedulær (IM) guide som standardmetode i
håp om å øke presisjon og nøyaktighet ved plassering av tibiakomponenten. Målet
ved denne undersøkelsen var å sammenlikne underekstremitetens mekaniske
akse ved bruk av IM guide og EM guide på tibia.
Pasienter og metode: Retrospektiv studie, hvor mekanisk akse, mMPTA, ble målt på hofte-kne-ankel
(HKA) bilder av 50 proteseknær operert med IM guide og 55 proteseknær operert med EM guide på
tibia. På femur ble det benyttet intramedulær guide i begge grupper.

Resultater: Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene (p=0,2). Gjennomsnittlig

mekanisk akse ved bruk av EM guide var 1° varus (spredning; -3°, 5°), og for IM guide 0. 6° varus
(spredning; -3°, 5°). Antall knær med akseavvik >3° var 2 i EM-gruppen og 2 i IM-gruppen, alle i varus.

Diskusjon: Bruk av IM guide medfører et ekstra operativt traume og potensielle komplikasjoner. IM

guide kan være umulig å benytte ved store tibiale deformiteter og vårt instrumentarium gir ikke mulighet
for korreksjoner i sagitalplanet (slope) når man benytter IM guide. En begrensning i denne studien er at
aksen er målt på tradisjonelle HKA røntgenbilder. 3D CT kan antagelig øke nøyaktighet og presisjon ved
slike målinger.

Konklusjon/relevans: Det var ingen forskjell i mekanisk akse mellom knær operert med EM og IM
guide. Fordi EM guide kan ha andre fordeler vurderer vi å gå tilbake til EM guide som standardmetode.
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ER LIGAMENTBALANSERING AV
TOTALPROTESEKNÆR SKADELIG?
Aunan E
Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Innledning: Ligamentbalansering anses som en avgjørende faktor i totalprotesekirurgi i kneleddet (TKA) for å sikre stabilitet, bevegelighet og lang proteseoverlevelse - og for å unngå smerte og tidlig slitasje. Mange kneprotesekirurger
forsøker imidlertid å unngå ligamentbalansering fordi man ønsker å redusere
inngrepets størrelse eller frykter redusert knefunksjon på grunn av overdreven
ligamentfrigjøring. Det er derfor utviklet alternative metoder for balansering av
gapene i form av additive, justerende benkutt.
Disse metodene kan medføre “malalignment” som igjen kan resultere i dårlig funksjon og redusert
proteseoverlevelse. Det foreligger svært lite kunnskap om hvor vidt ligamentbalansering kan bidra til
redusert funksjon i proteseleddet. Målet ved denne studien var å sammenlikne knefunksjonen i
proteseknær med og uten ligamentbalansering, og å finne ut om økende grad av ligamentfrigjøring
reduserer funksjonsnivået.

Pasienter og metode: 130 knær ble operert konsekutivt. En pasient trakk seg fra studien. I 86 knær

ble det utført ligamentbalansering a. m. Whiteside. I 43 knær ble ligamentbalansering ansett som unødvendig. Pasientenes knefunksjon ble vurdert før operasjonen og 3 år etter operasjonen med Knee injury
and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) og Oxford Knee Score (OKS). Ved 3-års kontrollen ble også
pasienttilfredshet (VAS) registrert.

Resultater: Gruppene var ulike ved baseline med hensyn til deformitet. Det ble derfor gjort separate
analyser av varus- og valgusknær. Før operasjon var det i gruppen varusknær større grad av deformitet
blant ligamentbalanserte vs. ikke ligamentbalanserte (p = 0.01). I gruppen valgusknær var det ingen slik
forskjell. I gruppen med ligamentbalansering ble det frigjort gjennomsnittlig 2 (1-4) ligamentstrukturer
per kne.
For hele materialet var det ved 3-års kontrollen ingen statistisk signifikant forskjell i KOOS, OKS eller
pasient-tilfredshet (VAS) mellom ligamentbalanserte og ikke ligamentbalanserte knær. Når de samme
beregningene ble gjort med materialet splittet i varus, valgus og nøytrale knær ble det heller ikke funnet
statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene. Det var heller ingen korrelasjon mellom økende antall
frigjorte ligamentstrukturer og KOOS, OKS eller pasienttilfredshet.

Diskusjon: Effekten av ligamentbalansering på knefunksjon er vanskelig å studere fordi man ikke vet

hvordan utfallet ville blitt uten ligamentbalansering og fordi en randomisert undersøkelse på betydelig
deformerte knær antagelig vil være uetisk. Denne studien viser at ligamentbalanserte knær skårer
like godt som ikke balanserte knær etter 3 år. Dette på tross av at de balanserte knærne hadde større
deformitet préoperativt. Det er velkjent at manglende ligamentbalansering kan føre til instabilitet, smerter,
redusert bevegelighet og tidlig proteseløsning.

Betydning/relevans: Det synes derfor rimelig å konkludere med at riktig utført ligamentbalansering
a. m. Whiteside ikke har relevante skadelige effekter som kan trumfe de positive effektene av
ligamentbalansering.
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COMPUTERNAVIGASJON VERSUS KONVENSJONELL
TEKNIKK. EN PROSPEKTIV RANDOMISERT STUDIE AV
190 KNEPROTESEPASIENTER
Petursson G1,2, Fenstad AM2, Gøthesen Ø2,3, Dyrhovden GD2, Hallan G2, Röhrl SM4,
Aamodt A1, Furnes O2
1. Lovisenberg Diakonale sykehus, 2. Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
3. Haugesund Sanitetsforenings revmatismesykehus, 4. Oslo universitetssykehus

Introduksjon: Over 20 % av pasientene fortsetter å ha smerter eller andre plager
etter innsatt total kneprotese (TKA). Årsakene til dette er ikke fullt ut forstått.
Nytten av computer navigasjon (CN) ved TKA er fortsatt under diskusjon. Det
finnes god dokumentasjon om økt presisjon, men lite om klinisk betydning. Det
finnes ingen responderanalyse på CN, og all klinisk sammenligning har basert
seg på å sammenligne forandring av gjennomsnittsverdier av minimally clinically
important change (MCID). I dag anbefales det å se på MCID på individnivå og
deretter sammenligne grupper av respondere.1
Pasienter og metode: Fire sykehus deltok i denne prospektive randomiserte studien. 190 pasienter

ble randomisert til enten CN eller konvensjonell teknikk (CONV) ved innsetting av TKA. Vi har tidligere
presentert radiologiske resultater som viste økt nøyaktighet ved bruk av CN. 2 Knee Injury and Osteoarthritis Score (KOOS), Knee Society Score (KSS) og Euroqol-5D-3L (Eq5D) ble registrert pre-operativt og
etter tre måneder, ett og to år. Pasienter ble delt inn i tre responder grupper (god, moderat og ikke) ved
bruk av OMERACT-OARSI kriterier.3 Analysene ble så utført basert på respondergruppene.

Resultater: CN TKA hadde statistisk signifikant større andel med god repons (83 % god, 12 % moderat
og 6 % ikke respondere) sammenliknet med CONV TKA (69 % god, 28 % moderat og 4 % ikke respondere), (p=0,02). NNT var 7. Alle undergrupper i KOOS økte signifikant mer hos CN TKA. I tillegg hadde
3 av 5 undergrupper i KOOS betydelig takeffekt hos CN. KSS og Eq-5D viste ikke signifikante forskjeller.
Vi fant ingen sammenheng mellom radiologisk plassering av protesekomponentene og kliniske resultater.
Diskusjon: I denne studien finner vi økt andel gode respondere ved bruk av CN ved innsetting av TKA.
Registerdata fra det Australske proteseregisteret har vist bedre overlevelse av proteser operert med CN.
Samme trend ser vi nå i det norske registeret, men her er trenden ikke signifikant.

Konklusjon: CN ved innsetting av TKA gir noe bedre smertelindring og bedre funksjon enn CONV
opererte TKA etter 2 år.
Referanser:
1. Katz NP, et. al. Determing the clinical importance of treatment benefits for interventions for painful orthopedic conditions.
J Orthop Surg Res 2015;10: 24.
2. Gøthesen Ø, et. al. Functional Outcome and alignment in computer assisted and conventionally operated total knee replacements.
A multicenter parallel group randomised controlled trial. Bone Joint J 2014;96-B: 609-18.
3. Escobar A, et. al. Patient acceptable symptom state and OMERACT-OARSI set of responder criteria in joint replacement. Identification
of cut-off values. Osteoarthritis Cartilage 2012;20: 87-92
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EN RSA STUDIE AV VANGUARD CR TOTAL KNEE SYSTEM
MED 2 ÅRS OPPFØLGNING
Øhrn FD1, van Leeuwen J2, Tsukanaka M3, Röhrl SM4
1. Sykehuset i Kristiansund. 2. Betanien Hospital, Skien. 3. Universitetet i Kyoto, Japan. 4. Oslo universitetssykehus

Innledning: Det settes inn et økende antall kneproteser. Antall fornøyde pasienter
er ikke mer enn ca. 80 %. Det introduseres derfor stadig nye proteser og designs.
Det anbefales at alle nye proteser følger en trinnvis innføring der Radiostereometrisk Analyse (RSA) er viktig faktor. Vanguard CR er en protese som kom på
markedet for over 10 år siden, men så vidt vi vet finnes det ikke RSA studier eller
langtidsstudier som har fulgt denne protesen lenger enn 8 år. Protesen har noe
sprikende resultater i registrene.
Materialer og metoder: Som ledd i en større studie der man blant annet ville undersøke posisjo-

neringsblokk teknikk (PSPGs), inkluderte man mellom 2011 og 2014 en kohort på 22 pasienter der
man brukte RSA teknikk ved Ullevål Sykehus. 13 venstre knær, 13 kvinner. 14 pasienter operert med
konvensjonell teknikk (Conventional), 8 med såkalt PSPGs. Alle sammen ble fulgt med Knee Injury and
Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) og RSA undersøkelser. Man brukte også virtuelle punkter i tibia
implantatet for å vurdere såkalt point motion. KOOS score ble undersøkt preoperativt, etter 3 måneder,
12 måneder og 24 måneder RSA postoperativt, etter 3 måneder, 12 måneder og 24 måneder Alle RSA
undersøkelser ble gjort dobbelt for måling av presisjon.

Resultater: Implantatet har en gjennomsnittlig MTPM på 0,75 mm etter 3 måneder, 0,93 mm etter 12
måneder og 1,03 mm etter 24 måneder Man fant en medial og posteromedial perifer subsidence på hhv.
0,21 og 0,19 mm. 5 pasienter hadde enten MTPM på >1.6 mm etter 12 måneder, kontinuerlig migrasjon
mellom 12 og 24 måneder, eller økt perifer subsidence. Man fant en liten, men ikke statistisk signifikant
forskjell i MTPM mellom PSPGs og Conventional pasientene (p=0.09). I alle pasientene som gruppe fant
man en klar bedring av KOOS fra pre operativt til 2 år (p<0. 001), men ingen forskjell mellom PSPGs og
Conventional gruppen.
Diskusjon: Implantatet har en noe høy initial migrasjon, men ser deretter ut til å stabiliseres. Point

motion viser en gjennomsnittlig liten medial og posteromedial subsidence hvilket ikke er uvanlig. Basert
på tidligere studier av blant annet Ryd (1995), Pijls (2012) og Gudnason (2017) identifiserte vi 5 enkelt
pasienter med noe økt risiko for aseptisk løsning etter 10 år. Tallene er imidlertid ikke konsistente, og ikke
alle pasientene har flere kriterier for økt risiko.

Betydning og relevans: Det er noe tidlig å si om dette er en protese som er stabil over tid eller om den
har noe økt risiko for aseptisk løsning. Man trenger lenger klinisk oppfølgning samt 5 års RSA data.
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FUNKSJONELLE RESULTATER EVALUERT MED KOOS
OG FJS-12 6 MÅNEDER ETTER INNSETTING AV ATTUNE
FB PS TOTALPROTESE I KNE
Rojewski S, Vik J, Koppang O, Figved W
Ortopedisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken

Innledning: Kneprotesekirurgi er veldokumentert god behandling for degenerativ
kneleddsartrose. Imidlertid rapporteres det i flere studier at opp mot 15-20 % av
pasientene ikke er helt fornøyd med sitt kunstige kne. Pasientene er blant annet
plaget med redusert fleksjon, midtveisinstabilitet og fremre knesmerter. De senere
årene har det kommet flere nye kneprotesedesign som har forsøkt å adressere
disse plagene.
Våren 2016 startet Ortopedisk avdeling på Bærum sykehus en prospektiv kohortstudie av en slik nyutviklet protese, Attune FB PS. Protesen ble lansert på det internasjonale markedet i 2012, men har ikke
vært benyttet i Skandinavia før vi tok den i bruk våren 2016. Vi benytter CAS ved innsetting av protesene,
og man har valgt en kinematisk implantasjon av varusknærne hos egnete pasienter med maksimalt 3
grader varus på tibiakomponenten. På valgusknærne etterstreber man en nøytral mekanisk akse. Alle
protesene er satt inn med primær patellaprotese.

Materiale og metoder: Vi presenterer her preoperative og 6 måneders data for pilotpasientene, samt
de pasientene som ikke oppfylte inklusjonskriterinene i den pågående studien. Vi har data fra 42 pasienter hvor man sammenligner KOOS preoperativt med 6 måneder postoperativt. 6 måneders Forgotten Joint
Score (FJS-12), Pre/post ROM, samt HKA-akser pre- og postoperativt og CAS-data fra operasjonene.
Resultater: 4 pasienter ble ekskludert grunnet manglende data. 6 måneders data fra 23 pasienter er til
nå hentet inn. Pasientgruppen består av 11 kvinner og 12 menn med en mean alder på 68 år, mean BMI
28 og ASA 2. 4 røyker aktivt. Det har vært 2 komplikasjoner: 1 artrofibrose – som er den eneste pasienten
som ikke ville ha gjennomført inngrepet på nytt – og 1 overfladisk infeksjon samt udislosert patellaavulsjon. Mean FJS-12 var 65 poeng.
Alle de 5 subscorene I KOOS bedret seg betydelig fra preoperativt til 6 måneder etter operasjon, presentert som median (min-max): Pain gikk fra 42 (11-69) til 77 (17-100), Other symptoms gikk fra 49
(18-82) til 75 (36-100), ADL gikk fra 44 (15-90) til 88 (38-100), Sport and Recreation fra 5 (0-60) til 53
(0-100) og Quality of life fra 22 (0-56) til 75 (13-100). Wilcoxon signed rank test viste signifikant før-etter
forskjell for alle subscorene (p<0,001).

Konklusjon: Endelig oppsummerte statistiske data vil bli presentert på Høstmøtet etter at siste gruppe
med 6 måneder postoperative pasienter er undersøkt. Ut fra dagens data, synes Attune FB PS protesen
å gi gode kliniske resultater.
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KOMPLIKASJONER REGISTRERT INNEN 12 MÅNEDER
ETTER TOTAL- ELLER UNIKONDYLÆR KNEPROTESE
– ST. OLAVS HOSPITAL
Egeberg T1, Gifstad T1, Foss OA2, Østbyhaug PO1
1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital. 2. Ortopedisk forskningssenter, St. Olavs Hospital

Innledning: Flere studier kan tyde på at det er færre komplikasjoner etter unikondylære kneprotese (UKR) inngrep enn etter totale kneproteser (TKR). Vi ønsket i
denne studien å se nærmere på forekomsten av og typen komplikasjoner registrert
innen 12 måneder etter innsatt UKR og sammenligne med tilsvarende registrering
for TKR ved St. Olavs Hospital.
Materiale og metode: Alle TKR siden vi etablerte vårt interne register i september 2010 og alle UKR

siden november 2012 er gjennomgått. I alt var det 922 pasienter i TKR-gruppen og 204 i UKR-gruppen.
Hos pasienter med registrert komplikasjon ved kontroll hos fysioterapeut enten etter 2 eller 12 måneder,
ble journalen gjennomgått manuelt og type komplikasjon og evt konsekvens ble notert.

Resultater
UKR (n = 204)

TKR (n = 922)

Totalt (n = 1126)

Type komplikasjon			
Reinnleggelser uten
spesielle tiltak

1 (0.5 %)

13 (1.4 %)

14 (1.2 %)

Reinnleggelse lungeemboli		

1 (0.1 %)

1 (0.1 %)

3 (1.5 %)

8 (0.9 %)

11 (1.0 %)

2-trinns revidert		

4 (0.4 %)

4 (0.4 %)

Infeksjon,
bløtvevsrevidert
Infeksjon,
Proteserevisjon (ikke infeksjon)		

8 (0.9 %)

8 (0.7 %)

Ublodig mobilisering		

12 (1.3 %)

12 (1.1 %)

Annen kirurgi

4 (2.0 %)

13 (1.4 %)

17 (1.5 %)

Totalt

8 (3.9 %)

45 (4.9 %)

53 (4.7 %)

Konklusjon: UKR-gruppen hadde lav frekvens av reinnleggelser og behov for ny operasjon innen de
første 12 måneder sammenlignet med TKR-gruppen.

Høstmøteboken • 2017

103

Abstrakt

Protese

121

PROM DATA OG FORNØYDHET ETTER
TOTAL- ELLER UNIKONDYLÆR KNEPROTESE
– ST. OLAVS HOSPITAL
Egeberg T1, Gifstad T1, Østbyhaug PO1, Foss OA2
1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital. 2. Ortopedisk forskningssenter, St. Olavs Hospital

Innledning: I mange år har det vært en stadig diskusjon om totale kneproteser
(TKR) er bedre enn unikondylær kneproteser (UKR) i behandlingen av alvorlig
kneartrose. Flere studier har vist pasientfornøydhet på 80-90 % etter TKR, mens
den ofte har vært rapportert noe høyere etter UKR, i alle fall på kort sikt. Vi ønsket
å bruke vårt eget register til å se nærmere på PROM data og pasientfornøydhet
etter TKR og UKR på St. Olavs Hospital.
Materiale og metode: Siden september 2010 har alle TKR vært inkludert i vårt interne sykehusregister
og siden november 2012 også alle UKR. Alle pasientene ble registrert med ulike pasient karakteristika
(kjønn, alder, ASA, BMI og Charnley klasse). Fysioterapeuter samlet inn preoperative PROM data (KSStotal, KSS- function, KOOS-convert, VAS-smerte) og sammenlignet med samme etter 2 og 12 måneder.

Ved 12 måneders-kontrollen ble pasientene i tillegg spurt om “gitt at du vet hvordan det gikk, ville du ha
gjort operasjonen igjen?” Inklusjonen ble avsluttet i juli 2016.

Resultater: 922 pasienter fikk utført TKR og 204 UKR.
Det var statistiske signifikante forskjeller i alder og kjønn i gruppene, omtrent tilsvarende funn som andre
studier har påvist. Det var også statistisk signifikant lavere ASA verdi, Charnley klasse og BMI i UKRgruppen. Etter 2 måneder scoret UKR-gruppen statistisk signifikant bedre på alle PROM data og etter
12 måneder var dette fortsatt gjeldende for KSS-function og KOOS-convert. Etter 12 måneder ville 87 %
av TKR-gruppen latt seg operere pånytt, 7 % sa nei og 6 % visste ikke. Samme tall i UKR-gruppen var
95 %, 1 % og 4 %.

Konklusjon: Korrigert for forskjell i pasientkarakteristika er det signifikant forskjell i alle PROM data
i favør av UKR-gruppen ved 2 måneders kontroll og ved funksjons-scorene etter 12 måneder. Det er
signifikant høyere pasientfornøydhet etter 12 måneder i UKR-gruppen.
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CONSTRAINED LINER I HOFTEPROTESE
Slåstad J, Holm A
Proteseseksjonen Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Lukserende hofteprotese er en ikke uvanlig årsak til revisjon av protesen. I følge
leddregisteret ble det i 2016 utført 254 revisjoner på grunn av luksasjon, mens
365 ble revidert på grunn av infeksjon.
Constrained liner er en av metodene for å løse et luksasjonsproblem.
I perioden 2001-2014 ble det ved proteseseksjonen på Rikshospitalet satt inn 32 constrained linere
i 27 hofter. Pasientenes journal er gjennomgått og vi har sjekket med leddregisteret om revisjon ved
annet sykehus.
3 hofter ble revidert på grunn av infeksjon.
De resterende 29 hoftene er fulgt til august 2017 eller til død.
11 hofter ble i perioden revidert på grunn av:
Acetabulær løsning:

1

3 måneder

Luksasjon:

7

1-2-2-2-3-7-36 måneder

Mekaniske komplikasjoner løs låsering/fraktur av liner:

3

1-86-166 måneder

10 hofter hos pas i live var ikke revidert etter		

86, 7 (36-204) måneder

8 hofter observert til pasienten døde var ikke revidert etter		

92 (27-137) måneder

Løsning av acetabulærkomponenten synes å være et lite problem ved constrained liner. Mekaniske
problemer ved konstruksjonen forekommer, slik at disse pasientene bør følges over tid.
Reluksasjonsraten er høy selv med constrained liner.
Andre har også påvist høy reluksasjonsrate ved constrained liner.
Della Valle et Al fant hos 55 hofter med constrained Duraloc kopp en luksasjonsrate på 16 % etter
19 (0.5 - 59) måneder observasjonstid.1
Trenden går i retning av dual mobilitykopper og store hoder, for å løse luksasjonsproblemet.2
Referanser:
1. J Arthroplasty. 2005 Oct;20(7 Suppl 3): 103-7. High failure rate of a constrained acetabular liner in revision total hip arthroplasty.
2. EFORT Open Rev. 2017 Mar 13;1(5): 197-204. doi: 10. 1302/2058-5241. 1. 000054. eCollection 2016 May. Constrained liners,
dual mobility or large diameter heads to avoid dislocation in THA. Guyen
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TUMORPROTESEREGISTER VED DNR. EN ANALYSE AV DE
FØRSTE 248 PROTESENE
Strøm NJ, Norum OJ
Ortopedisk avdeling, Radiumhospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: Primo 2017 ble det etablert et register over tumorproteser ved DNR.
Forskjellene mellom tumorproteser og elektive artroplastikker med tanke på
indikasjoner, komorbiditet, komplikasjoner og overlevelse gjør at rapportering til
Proteseregisteret ikke er naturlig. Samtidig er nytten av prospektiv oppfølging av
tumorproteser uomtvistelig. Løsningen ble derfor en ny modul i Sarkomregisteret
med proteserelaterte parametere.
Materialer og metoder: For å teste registeret, og for å få analyserbare tall fra begynnelsen av, ble 248
proteser registrert retrospektivt. Alle proteser implantert etter mars 2005 ble registrert, og informasjon
vedrørende revisjoner og død ble hentet ut av elektronisk pasientjournal. Fire årganger av operasjonsprotokoller ble konsultert for å verifisere at de digitale opplysningene var komplette. Gjennomsnittlig
oppfølgingstid var 6,4 år.

Resultater/overlevelse:
Vi fant 5-års proteseoverlevelse på 77 % og 10-års proteseoverlevelse på 74 %.
Revisjonsrate:

19,8 % etter primær kirurgi og 46,9 % etter revisjonskirurgi.

Aseptisk løsning: 	4,4 % totalt, hvorav 3,2 % ved usementerte proteser, 3,8 % ved sementerte proteser
og 13 % ved hybride proteser. Diafysære implantater i femur løsnet i 63 % av
tilfellene, sammenliknet med 3, 1 % i øvrige implantater i femur.
Implantatsvikt:

4,4 % totalt, hvorav 0,8 % linerslitasje.

Infeksjonsrate: 	9,3 % totalt, hvorav 7,3 % etter primær kirurgi og 10,2 % etter revisjonskirurgi. Tidlige
infeksjoner 1,6 %.
Tumorresidiv:

1,6 % totalt, 2,4 % etter sarkomer.

Amputasjonsrate: 4,4 % totalt, amputasjonsrate etter infeksjon på 35 % og etter tumorresidiv på 75 %.

Diskusjon: Tumorproteser medfører en signifikant risiko for komplikasjoner og revisjoner. Dette

spesielt sammenliknet med elektiv artroplastikk. Sammenliknet med hemiproteser etter FCF er ikke
forskjellene så store. Infeksjon er spesielt krevende under disse omstendighetene, og gir utslag i høy
amputasjonsrate.

Betydning/relevans: Resultatene er sammenliknbare med større publiserte serier. Vi forventer å

kunne benytte registeret i forbedringsarbeid, og håper på implementering av tilsvarende registre ved
samarbeidende institusjoner i Norge og Skandinavia.
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BLIR DET GITT RIKTIG ANTIBIOTIKA TIL PASIENTER MED
POSTOPERATIVE INFEKSJONER?
Fresvig T1, Foss OA1,2, Witsø E1
1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital. 2. Ortopedisk forskningssenter, St. Olavs hospital

Innledning: Vi undersøkte i hvor stor grad riktig empirisk og målrettet antibiotisk
behandling ble gitt til pasienter med postoperative infeksjoner etter ortopedisk
kirurgi.
Materiale og metoder: Postoperative infeksjoner etter protesekirurgi og osteosyntese ble registrert
fortløpende. Journalen ble gjennomgått på i alt 60 pasienter som i perioden 01.01.2016-30.03.2017 ble
operert for en postoperativ infeksjon. Empirisk antibiotikabehandling (det vil si behandlingen som ble
startet peroperativt) ble vurdert som riktig dersom den var i henhold til nasjonale retningslinjer.
Den målrettede behandlingen ble vurdert ut fra bakteriologiske funn og nasjonale retningslinjer.
Resultater: Følgende to pasientgrupper ble vurdert: 29 proteseinfeksjoner (15 hofter og 14 knær) og

29 osteosynteseinfeksjoner. Det ble gitt riktig empirisk behandling til 21/29 pasienter i begge grupper.
Riktig målrettet behandling ble gitt til 28/28 pasienter i proteseinfeksjonsgruppen (en pasient ble vurdert
som ikke infisert) og til 21/29 pasienter med infeksjon etter osteosyntese (p=0,05, Fishers eksakt test).

Diskusjon: Protesekirurgene har faste ukentlige møter med infeksjonsmedisinere til stede slik at all

målrettet behandling av proteseinfeksjoner har blitt vurdert av infeksjonsmedisiner og ortoped.
I behandlingen av infiserte osteosynteser har kontakten med infeksjonsmedisinerne vært mer tilfeldig.
I denne undersøkelsen ble empirisk behandling angitt som enten korrekt eller gal. Det vil si at dersom
man dekket unødvendig bredt så kom dette til å telle på samme måte som dersom man dekket for smalt
eller med ikke anbefalt preparat. Alle pasientene mottok empirisk behandling som dekket for aktuelle
mikrobe. I to tilfeller var det valgt et annet medikament enn hva nasjonale retningslinjer anbefaler.

Relevans: Vi mener at det er god grunn til å hevde at ortopeder som behandler postoperative

infeksjoner vil kunne gi bedre behandling dersom man har et dedikert forum med tverrfaglige vurderinger
gjort av infeksjonsmedisiner, ortoped og mikrobiolog.
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INFISERTE KNEPROTESER BEHANDLET MED
DEBRIDEMENT OG BYTTE AV PLASTINNSATS
Høvik Ø, Amlie E
Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Dyp infeksjon er en hyppig årsak til tidlig revisjon av kneproteser.
Ved infeksjon innen 3-4 uker etter primæroperasjonen eller etter symptomdebut,
kan bløtdelsrevisjon med bytte av modulære komponenter lykkes. Vi har sett på
resultatet av våre infeksjoner behandlet med debridement og bytte av plastinnsats.
Materialer og metoder: Fra 2002 til og med 2015 har vi operert 4359 primære kneproteser. 22

proteser fikk infeksjon og ble operert med debridement og bytte av plast. Minimum oppfølgingstid 18
måneder. De fleste pasientene er operert tre til fire uker etter primæroperasjonen, men noen har fått
såkalt hematogen infeksjon og er behandlet innen 4 uker etter symptomdebut.
Etter fjerning av plastinnsatsen gjøres et omhyggelig debridement og det skylles med 10 liter saltvann
før det gjøres fullstendig ny oppdekking, også med bytte av frakker og hansker før det settes inn en ny
plastinnsats og såret lukkes.
De fleste pasientene har initialt fått Vancomycin og Rimactan inntil dyrkningssvar foreligger.

Resultater:
22 primære kneproteser fikk gjort debridement på grunn av tidlig infeksjon.
11 ble infeksjonsfrie etter debridement.
11 ble ikke infeksjonsfrie etter debridement og fikk utført to-seanses revisjon.
Det var 10 rene Staphylococcus aureus-infeksjoner, 2 rene Staphylococcus epidermidis-infeksjoner.
1 Haemophilus influenzae, 1 Streptococcus viridans, 1 coli og resten blandingsinfeksjoner.
Det var flere blandingsinfeksjoner blant dem som måtte gjennomgå to-seanses revisjon.

Diskusjon: I litteraturen rapporteres det svært varierende resultater på vellykket debridement. Det

varierer fra 36 til 77 % suksess. Vi har altså 50 % suksess. Vi benytter sementfri femurkomponent og
dette kan være en forklaring på hvorfor suksessraten ikke er bedre. Det vil ofte være en liten glipe mellom
protese og ben på femursiden og vi tenker oss at akkurat i disse sprekkene får man ikke gjort et godt nok
debridement.

108

Høstmøteboken • 2017

Abstrakt

126

Protese

RESULTATER VED REVISJON FOR INFISERT KNEPROTESE.
EN OBSERVASJONS STUDIE FRA NASJONALT REGISTER
FOR LEDDPROTESER (1994-2016)
Leta TH1,2,3, Lygre SHL4,5, Høvding P4, Hallan G4,6, Gjertsen JE4,6, Dale H4, Furnes O4,6
1. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. 2. VID vitenskapelige høgskole. 3. Haraldplass Diakonal Sykehus; 4. Nasjonalt
register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. 5. Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.
6. Klinikk institutt 1 (K1), Det medisinske fakultet, Universitet i Bergen

Bakgrunn og formål: Dyp infeksjon etter kneprotesekirurgi er en alvorlig
komplikasjon og insidensen varierer fra 0,5 % til 3 % avhengig av risikofaktorer
hos pasienten. Det er ikke internasjonal konsensus om kirurgisk behandling av
dyp infeksjon etter primær kneprotesekirurgi. Formålet med denne studien er å
undersøke proteseoverlevelse, re-revisjonsrisiko og dødelighet etter 3 forskjellige
revisjonsprosedyrer ved dyp infeksjon av kneprotese: Bløtdelsdebridement med
eller uten bytting av plast (Irrigation and Debridement (IAD)), 1-trinnsrevisjon
og 2-trinnsrevisjon.
Materiale og metode: Studien er basert på data fra 74 655 primære kneproteseoperasjoner (total og
unikondylære) rapportert til Nasjonalt Register for Leddproteser i perioden 1994 til 2016. Av disse ble
784 (1 %) revidert på grunn av dyp infeksjon og ble inkludert i denne studien. Kaplan-Meier (KM) og
Cox regresjonsanalyser ble utført for å vurdere proteseoverlevelse og re-revisjonsrisiko med justering for
kjønn, primærdiagnose og alder ved revisjon (1. gangs revisjon).

Resultater: Av de 784 kneproteserevisjonene ble IAD utført i 377 knær (48 %), 1-trinnsrevisjon i 107
knær (14 %) og 2-trinnsrevisjon i 300 knær (38 %). Henholdsvis 70 (19 %), 16 (15 %) og 31 (10 %)
av disse kneprotesene ble re-revidert (2. gangs revisjon) på grunn av dyp infeksjon. For alle revisjonsoperasjoner med alle re-revisjonsårsaker som endepunkt var 1- and 5-års KM proteseoverlevelse henholdsvis 86 % og 79 %; etter IAD 83 % og 75 %, etter 1-trinnsrevisjon 91 % og 77 % og etter 2-trinnsrevisjon 92 % og 85 %. For infeksjon som re-revisjonsårsak var 1- og 5-års overlevelse henholdsvis 84 %
og 80 % etter IAD, 93 % og 85 % etter 1-trinnsevisjon og 94 % og 89 % etter 2-trinnsrevisjon.
Sammenlignet med 2-trinnsrevisjon for alle re-revisjonsårsaker var risiko for re-revisjon nesten doblet
for 1-trinnsrevisjon (RR = 1,9; 95 % CI: 1,1-2,9; p = 0,02). For infeksjon som re-revisjonsårsak var det
ikke statistisk signifikant forskjell i re-revisjonsrisiko mellom 2-trinnsrevisjon og 1-trinnsrevisjon (RR = 1,5;
95 % CI: 0,9-2,9; p = 0,1). 90-dagers dødelighet var 2 % etter alle revisjonsoperasjoner; 2 % etter IAD,
1 % etter 1-trinnsrevisjon og 1 % etter 2-trinnsrevisjon.
Konklusjon: IAD hadde gode resultater sammenlignet med publiserte studier. Det er best protese-

overlevelse ved 2-trinnsrevisjon både etter 1 og 5 år og med både alle re-revisjonsårsaker og infeksjon
som endepunkt. Sammenlignet med 2-trinnsrevisjon hadde 1-trinnsrevisjon økt risiko for re-revisjon
med alle re-revisjonsårsaker som endepunkt men det var ikke statistisk signifikant forskjell i
re-revisjonsrisiko ved justering og infeksjon som endepunkt.
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SMERTER OG FUNKSJON HOS PASIENTER SOM HAR
GJENNOMGÅTT EN PROTESEREVISJON I 2 TRINN FOR
INFISERT HOFTEPROTESE
Hoem V, Dybvik E, Hallan G
Universitetet i Bergen, Nasjonalt register for leddproteser og Haukeland universitetssjukehus

Innledning: De fleste pasienter med kroniske infeksjoner i primære hofteproteser
har ved Haukeland universitetssjukehus blitt behandlet med en 2-trinns proteserevisjon, som i henhold til litteraturen skal sanere infeksjonen i 90 % av tilfellene.
I hovedsak blir sanering av infeksjonen sett på som en vellykket behandling.
Det har vært lite eller intet fokus på andre utfall, som for eksempel smerter og
hoftefunksjon etter denne behandlingen.
Etter en primær hofteprotese kan man forvente en høy grad av smertefrihet, funksjon og fornøydhet. I
denne studien ville vi undersøke pasientrapporterte utfall på pasienter som gjennomgikk 2-trinns revisjon
på grunn av infisert hofteprotese på Haukeland universitetssjukehus i perioden 2000-2015.

Materialer og metoder: Pasienter operert med 2-trinns revisjon ble identifisert i operasjonsplanleggingsprogrammet Orbit og hofteregisteret. For å undersøke de overnevnte parameterne benyttet vi oss av Hip
disability Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) og EQ-5D-5L samt Harris Hip Score (HHS).

Resultater: Vi identifiserte 58 pasienter hvorav 44 fremdeles var i live. 29 pasienter besvarte spørre-

skjemaer og ble undersøkt av forfatterne. Harris Hip score viste en gjennomsnittsverdi på 67 (23-97).
Score <70 tilsvarer dårlig funksjon. EQ5D viste gjennomsnittlig index-score på 0,7 (0,3-1,0) i motsetning
til 0,82 som regnes som normal. Gjennomsnitts VAS-score på 55 i forhold til gjennomsnitt på 78, 3 i
danske populasjonsverdier. HOOS var <70 i alle underkategorier med verdier i gjennomsnitt rundt 65 i
forhold til referanseverdier som ligger rundt 80+ fra referansestudien av Nilsdotter et al.

Diskusjon: 2/3 av pasientene, som altså har gjennomgått minst 2 store operasjoner etter primær-

protesen, hadde dårlig resultat. Vi synes det er viktig å få fram at sanering av infeksjonen med denne
tilnærmingen har en pris; man kan ikke forvente en god hofte selv om infeksjonen saneres effektivt med
en 2-trinns revisjonsprosedyre.

Betydning/relevans: Med så vidt dårlige kliniske resultater etter 2-trinns revisjoner kan man diskutere

om revisjoner i ett trinn kan benyttes oftere. Pasienter som skal gjennomgå behandlingen må få realistisk
informasjon om hva de kan forvente av utfall.

Referanser:
1. EuroQol--a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health policy (Amsterdam, Netherlands) 1990;16: 199-208.
Harris WH. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment by mold arthroplasty. An end-result study using
a new method of result evaluation. The Journal of bone and joint surgery American volume 1969;51: 737-55. 2. Jansson KA, Granath F.
Health-related quality of life (EQ-5D) before and after orthopedic surgery. Acta orthopaedica 2011;82: 82-9. 3. Klassbo M, Larsson E, Mannevik E. Hip disability and osteoarthritis outcome score. An extension of the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index.
Scandinavian journal of rheumatology 2003;32: 46-51. 4. Lieberman JR, Dorey F, Shekelle P, et al. Outcome after total hip arthroplasty.
Comparison of a traditional disease-specific and a quality-of-life measurement of outcome. The Journal of arthroplasty 1997;12: 639-45.
Nilsdotter AK, Lohmander LS, Klassbo M, Roos EM. Hip disability and osteoarthritis outcome score (HOOS)--validity and responsiveness in
total hip replacement. BMC musculoskeletal disorders 2003;4: 10. 5. Szende A, Janssen B, Cabases J. Self-Reported Population Health:
An International Perspective based on EQ-5D: Springer Netherlands; 2014. 6. Tidermark J, Bergstrom G, Svensson O, Tornkvist H, Ponzer
S. Responsiveness of the EuroQol (EQ 5-D) and the SF-36 in elderly patients with displaced femoral neck fractures. Quality of life research:
an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation 2003;12: 1069-79. 7. van Hout B, Janssen MF, Feng
YS, et al. Interim scoring for the EQ-5D-5L: mapping the EQ-5D-5L to EQ-5D-3L value sets. Value in health: the journal of the International
Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2012;15: 708-15.
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OMLEGGING FRA DIREKTE LATERAL TIL BAKRE
TILGANG VED TOTAL HOFTEPROTESE VED
DIAKONHJEMMET SYKEHUS
Brekke IF, Gyllensten KS, Sivertsen EA
Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Innledning: Bruken av direkte lateral tilgang ved innsetting av total hofteprotese
(THA) i Norge er redusert fra 70 % for ti år siden til 16 % i 2016. Bakre tilgang ble
brukt i 58 % av primæroperasjonene i 2016. Vi endret standard tilgang ved THA
fra direkte lateral til bakre i april 2016.
Materiale og metode: Fra 21.09.15 til 18.01.17 ble det implantert 138 totalproteser i direkte lateral og
179 i bakre tilgang ved Diakonhjemmet Sykehus. Vi undersøkte om valg av tilgang hadde betydning for
reoperasjonsrate, implantatvalg, operasjonstid og LIS deltakelse.

206 av 317 pasienter (65 %) hadde utfylt Oxford Hip Score (OHS) på fysioterapikontroll 6 måneder postoperativt. Av disse var 76 blitt operert i lateral og 130 i bakre tilgang. Det ble undersøkt om valg av tilgang
hadde betydning for OHS og selvrapportert halting som er en subskår i OHS.

Resultater: Det var 4 (2.9 %) reoperasjoner ved direkte lateral og 8 (4. 5 %) reoperasjoner ved
bakre tilgang (n.s) reoperasjoner. Av de operert i bakre tilgang ble en operert for sementlekkasje, en
for hematom og en for fraktur. Resten av reoperasjonene var på grunn av dyp infeksjon. Det ble brukt
usementert kopp ved 30 (22 %) av operasjonene med lateral og ved 53 (30 %) av operasjonene med
bakre tilgang (p=0.11). Operasjonstiden var 83 minutter ved direkte lateral og 82 minutter ved bakre
tilgang (n.s). LIS var hovedoperatør ved 28 (20 %) av operasjoner med direkte lateral og ved 42 (24 %)
av operasjonene med bakre tilgang (n.s).
Gjennomsnittlig OHS var 39.3 (SD=7.3, median=41) blant pasientene som ble operert i direkte lateral
tilgang og 41. 1 (SD=6.6, median=43) blant pasientene operert i bakre tilgang (p=0. 06). Gjennomsnittlig
halteskår var 3.0 (SD=1.14, median=3) blant pasientene som ble operert i direkte lateral tilgang og 3.2
(SD=1.02, median=3) blant pasientene som ble operert i bakre tilgang (n.s).
Gruppene var sammenliknbare med hensyn til følgende parametre: Alder, kjønn, asa score, diagnose,
charnley gruppe, implantatvalg og lis involvering.
Gjennomsnittlig OHS for de 65 første og de 65 siste operert med bakre tilgang, var henholdsvis 40.0
(SD=7.9, median=43) og 42.2 (SD=4.9, median=43) (p=0.06). Lateral tilgang var en negativ prediktor for
OHS i både univariat og multivariat analyse, når de første 65 pasientene operert i bakre tilgang ble tatt ut.

Diskusjon: Vi så en tendens til bedre pasientopplevelse etter omleggingen som ikke var signifikant i

vårt primærutvalg. Vi hadde forventet en større effekt på halting. OHS dataene indikerer en læringseffekt.

Betydning/relevans: En kan legge om fra direkte lateral tilgang til bakre tilgang trygt og uten

midlertidig reduksjon i funksjonelle resultater. Effekt i form av bedret pasientopplevelse kan oppnås etter
kort tids læring.
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INTRA- OG INTEROBSERVER RELIABILITET VED
VURDERING AV GLUTEAL ATROFI OG FETTINFILTRASJON
VED COXARTROSE VURDERT MED MR
Kivle K1, Lindland E2, Mjaaland KE2, Pripp AH3, Svenningsen S2, Nordsletten L4
1. Oslo universitetssykhus, Rikshospitalet. 2. Sørlandet sykehus, Arendal. 3. Oslo universitetssykehus, Oslo senter for biostatistikk
og epidemiologi. 4. Oslo universitetssykehus Ullevål

Innledning: Ved uttalt coxartrose sees muskulære forandringer i form av atrofi og
fettinfiltrasjon, i tillegg til tap av brusk og benete forandringer som er velkjent.
Gluteus medius og minimus er de viktigste aktive stabilisatorene av hofteleddet,
slik at det er av særlig interesse å vurdere atrofi og fettinfiltrasjon av disse musklene.
Total hofteprotese en effektiv og pålitelig metode ved uttalt coxartrose, men noen pasienter oppnår ikke et
optimalt funksjonsnivå etter kirurgi. Atrofi og fettinfiltrasjon av glutealmusklaturen som allerede var tilstede
ved operasjonstidspunkt, kan sannsynligvis delvis forklare dette. MR er best egnet til å identifisere og
estimere disse forandringene. For å kunne benytte dette trenger man validerte metoder, og vi har således
søkt å validere en semi-kvantitativ metode for vurdering av fettinfiltrasjon samt tverrsnittsareal av muskel
for vurdering av atrofi.

Materialer og metoder: Vi inkluderte prospektivt 41 pasienter med uttalt coxartrose som alle var

planlagt operert med total hofteprotese. Av disse gjennomførte 39 pasienter (26 kvinner og 13 menn,
alder gjennomsnitt 66 år) MR av den affiserte hoften i forkant av kirurgi. Tverrsnittsareal av gluteus
medius og minimus ble målt på transverselle T1-vektede bilder halve distansen mellom trochanter major
og crista iliaca. Fettinfiltrasjon av gluteus medius og minimus ble vurdert ved hjelp av et semi-kvantitativt
0-4 graderingssystem (Goutallier) 1/3 og 2/3 av distansen mellom trochanter major og crista iliaca.
Samtlige målinger er gjort uavhengig av to observatører, og én observatør har i tillegg utført målingene to
ganger. På bakgrunn av dette har vi beregnet intra- og interobserver reliabilitet. Vi har benyttet intraclass
correlation coeficcient (ICC), Cohens kappa (k), prevalens-justert kappa (kmax) og Bland-Altman-plot for å
vurdere dette.
Resultater: Vi fant utmerket interobserver reliabilitet for vurdering av tverrsnittsarealet av både gluteus
medius (ICC 0,98) og gluteus minimus (ICC 0,95). Bland-Altman plot viste stor grad av enighet, enkelte
uteliggere, men ingen tegn til proporsjonal skjevhet eller heteroskedastisitet. Intraobserver realibilitet var
tilsvarende med ICC 0,97 for gluteus medius og ICC 0,93 for gluteus minimus.
Ved vurdering av fettdegenerasjon var interobsever reliabilitetet kun moderat (gjennomsnitt k 0,23 og
gjennomsnitt kmax 0,53). De to observatørene angav imidlertid samme resultat i 71 % av tilfellene.

Diskusjon/betydning: Vår studie viste utmerket intra- og interobserver reliabilitet ved vurdering av
tverrsnittsareal av gluteus medius og minimus ved uttalt coxartrose. For vurderingen av fettinfiltrasjon
viste det semi-kvanttaive graderingssystemet kun moderat reliabilitet, men stor grad av enighet. Relativ
lav prevalens av betydelig fettinfiltrasjon kan delvis forklare dette.
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TRANSPOSISJON AV MUSCULUS GLUTEUS
MAXIMUS-LAPP TIL TROCHANTER MAJOR VED GLUTEAL
SVIKT ETTER PROTESEKIRURGI I HOFTELEDD
Heier T, Høvik Ø
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

Innledning: Gluteal svikt er en kjent komplikasjon til protesekirurgi i hofteledd, og
ses særlig når det har vært benyttet direkte lateral tilgang. Årsakssammenhengen
er imidlertid multifaktoriell, og kan henge sammen med mekanisk svikt i rekonstruksjonen av glutealmuskulaturen, nerveskade, endrete biomekaniske forhold
mv. Vi har siden 2011 benyttet en lapp av musculus gluteus maximus for å bedre
funksjonen til abduktorene i hofteleddet, og ønsket å se i hvilken grad pasientene
hadde nytte av denne prosedyren.
Materiale og metode: På høstmøtet 2014 ble resultater for denne prosedyren med inntil 1 års oppfølging
presentert. (54 pasienter)
Vi har fra 15. mars 2011 nå gjort totalt 102 transposisjoner av musculus gluteus maximus, 90 av disse
fram til 1. september 2016. 6 har vært i kombinasjon med andre prosedyrer som revisjon av protesekomponenter eller revisjon fra hemiprotese til totalprotese, mens 84 har vært operert med transposisjon
alene. 5 pasienter har ikke hofteprotese, men operert på grunn av ruptur av glutalsener/gluteal svikt.
Pasientene ble undersøkt av fysioterapeut preoperativt, og skåret med Harris Hip Score og EQ5.
Trendelenburgs test ble utført og registrert i pasientjournalen. Postoperativ oppfølging med polikliniske
kontroller hos fysioterapeut ble satt opp etter 3, 6, 12 og 24 måneder.

Resultater: Vi har gjennomgått resultatene til og med 2-årskontrollen for de pasientene der det kun er
utført transposisjon på pasienter som er operert med totalprotese, og preoperativ score foreligger.
Registreringen er mangelfull, bl. a har en god del pasienter ikke ønsket å komme til alle kontrollene vi har
tall for 73 pasienter med 6 måneders kontroll og 53 som har data etter ett år. 61 har registrering etter tre
måneder. 39 har registrert oppfølging på to-årsmerket.
HHS bedret seg fra 49,9 til 63,8 i løpet av de første 6 månedene etter inngrepet. Fram til to-årsmerket var
det ingen ytterligere bedring å spore. Smertedelen i HHS var det som bedret seg mest. De fleste som brukte
ganghjelpemidler før inngrepet gjorde dette også etter to år.
EQ5 gikk fra 0,51 til 0,6 etter 3, 6 og 12 måneder, og til 0,71 etter to år.

Konklusjon: Inngrepet har best effekt på smerte, men ikke mange får bedret styrke. Det er lite endring
etter 6 måneder. Inntrykket er at pasientene har nytte av operasjonen, men de oppnår ikke et resultat en
kan forvente ved en ukomplisert primærproteseoperasjon. Det er viktig at pasientene informeres om hva
man kan forvente.
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MAKSIMAL STYRKETRENING HOS PASIENTER OPERERT
MED TOTAL HOFTEPROTESE; IMPLEMENTERING
I KLINISK PRAKSIS
Winther SB1,2, Foss OA1,2, Husby OS1,2, Wik TS1,2, Klaksvik J1, Husby VS3
1. Ortopedisk forskningssenter, ortopedisk avdeling, Klinikk for ortopedi, reumatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital HF, Trondheim.
2. Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim. 3. Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim

Innledning: Pasienter operert med total hofteprotese (THA) har redusert muskelstyrke i det opererte benet etter endt rehabilitering. Fire uker maksimal styrketrening (MST) med veiledning fra treningsfysiolog øker muskelstyrken hos
unilaterale THA pasienter <65 år. Målet i denne studien var å undersøke om det er
mulig å innføre MST i klinisk praksis, og om tidligere resultater kan generaliseres
til en større del THA pasienter.
Metode: 60 primære THA pasienter ble randomisert til MST eller konvensjonell fysioterapi (KF). Pasientene i MST gruppen trente 4 x 5 repetisjoner på 85-90 % av maksimal kapasitet i benpress og abduksjon
på den opererte foten. De trente tre ganger i uken ved et kommunalt fysikalsk institutt fra to uker til tre
måneder postoperativt. Pasientene i KF gruppen fulgte treningsopplegget fra sin respektive fysioterapeut.
Styrke og smerte ble evaluert preoperativt, 1 uke – 3, 6 og 12 måneder postoperativt. Andre parametere
som ble målt var 6 min gangtest, HHS og HOOS-PS.
Resultater: 27 pasienter i hver gruppe gjennomførte intervensjonen. MST pasientene var signifikant
sterkere i to-bens benpress enn KF pasientene etter intervensjonen; tre måneder postoperativt (p<0.001)
og ved 6 (p<0.001) og (p=0.003) 12 måneder postoperativt. MST pasientene var også sterkere i ben
press og abduksjon i den opererte foten ved tre og seks måneders oppfølging (p≤0.002). Ingen andre
forskjeller mellom gruppene ble funnet.
Diskusjon: MST de tre første månedene postoperativt, gjennomført ved kommunale fysikalske institutt

økte muskelstyrken effektivt etter THA. Muskelstyrken var bedre hos MST pasientene enn KF pasientene
ved alle tidspunkter opp til ett år. MST er godt tolerert hos et bredt utvalg av THA pasienter og kan gjennomføres innenfor dagens rehabiliterings retningslinjer.

Relevans: Innføring av MST i klinisk praksis kan redusere rehabiliteringstiden til pasientene som følge
av redusert tid til gjenvinning av styrke og funksjonalitet.
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PRESISJON VED HOFTEPROTESE VIA FREMRE TILGANG
MED RØNTGENGJENNOMLYSNING
Bjørgul K
Aleris Frogner, Oslo

Bakgrunn: Miniinvasiv hoftekirurgi kan gjøres med og uten strekkbord og både
via anterolateral og direkte fremre tilgang. Korrekt plassering av komponentene
er viktig da det kan ha betydning for stabilitet, slitasje og benlengde. Vanligvis
har man akseptert 15 grader feilmargin ved plassering av koppen, mens den
aksepterte feilmarginen på benlengde ikke er etablert. Det er derfor viktig at den
atraumatisk teknikken ikke går på bekostning av optimal plassering av protesekomponentene. Ved bruk av strekkbord kan man lett bruke gjennomlysning for
å hjelpe seg under operasjonen.
Vi har med dette ønsket å studere presisjonen ved våre inngrep målt ved abduksjonsvinkel på
acetabulum og radiologisk benlengde postoperativt.

Materiale og metode: Materialet omfatter alle pasienter som ble operert med primær hofteprotese

ved Aleris Frogner fra august 2013 til juni 2017. Alle ble operert med direkte fremre tilgang via SmithPetersens intervall i ryggleie med gjennomlysningskontroll. Målet for operasjonen var 0 mm i benlengdeforskjell når motsatt hofte var frisk. Ved syk hofte på motsatt side var målet anatomisk hofte, mens vi
ved suboptimal motsatt hofteprotse søkte å utligne eventuell anisomeli. For koppen har jeg siktet på en
abduksjonsvinkel på 40-45 grader, og i beregningene har jeg derfor tatt utgangspunkt i at 42,5 grader
er målet. Det ble i hovedsak benyttet usementert teknikk. Alle operasjonene ble planlagt i OrthoView, og
postoperative bilder tatt første dag etter operasjonen ble benyttet for resultatmål. Alle målingene er utført
av operatør.

Resultater: 530 operasjoner inngår i materialet; 229 kvinner og 301 menn. Gjennomsnittsalder for
menn var 58,8 og 60,2 for kvinner mens BMI var 27,9 og 26,1 for henholdsvis kvinner og menn. ASA ble
brukt for å kvantitere komorbiditet, og 37 prosent var ASA 1,61 prosent ASA 2 og bare 2 prosent var ASA
3. Gjennomsnittlig abduksjonsvinkel var 43,8 (28-60) grader. Med en feilmargin på 15 grader var 99,6
prosent av operasjonene innenfor, med 10 grader var 94,9 prosent innenfor, mens bare 77,4 prosent var
innenfor ved 5 grader feilmargin. Gjennomsnittlig benlengdeforskjell var 0,6 mm forlengelse. Ved å bruke
feilmargin på 5, 7 og 10 millimeter anisomeli, var 89, 94 og 99 prosent av pasientene innenfor.
Diskusjon: Disse tallene illustrerer at presisjon varierer med hvilke mål man setter seg. Resultatene bør

angis i andel innenfor veldefinerte mål, ikke gjennomsnittstall. Målemetoden er grov og inneholder en
rekke feilkilder, først og fremst knyttet til pasientens plassering under røntgen undersøkelsen, som utføres
på morgen første postoperative dag. Alle målingene er utført av operatør, noe som introduserer mulighet
for systematisk bias i retning av gode resultater.

Relevans: En bør vurdere om røntgengjennomlysning peroperativt bedrer presisjonen ved
MIS protesekirurgi.
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HOFTEPROTESEKIRURGI INNEN I DET PRIVATE
HELSEVESENET. EPIDEMIOLOGI
Bjørgul K
Aleris Frogner, Oslo

Bakgrunn: Hofteprotesekirurgi drives ved tre typer sykehus i Norge i dag. Disse
deles gjerne inn i offentlige, private non-profit sykehus med offentlig avtaler og en
liten gruppe med private sykehus som driver for fortjeneste. Det foreligger lite data
vedrørende den siste gruppen, selv om situasjonen er blitt noe mer transparent
etter at Leddregisteret begynte å offentliggjøre volumtall for hvert enkelt sykehus.
Ved vårt sykehus opererer vi pasienter med privat helseforsikring, pasienter som
betaler privat, samt pasienter som er henvist fra det offentlige helsevesenet.
Målet med denne studien er å belyse epidemiologiske forhold ved de tre
pasientgruppene.
Materiale: Vi utførte 530 primære proteseoperasjoner i perioden august 2013 - juni 2017. Alle ble

operert i narkose med direkte fremre tilgang på strekkbord og gjennomlysningskontroll. 425 operasjoner
ble utført på oppdrag fra et forsikringsselskap, 65 ble utført på privatbetalende pasienter, og 40 ble utført
etter offentlig avtale.

Resultater: Av forsikringspasientene var 39 % kvinner og 61 % menn. Av de selvbetalende var derimot
62 % av pasientene kvinner og 38 % menn, i likhet med for gruppen av offentlige pasienter der 58 % var
kvinner og 43 % menn. Idiopatisk artrose utgjorde 86 % av forsikrede, 88 %t av de private og 98 % av
de offentlige pasientene. Gruppen forsikrede pasienter var 57,2/57,3 år (menn/kvinner); de private var
70,1/72,0 år; de offentlige 62,2/68,4 år. Alle gruppene var overvektige (BMI 25-30) bortsett fra gruppen
privatbetalende kvinner som hadde gjennomsnittlig BMI på 24,7 kg/m2.
Diskusjon: Resultatene viser tydelige forskjeller mellom gruppene hva angår kjønnsfordeling og alder og

gjenspeiler formodentlig forskjeller i tilgang til privat helseforsikring. Helseforsikring er for en stor del et
gode formidlet gjennom arbeidsplassen, og dermed er de fleste i denne gruppen i en alder der de fortsatt
har jobb.
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ELEKTIV PROTESEKIRURGI BLIR SUBVENSJONERT
AV ØYEBLIKKELIG HJELP PROTESEKIRURGI I DAGENS
FINANSERINGSSYSTEM
Månsson L
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak, Drammen Sykehus, Vestre Viken HF

Innledning: Innsatsstyrt finansiering ble innført 1997 i Norge. Systemet baseres
på at alle opphold på virksomheter som omfattes av systemet blir plassert inn
i en DRG-gruppe. De ulike DRG-gruppene blir tildelt en kostnads vekt basert
på beregnede faktiske gjennomsnittskostnader for den aktuelle gruppen. DRGvektene blir brukt både på overordnet politisk nivå, for eksempel i vurdering om
en type av drift er kostnadseffektiv, og på lav nivå ned på finansiering av Norske
sykehusavdelinger. Vi ønsket å se på om dette systemet har en uhensiktsmessig
effekt ved protesekirurgi, ved at kostnader som generes av øyeblikkelig hjelp
oppdraget blir omfordelt til den elektive ortopedien.
Materialer og metoder: I denne studien har vi valgt å avgrense oss til kostnadsdriveren liggetid. Det er
brukt data fra Norsk Pasientregister for første tertial 2017 til å finne gjennomsnittlig liggetid for de ulike
proteserelaterte DRG-gruppene hos planlagte respektive øyeblikkelig hjelp pasienter.

Resultater: I samtlige DRG-grupper er det funnet en vesentlig lengre liggetid for øyeblikkelig hjelp enn
ved planlagt behandling. Den største forskjellen finner man i DRG 209C (utskiftning av hofteprotese) der
øyeblikkelig hjelp pasientene har 7,3 døgn (93 %) lengre liggetid.
Diskusjon: Studien viser at det er en systematisk effekt i dagens system for innsatsstyrt finansiering

der kostnader som er relatert til øyeblikkelig hjelp oppdraget blir omfordelt til elektiv protesekirurgi. Dette
er noe man må ta høyde for i alle nivåer i spesialisthelsetjenesten for at det ikke skal ha uhensiktsmessige effekter på hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag. Hvis man har valgt å drifte skjermede elektive
virksomheter, så må disse få en lavere stykkpris for protesekirurgi enn virksomheter som har øyeblikkelig
hjelp funksjon

Betydning/relevans: Det er viktig at man ikke systematisk underfinansierer øyeblikkelig hjelp.
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ØKONOMISKE ASPEKTER AV DAGKIRURGISK
BEHANDLING FOR OPERASJONSTRENGENDE
DISTALE RADIUS FRAKTURER
Engarås M, Polacek M
Ortopedisk avdeling, Vestre Viken Drammen sykehus

Innledning: Tradisjonelt har operasjonstrengende distale radiusfrakturer ved
Drammen sykehus blitt innlagt og operert på sentraloperasjons ø-hjelps stue.
Siden 2014 har vi hovedsakelig behandlet disse pasientene på dagkirurgisk
avdeling. Vi ønsket med denne studien er å evaluere de økonomiske aspektene av
en slik endring.
Matriale og metode: Undersøkelsen ble gjennomført som en kohortstudie med pasienter operert for
distal radius fraktur med volar plate i tidsrommet 01.01.14 t.o.m. 31.12.16. Pasientene fikk i den grad
det var mulig tilbud om operasjon på dagkirurgisk avdeling, men ble lagt inn og behandlet på tradisjonell
måte ved sprengt kapasitet og ved ferieavvikling. Med hjelp fra økonomiavdelingen ved Vestre Viken
helseforetak ble det laget en kostnadsanalyse. Det ble også hentet data fra Norsk pasientregister, hvor
man så på alle pasienter operert i Norge med volar distal radius plate i samme tidsrom.
Resultater: Totalt 246 pasienter >18 år ble operert for distal radiusfraktur i tidsrommet 2014 t.o.m.
2016. 137 pasienter ble operert på dagkirurgisk avdeling og 85 pasienter ble innlagt og operert på
sentraloperasjon. Gjennomsnitt antall liggedøgn for de inneliggende pasientene var 2,7 døgn. Gjennomsnittskostnaden for heldøgnbehandling var 63 591 kr per pasient og for dagkirurgisk behandling 16 207
kr per pasient uten implantatkostnader. I følge sykehusets regnskap ble det brukt 5 405 235 kr på 85
innlagte pasienter mens bare 2 220 359 kr ble brukt på behandling av 137 pasienter dagkirurgisk. I følge
data fra Norsk pasientregister ble det i perioden 2014-2016 operert 10 351 plateosteosynteser av distale
radius. Av disse pasientene ble 3150 operert poliklinisk/dagkirurgisk og 7201 operert som inneliggende/
døgnopphold.
Diskusjon: Det er ikke lett med dagens systemer å få frem eksakte kostnader for behandling av en
spesifikk pasientgruppe. Men det råder ingen tvil om at det dreier seg om vesentlige forskjeller med
betydelige økonomiske fordeler med dagkirurgisk behandling av pasienter med operasjonskrevende
distal radius fraktur.
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UTVIKLING AV DEXA-ANALYSE FOR HÅNDLEDDSPROTESER
Glad TH1, 3, Godang K2, Bollerslev K2,3, Røkkum M1,3, Reigstad O1,3
1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Seksjon for spesialisert endokrinologi, Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet. 3. Oslo universitetssykehus

Innledning: DEXA (Dual-energy x-ray absorptiometry) kan benyttes til å undersøke
benkvaliteten rundt leddproteser. Metoden er etablert for hofte- og kneproteser.
Det skjer en kraftoverføring mellom protese og omkringliggende ben som påvirker
benmineraltettheten (BMD). Bruk og belastning av en protese stimulerer til økt
BMD. Derfor er BMD høyere omkring en velfungerende protese enn en dårligere
fungerende, eksempelvis smertefull protese.
Løsning fører til reduksjon i BMD. BMD er høyere der protesen sitter godt fast i benet og kraftoverføringen skjer enn der den ikke sitter så godt og det er mindre kraftoverføring (”stress shielding”). Ved å dele
benet rundt protesen inn i ”regions of interest” (ROI) kan man sammenligne de ulike områdene rundt
protesen, og dermed få et inntrykk av hvor i benet protesen sitter og kraftoverføringen skjer. DEXA er ikke
tidligere utført på håndleddsproteser. Vi har undersøkt hvor presis metoden er til å undersøke BMD rundt
håndleddsproteser.

Metode: DEXA-undersøkelser ble utført som ledd i en RCT mellom to håndleddsproteser. Dobbelt-

undersøkelser ble utført på 34 pasienter ved 3 måneders kontroll, i det pasientene ble reposisjonert
mellom undersøkelse 1 og 2. Enhver målt endring i BMD mellom de to undersøkelsene er forårsaket av
målefeil. Standardavviket (SD) er et mål for hvor presis metoden er. Variasjonskoeffisienten (CV) er en
prosentvis angivelse av størrelsen på SD i forhold til gjennomsnittlig BMD, og er gitt ved formelen: 100 x
[(SD/√2)/mean]. Vi definerte presisjon som minste prosentvise endring i BMD som med 95 % sikkerhet
angir en reell endring. Presisjonen ble regnet ut ved formelen: CVx√2x1.96. Lunar Prodigy DEXA-maskin
med lårhalsprogramvare ble benyttet ved scanning av pasientene. Presisjonen ble undersøkt for 1 ROI
som omfattet hele proksimale protesekomponent og 1 ROI som omfattet hele distale komponent. I tillegg
undersøkte vi presisjonen etter å ha delt proksimale komponent inn i først 3 og deretter 5 ROI’er. Ettersom distale komponent er såpass liten var det ikke praktisk mulig å dele denne inn i mindre ROI’er.

Resultat:
		
ROI 1

ROI 2

ROI 3

ROI 4

ROI 5

1 ROI proksimalt

CV (%)
Presisjon (%)

5.2				

1 ROI distalt

CV (%)

4.7				

Presisjon (%)

13.1				

3 ROI proksimalt

CV (%)

3.5

Presisjon (%)

9.7

6.5

5.8		

5 ROI proksimalt

CV (%)

4.3

3.4

2.1

2.3

3.1

Presisjon (%)

12.0

9.4

5.8

6.5

8.6

1.9				

2.3

2.1		

Konklusjon: Presisjonen var god for 1 ROI rundt proksimale komponent, og tilsvarte presisjonen for
hofteproteser. Ettersom det var vanskelig å skille håndrotsknoklene fra hverandre på DEXA-bildene ble
presisjonen mindre god for distale komponent. 3 ROI-modellen kan benyttes på proksimale komponent,
mens økende antall ROI’er ser ut til å redusere presisisjonen.
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ÅRSAKER TIL TIDLIG LØSNING AV TRAPEZIUMKOMONENT
ETTER ELEKTRA TOTALPROTESE I CMC1 LEDDET,
EN HISTOLOGISK STUDIE
Thorkildsen R¹, Johansson CB², Høgmalm J³, Røkkum M¹
1. Oslo universitetssykehus, Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi. 2. Odontologisk institutt, Shalgrenska akademin, Gøteborgs
Universitet. 3. Instituttet for Geovitenskap, Gøteborgs Universitet. 4. Universitetet i Oslo

Innledning: Løsning av trapeziumkomponenten er hovedutfordringen når det
gjelder langtidsoverlevelse av totalproteser i CMC 1 leddet. Elektraprotesen besto
opprinnelig av en kanulert 8mm CrCoMo skrukopp, men ble senere modifisert til
en bimaterial titankopp. Initiale studier virket lovende, men siden har andre funnet
en høy løsningsforekomst. Årsaken til sistnevnte er usikker
Materialer og Metoder: I perioden fra Nov 2009 og April 2012 ble 6 kvinnelige pasienter reoperert

med trapeziektomier etter tidligere innsettelse av Elektraproteser. Indikasjon for protesekirurgi var primær
osteoartrose hos 5 og artritt (SLE) hos 1. Alder ved proteseinnsettelse var median 61,7 (10,7). Trapeziektomi ble gjort etter median 16,8 (39,6) måneder grunnet koppløsning (hos 3) eller vedvarende
luksasjonstendens. Koppene var i hovedsak CrCoMo kopper (5 av 6). Trapeziumbenet med kopp ble
konservert i formalin og etterundersøkt (hostomorphometri) ved Odontologisk Institutt, Gøterborgs
Universitet. I tillegg ble det gjort elektronmikroskopi og spectroskopiundersøkelser for å bekrefte økt
forekomst av metalliske slitasjeprodukter i det periprostetiske benet.

Resultater: 3 av koppene var løse og på disse koppene var nesten all hydroxyapetitt borte. De reste-

rende 3 koppeNe var fastsittende, men området av metallet dekket med ben var lavt i den undersøkte
snittflaten (40 - 66 %) og mye av HA var borte også på disse koppene. I alle preparater var det uttalt
bentap og store cystiske oppklaringer spesielt under koppene. I de cystiske oppklaringene, samt langs
leddflaten av trapezium (særlig tett mot protesen) var det rikelig med makrophager med mørkt innhold.
I tillegg så vi tegn til benresorpsjon med osteoclaster og bennydannelse i benet rundt koppene. Ovennevnte etterundersøkelser bekreftet tilstedeværelse av metallprodukter i benvevet

Diskusjon: I disse preparatene ser vi en tidlig og aggressiv metallose rundt koppen. Ben-nedbrytning er
spesielt stor under koppene samt på leddflatesiden av koppen. Det er rikelig med infammatoriske celler
med metallisk innhold i samtlige preparat.

Betydning: MoM artikulasjonen er plassbesparende, men ser ut til å ha fungert dårlig ved Elektra-

protesen. I tillegg er en kanulert kopp uheldig da slitasjeproduktene ser ut til å ledes under koppen der
de fører til bendestruksjon og underminerende cystedannelse. Koppen er siden blitt modifisert to ganger
og protesen er blitt relansert av ny leverandør med en press-fit dual-mobility MoP artikulasjon.

120

Høstmøteboken • 2017

Abstrakt

204

Hånd

DOME-OSTEOTOMI VED MADELUNGS DEFORMITET
Lied L, Hulleberg G, Eide E
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Innledning: Ved Madelungs deformitet fører en vekstforstyrrelse til uttalt radial
og volar vinkling av distale radius. Klinisk er carpus og hånden forskutt volart og
radialt, mens distale ulna prominerer dorsalt. Vekstforstyrrelsen kan skyldes
forandringer i selve vekstskiven, samt et unormalt og stramt ligament mellom
lunatum og radiusmetafysen (Vickers ligament). Symptomene debuterer vanligvis
mellom 6-20 års alder. De fleste pasientene med Madelungs deformitet har
Léri-Weill dyschondrosteosis. Noen pasienter merker bare feilstillingen uten at de
har smerter, mens andre er plaget med smerter ved bevegelse i håndleddet.
Ekstensjon og pronasjonsbevegelse er vanligvis innskrenket. Dersom tilstanden
oppdages tidlig er det indikasjon for å ressesere Vickers ligament. Hos utvokste
pasienter med mye smerter, er korrigerende osteotomi i radius en mulighet.
Materialer og metoder: I perioden 21.10.14- 28.03.17 ble 4 pasienter (6 håndledd) med Madelungs
deformitet (alle kvinner, 15-21 år) operert med dome-osteotomi. To av pasientene hadde Léri-Weill
syndrom, og en av dem var tidligere operert med reseksjon av Vickers ligament. Indikasjon var smerter
og redusert bevegelighet. Alle manglet 30-40° ekstensjon, en manglet 30° pro- og supinasjon og en
manglet pronasjon utover nøytral stilling. Osteotomien ble fiksert med 2 kirschner pinner. Pasientene
hadde høy gips i 4 uker og deretter kort gips fram til pinnefjerning. Hos en pasient ble det i tillegg gjort
forkortningsosteotomi av ulna.

Resultater: Man fant tilheling av osteotomien etter 6 uker hos tre av pasientene, mens en pasient
hadde tilhelingstid på 10 uker bilateralt. De tre første pasientene opplevde mindre smerter postoperativt
og pasienten som manglet 30° rotasjon hver vei oppnådde fullt bevegelsesutslag. Den siste pasienten,
som ble operert i mars i år, har fortsatt smerter ved belastning. Hun manglet pronasjonsevne preoperativt
og har nå 20°pronasjon, men redusert supinasjon til 45°. Tre pasienter var godt fornøyd med resultatet.
To er allerede operert bilateralt, og en av de to andre ønsker også samme inngrep på motsatt side.
Diskusjon: Dome-osteotomi er et godt behandlingsalternativ ved symptomatisk Madelungs deformitet

hos utvokste pasienter. Man kan justere radial inklinasjon og volar tilt uten forkortning av radius og man
trenger ikke beingraft.
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KJEMPECELLTUMOR I BEN LOKALISERT I HÅNDROT
BEHANDLET MED RESEKSJON, BENGRAFT OG ARTRODESE
Hestmo MT, Røkkum M
Seksjon for overekstremitet og håndkirurgi, Oslo universitetssykehus, Rikshosptalet

Kjempecelletumor i ben er sjeldent i hånd. Den har en høyere risiko for lokalt
residiv grunnet utpreget tendens til ekstensjon av tumor til nærliggende ledd,
ben og bløtdeler. Kjempecelletumor forekommer hyppigst i hamatum, dernest
capitatum, skafoid og lunatum.
Vi presenterer en kasuistikk.
En 59 år gammel kvinne oppsøkte sin fastlege grunnet dorsal hevelse i venstre hånd og håndledd.
Hevelsen hadde hun hatt i siste 2 år, etter hvert ledsaget av noe smerte. Den hadde vokst langsomt,
siste måneder før presentasjon noe raskere vekst, spesielt dorsoulnart i hånden. Hun ble henvist til
Radiumhospitalet og ble her videre utredet. Røntgen viste osteolyse med buklet kontur omfattende
capitatum, hamatum og basis av 3. og 4. carpometacarpal-ledd. Det var cortical defekt mellom knoklene og dorsalt for hamatum en bløtdelshevelse. I følge Campanacci’s klassifikasjon forelå en Grad III
(aggressiv) kjempecelletumor. CT bekreftet funn i ben i mer detalj. MR viste bløtvevslesjon med
aggressivt preg, intraossøs innvekst og sannsynlig innhold av hemosiderin. Det ble utført ultralydveiledet
biopsi som konkluderte med kjempecelletumor.
Hun ble henvist til vår seksjon for videre behandling og ble operert med reseksjon av tumor, rekonstruksjon med carpometacarpal artrodese og kortikospongiøst bengraft tatt fra hoftekammen. Postoperativt
immobilisering i gips for 12 uker. Røntgen bekreftet da innheling av bengraft og tilhelet artrodeser.
Pinnene ble fjernet etter 16 uker og pasienten startet opptrening i regi av håndterapeutene. 20 uker
postoperativt har hun god bevegelse i hånden, funksjonell bevegelse i håndleddet og lite smerter. Hun
følges opp ved vår poliklinikk.
Kjempecelletumor i ben i håndrot har ofte aggressiv vekst og kan behandles med vid reseksjon og partiell
håndrotsartrodese med godt resultat.
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NYTTA AV VENEKOPLAR VED FRI VEVSFLYTTING
OG REPLANTASJON
Vatne M, Røkkum M
Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Innleiing: Ved vevsrekonstruksjon med bruk av frie lappar eller mikrovaskulære
transplantat, har ein tradisjonelt sydd karanastomosane med tynn sutur, både på
arterie- og venesida. Dei seinare åra har anastomosekoplar blitt meir utbredt, for
å anastomosera vener. Frå september 2014 har me teke i bruk denne teknikken,
både for frie lappar og ved replantasjon av større amputat. Me vil gjera greie for
vår erfaring så langt og sjå på resultata der koplaren har vore brukt.
Materiale og metodar: Me har gått gjennom alle pasientane som har blitt opererte for hovud-halskreft
og som er rekonstruerte med frie lappar, frå september 2014, då me begynte å bruka venekoplar.
Peroperative tekniske problem, komplikasjonar (sirkulasjonsvikt, reoperasjon) og resultat (overleving av
transplantatet) vart registrert.
Resultat: Me har operert 63 frie lappar på 57 pasientar, 26 kvinner og 31 menn. Median alder var 61år
(24-80). Av dei 63 lappane, var 19 anterolateral lårlapp, 9 fibula og 35 radialislappar. 46 (73 %) vart
anastomoserte med venekoplar. I to tilfelle vart det forsøkt med venekoplar, men problem med utstyret,
førte til at desse vart sydde i staden. I starten forsøkte me å bruka venekoplar med innlagt doppler, men
etter fleire tilfelle med knekkdanning på vena og vanskeleg monitorering, har me ikkje brukt doppler siste
året. 12 pasientar vart reopererte på grunn av truga sirkulasjon i lappen, av desse var 4 opererte med
venekoplar og 8 med venesutur. Me mista 8 av lappane på grunn av av sirulasjonssvikt. Overlevelsen av
lappane var på 87.3 %.
Diskusjon: Anastomose med venekoplar er ein effektiv og tidssparande metode, som har vist seg å vera
trygg i bruk. Me har hatt færre trombotiske hendingar i lappane opererte med koplaren, enn i dei der me
har sydd anastomose.

Betydning/relevans: Bruk av venekoplar ved mikrokirurgisk rekonstruksjon, er ein trygg metode, som
forkortar operasjonstida.
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TRANSPOSISJON AV LANGE HODE AV TRICEPS BRACHII VED
ARTHROGRYPOSIS MULTIPLEX CONGENITA (AMC) FOR Å
SKAPE ALBUEFLEKSJON – EN KASUISTIKK
Winge M1, Bobakk L2, Bolstad IH2, Myhre C2, Thorkildsen R1
1. Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. 2. Seksjon for klinisk service
ortopedi, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Innledning: Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) er en medfødt tilstand
med symmetriske ikke progressive leddkontrakturer. Overekstremitetene har ofte
kontrakte albuer i ekstendert stilling med hypoplastisk muskulatur. Tidlig manuelle
tøyninger og ortosebehandling er viktig for å oppnå passiv fleksjon. Ved ønske om
å skape aktiv fleksjon bør en nøye funksjonsvurdering gjøres av hele kroppen.
Materialer og metoder: 12 år gammel gutt med affeksjon av begge overekstremiteter, manglende aktiv
fleksjon i begge albuer og økende ryggplager. Pre-operativ passiv fleksjon høyre albue 90° og passiv/aktiv
albue ekstensjon 25°. Muskelstyrke i triceps er grad 4/5 med aktiv fleksjon på 0/5. Han opereres med
transposisjon av det lange hode av triceps brachii i januar 2017. Albuen gipses i 3 uker med overgang til
ortose i 90° i 6 uker og senere ekstensjonsortose. Han trener kontrollert, regelmessig og intensivt over en
lang periode med fysioterapeut og barneergoterapeut.

Resultater: Ved kontroll i august 2017 har han albue fleksjon passiv/aktiv 90°/85°, passiv/aktiv albue
ekstensjon 30°, aktiv fleksjon høyre skulder 60° med muskelstyrke i triceps og “biceps” grad 4/5 med
evnen til løft i sittende stilling av 600 grams vekt. Ryggplagene er reduserte og flere oppgaver er lettere
å gjennomføre. Utfylt Reach Out® for young people, PROMIS® upper extremity pediatric og PROMIS®
upper extremity parent viser en tilfreds gutt som er selvstendig på en god del aktiviteter og trenger hjelp
ved tyngre belastning.
Diskusjon: Denne type kirurgi er ikke sikret gode resultater. Kirurgi gjennomføres kun hvis man

forventer store fordeler med funksjonen som skapes og at dette vil veie opp for eventuelle tap. Kirurgi
vil kun vurderes hos et barn/en familie som kan gjennomføre intens post-operativ trening.

Betydning/relevans: Forbedring av generell funksjon og livskvalitet hos 12 år gammel gutt.
Referanser:
Gogola G et al, Long head of the triceps muscle transfer for active elbow flexion in arthrogryposis, Tech. hand. Surg. 2010;14: 121-124
Oishi et al, J Pediatr Orthop, Volume 37, Number 5 Supplement 1, July/August 2017
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FLEKSORSENEKIRURGI I 100 ÅR
– FRA FINGERAMPUTASJON TIL FULL RESTITUSJON
Reigstad A
Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Sutur av bøyesener i hånden hadde så dårlige resultater at det på den tyske
kirurgkongressen i 1916 ble konkludert med at fingeramputasjon var den beste
løsning. Første verdenskrig ga et puff fremover for de fleste kirurgiske spesialiteter.
Sterling Bunnell i USA, en av grunnleggerne av moderne håndkirurgi, mente denne var kombinasjonen
av flere spesialiteter som ortopedi, plastikkirurgi og nevrokirurgi anvendt på overekstremiteten. Karkirurgi
(verken makro eller mikro) var ikke inkludert fordi den ikke eksisterte. Bunnell anbefalte blant annet
sekundær rekonstruksjon med ståltråd med uttrekksteknikk ved sutur av bøyesener og gips i 3-4 uker
p.o. Resultatene var trolig dårlige siden kliniske serier ikke ble publisert.
En stor, grundig norsk undersøkelse fra 1952 dokumenterte at bare 1 av 99 suturerte fleksorsener fikk
godt resultat. Viktige forutsetninger for gode resultater etter fleksorsenekirurgi på denne tiden var ikke til
stede: akutt operasjon, anestesi, tilfredsstillende suturmateriale, operativ tilgang og riktig etterbehandling.
I 1948 begynte Claude Verdan i Lausanne å operere fleksorsener akutt med direkte tilgang på senen, og
han publiserte gode resutater i 1951.
Bunnells elever Pulvertaft, Littler og andre hadde ikke noe tro på metoden og anbefalte fortsatt elektiv
operasjon, indirekte tilgang, uttrekksutur og inngipsing. Anglosaksisk håndkirurgi ble preget av dette helt
fram på 1960-tallet, og slik ble deler av håndkirurgien liggende etter i den kirurgiske utvikling. I 1966
publiserte Bruner zig-zag snittet i vola og ut på fingrene. Dette ga en utmerket og skånsom tilgang til
flexorsenene og senekanalene som gjorde kirurgien enklere og sikrere. Etter hvert kom det bedre suturmateriale med god styrke og vevstoleranse, atraumatisk suturovergang til nål og bedre suturmetoder.
Kessler publiserte sin metode i 1973, og denne samt en rekke andre suturer har vist god holdfasthet i
invitrotester. Fortsatt var det uenighet om etterbehandlingen. Alle var klar over at gipsing førte til adheranser i senekanalen, men hindret reruptur av senen. Adheransene var ofte mulig å løse opp med intens
håndterapi etter gipsfjerning. Problemet ble løst ved såkalt “controlled passive motion” som særlig Harold
Kleinert i Louisville i USA var en ivrig talsmann for. På KMI/Rikshospitalet forlot vi inngipsing og startet
med “Kleinertstrekk” i 1981. En undersøkelse som sammenlignet det “gamle” og det “nye” regimet viste
signifikant bedre resultater med kontrollert passiv bevegelsestrening enn med inngipsing. I en annen
undersøkelse fant vi at det var så liten forskjell mellom resultatene i de tre sonene i vola at det ikke var
grunn til å opprettholde dem. Begrepene “no mans land” og “some mans land” har heller ikke noe for
seg. Nåværende behandling for fleksorsenelesjon gir de aller fleste pasienter normal eller nesten normal
fingerbevegelighet.
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10 ÅRS RESULTATER ETTER FIREBEINSARTRODESE (4CF)
I 41 SLAC/SNAC HÅNDLEDD
Reigstad O1, Dovland PO2, Glad TH1, Grimsgaard C1, Thorkildsen R1, Røkkum M1
1. Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet. 2. Håndseksjon, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold

Introduksjon: Scafolunære ligament skader og scafoid pseudartroser fører ofte
til smertefull håndleddsartrose. Proksimal rekke reseksjon (PRC) og firebeinsartrodese (4CF) er alternativer for å bevare bevegelighet og redusere smerte.
PRC forutsetter intakt midcarpal ledd. Ved intercarpal artrose (SLAC/SNAC 3) med
bevart radiolunate leddflate er 4CF det vanligste behandlingstilbudet.
Materiale og metode: I perioden 1998-2012 ble 42 (28 dominante) håndledd hos 35 (24 menn)

pasienter operert med 4CF (28 SLAC/14 SNAC), 14 pasienter har bilateral håndleddsartrose, 7 ble
operert bilateralt. Pasientene var 51 (22-71) år, og 13 håndledd var operert 1 (9) eller 2 (4) ganger før
4CF. Under operasjon ble restbrusk og sclerotisk bein fjernet, artrodesen stabilisert med 4 (3-6) 1,1 mm
K-pinner og bein transplantert fra scafoid, radius eller crista. Postoperativt fikk pasientene gips i 8 uker
før begynnende mobilisering av håndleddet og pinnefjerning. Det var 7 komplikasjoner: 1 artritt/septikemi
med flere kirurgiske inngrep og langvarig antibiotikabehandling, 2 overfladiske infeksjoner som tilhelte
med AB, 2 senerupturer (FDS2 i carpal tunnel på grunn av pinneirritasjon og EPL over Listers tuberkel)
og 2 pasienter fjernet bein/exostose (radial styloid og intraartikulær pålering). I løpet av oppfølgingsperioden ble 9 håndledd konvertert til artrodese (5) eller protese (4) på grunn av smerter og økende
artrose. Ved oppfølging ble nye røntgenbilder og CT av affiserte håndledd tatt, pasienten besvarte VAS,
QDASH og PRWHE skjemaer. Kraft (gripestyrke og nøkkelgrep) og bevegelighet (fleks, ekst, rad og ulnar
dev = aktivROM) i håndledd ble målt.

Resultat: en pasient døde i oppfølgingsperioden, 3 pasienter ønsket ikke komme til klinisk kontroll men
fylte ut VAS/QDASH/PRWHE. Etter 10 (3-19) år var håndleddsfunksjon redusert, pasienten anga QDASH
= 38 (0-80), PRWHE = 39 (2-85), VAShvile = 22 (0-80), VASakt = 43 (0-100) og AROM = 90 (40-130)°.
De 15 pasientene med normal motsatt side hadde VAS, QDASH og PRWHE ganske likt som over, AROM
84° vs. 234° (36 %), gripestyrke 28 vs. 40 kg (70 %), nøkkelgrep 8 vs. 9 kg (89 %), syk vs. frisk side.
Hos 3 pasienter grodde ikke artrodesen (1 verifisert rtg, 2 kun på CT). Radiolunate artrose sees hos 8/28
med vanlige røntgenbilder, 25/28 med CT-bilder. Ytterligere 4 pasienter er søkt til protese/artrodese etter
avslutning av oppfølgingsstudien, slik at 13/41 håndledd er konvertert, inkludert 3/3 med pseudartrose.
Diskusjon: 4CF gir akseptabel funksjon og smertelindring ved begrensede artrosetilstander i håndrot

med bevart radiolunate ledd. Pasienten må regne med redusert funksjon og restsmerter særlig i aktivitet,
og det kliniske resultatet hos våre pasienter er likt publiserte resultater med kortere observasjonstid.
Inngrepet har en akseptabel komplikasjons- og pseudartrose risiko, men artroseutvikling fortsetter hos
pasientene og øker med økende observasjonstid. Mange må regne med konvertering til protese eller
artrodese (9/21 håndledd med >10 års observasjonstid er konvertert/søkt til konvertering). Røntgenbilder
underestimerer pseudartrosefrekvens og artrosestatus, og CT bør brukes for kartlegging og oppfølging.
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ARTROSKOPISK ASSISTERT SKRUEOSTEOSYNTESE
AV SKAFOID DELAYED UNIONS OG NON UNIONS
UTEN BENGRAFT
Amundsen A, Haugstvedt JR, Rigo IZ, Dovland PO, Holthusen J, Simon B
Ortopedisk avdeling, seksjon for håndkirurgi, Sykehuset Østfold

Bakgrunn: Skafoidfrakturer kommer ofte sent til behandlig på grunn av forsinket
legesøkning og i enkelte tilfeller overses diagnosen fordi røntgenbilder ikke viser
skaden primært. Håndkirurger behandler derfor ofte frakturer i skafoid som kan
klassifiseres som delayed unions og non-unions. Standardbehandlingen har vært
åpen kirurgi med bengraft. Ved Sykehuset Østfold behandler vi utvalgte delayed
unions og non unions med artroskopisk assistert skrueosteosyntese uten bengraft.
Metode: 14 pasienter operert i 2015-16 ble identifisert i vårt journalsystem og kunne inkluderes i en

retrospektiv gjennomgang. Frakturene var gjennomsnittlig 10 uker + 4 dager gamle. Det var 9 waist
fractures og 3 i proksimale tredjedel. Gjennomsnittsalderen på pasientene var 34 år. 5 av 14 var røykere.

Resultater: Hos 12 av 14 pasienter viste CT etter gjennomsnittlig 8 uker + 5 dager >50 % overbyggende benbroer, hvilket i litteraturen er ansett å være forenelig med ”tilhelning”. En pasient har <50 %
overbyggende benbroer, men har gode funksjonsresultater i oppfølgingsperioden. En pasient flyttet fra
Østfold i oppfølgingsperioden, og ble reoperert ved annet sykehus på grunn av non union. ROM og
Q-DASH/PRWHE etter gjennomsnittlig 6 måneders oppfølging presenteres.

Betydning: Utvalgte pasienter med delayed union og non union i skafoid kan behandles suksessfult

og mindre invasivt med artroskopisk assistert skrueosteosyntese uten bengraft med korte tilhelningstider.
Seleksjonen av pasienter/frakturer er viktig da noen vil trenge bengraft, dette kan i så fall gjøres artroskopisk med samme tilgang etter peroperativ evaluering av frakturen.
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LANGTKOMMEN LUNATUM MALACI, KAN TRISCAPHOID
ARTRODESE VÆRE ET ALTERNATIV?
Korslund J, Thorkildsen R, Grimsgaard C, Glad TH, Røkkum M, Reigstad O
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Introduksjon: Lunatum malaci eller Mb Kienböck er avaskulær osteonekrose av
lunatum med usikker, men lav prevalens. Etiologien antas å være multifaktoriell,
og er vesentlig ukjent. Tilstanden er vanligvis unilateral og forekommer hyppigst
hos unge voksne. Lunatum malaci inndeles i fire stadier ut fra radiologiske
funn, og behandlingen varierer med stadieinndeling, symptomer og kirurgens
preferanser. Ved symptomatisk presentasjon av tilstanden i stadium III, uten
artrose i radioscaphoid artikulasjonen, har vi forsøkt triscaphoid artrodese for
å avlaste radiolunat-artikulasjonen og motvirke inkongruens og artrose i
radioscaphoid-artikulasjonen og carpal kollaps.
Vi har gjort en retrospektiv etterundersøkelse av pasientene som er operert, for å vurdere det kliniske
resultatet og utviklingen av sekundær artrose.

Materiale og metode: Mellom 2004-2014 ble 15 pasienter med lunatum malaci operert med trisca-

phoid artrodese. Preoperativt hadde ingen artrose i radioscaphoid-artikulasjonen på rtg. Det ble brukt
dorsoradial tilgang og brusk i leddet mellom scaphoid-trapezoid-trapezium ble fjernet. Bein ble transplantert fra crista (3) eller radius (12) og artrodesen fiksert med k-pinner. Postoperativt ble pasientene
gipset i 8 uker. Pinner ble fjernet ca. 4 uker etter avgipsing og pasientene ble så oppfordret til å bruke
hånden uten restriksjoner. Median alder ved operasjon var 33 (19-44) år. Alle pasientene hadde unilateral sykdom. 9 ble operert i ikke-dominant hånd (9 venstre). Ved oppfølging ble aktiv håndleddsbevegelighet (AROM) håndledds- og nøkkelgrepsstyrke målt og pasientene besvarte Q-DASH, PRWHE og
anga smerter i affisert hånd i hvile og aktivitet (VAS 0-10). Røntgen av begge håndledd og CT av opererte
håndledd ble sammenlignet med preoperative bilder.

Resultat: Det var ingen per- eller postoperative komplikasjoner. Alle artrodesene tilhelet. I oppfølgings-

perioden ble 3 pasienter operert med håndleddsprotese grunnet økende smerter og artrose. Ved oppfølging 7 (3-13) år etter operasjonen møtte 10 pasienter til undersøkelse (1 emigrert og 1 møtte ikke).
Klinisk var pasientene fornøyde med funksjonen, de hadde lite eller ingen smerter i hvile, median 0 (0-6)
og i aktivitet median 1 (0-6). Median Q-DASH og PRWHE var henholdsvis 10 (0-52,3) og 14 (2-68).
Median AROM var ca. 50 % av frisk side. Gripestyrke var redusert med ca. 20 % i forhold til frisk side,
mens nøkkelgrep i hovedsak var uaffisert. Røntgen viste artroseforandringer hos 4, mens CT viste artroseforandringer hos 8. Pasientene var fornøyde med inngrepet og mente å ha fått forbedret håndfunksjonen
og mindre smerter av behandlingen og angret ikke på operasjon.

Diskusjon: Langtkommet lunatum malaci er vanskelig å behandle. Triscaphoid artrodese kan være et

alternativ, men pasienten må regne med reduksjon av håndleddsbevegeligheten i forhold til frisk side.
Inngrepet har utsatt mer omfattende artrodeser eller proteseinnsetting hos majoriteten av pasientene vi
har operert.
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HØY PRESISJON OG NØYAKTIGHET VED MODELLBASERT
RSA I HÅNDLEDDSPROTESER
Glad TH, Röhrl SM, Tsukanaka M, Røkkum M, Reigstad O
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Introduksjon: RSA er gullstandard for måling av leddprotesemigrasjon. Under
operasjonen festes tantalumkuler til benet rundt protesen. Ved modellbasert RSA
benyttes en tredimensjonal datamodell av protesen til å måle protesebevegelse
på RSA-bildene. Vi har undersøkt hvor presist og nøyaktig modellbasert RSA er
ved måling av protesemigrasjon i håndleddet. Presisjon er det samme som
reproduserbarhet. Presisjonen testes med dobbeltundersøkelser, der enhver
målt migrasjon er forårsaket av målefeil. Med nøyaktighet (accuracy) menes hvor
”sanne” målingene er. Nøyaktigheten undersøkes i en fantommodell der protesen
er festet til et mikrometer og beveges en bestemt avstand før nytt RSA-bilde tas.
Materiale og metode: Hver komponentstørrelse til Remotion® og Motec® ble laserscannet for å lage
tredimensjonale datamodeller. Presisjonen og nøyaktigheten ved translasjoner (mm) og rotasjoner (°)
langs X- Y- og Z-aksen ble testet for proksimale og distale komponent til begge protesene. Vi undersøkte
om presisjonen endret seg ved bruk av ulike antall beinmarkører og plassering av disse ved å gjøre 20
dobbeltundersøkelser med proteser festet i plastbein påmontert tantalumkuler. 32 pasienter inkludert i
en RCT mellom de to protesene fikk utført til sammen 60 dobbeltundersøkelser fordelt på 30 dobbeltundersøkelser per protese. Presisjon ble definert som 2 x standardavviket til forskjellene mellom dobbeltundersøkelsene. Dette er den minste målte bevegelsen som med sikkerhet representerer protesebevegelse, og som ikke kun er forårsaket av målefeil. Utvalgsstørrelsen til fremtidige RSA-studier ble
bestemt ved hjelp av standardavvikene. Nøyaktigheten ble undersøkt med protesene festet til et mikrometer. RSA-bilder ble tatt etter 10 på forhånd definerte translasjons (mm) - og rotasjonsbevegelser (°)
langs hver av de tre aksene. Nøyaktighet ble definert som gjennomsnittlig forskjell mellom ”sann”
migrasjon lest av på mikrometeret og migrasjon målt ved RSA.

Resultat: Færre enn fire beinmarkører plassert rundt protesene førte til en signifikant nedgang i pre-

sisjon sammenlignet med seks markører (p<0.05). For translasjonsbevegelser var presisjonen mellom
0.06 og 0.18 mm, og for rotasjonsbevegelser mellom 0.32 og 2.18°. Det betyr at man kan være sikker på
at protesen har migrert hvis man måler bevegelse på minst 0.18 mm eller 2.18°. Styrkeanalyse viser at
14 pasienter i hver gruppe er nok til å detektere en forskjell mellom gruppene på 0.1 mm (alpha=0.05,
80 % power). Nøyaktigheten var mellom 0 og 0.06 mm, og mellom 0.01 og 0.38°. Det betyr at målt
translasjon maksimalt var 0.06 mm feil og målt rotasjon maksimalt 0.38° feil.

Diskusjon: Presisjonen og nøyaktigheten var høy, og var sammenlignbar med hofte- og kneproteser.

Håndleddsknoklene er små, og det er vanskelig å plassere beinmarkørene uten at de forsvinner bak
protesen på RSA-bildene. Vi anbefaler derfor å plassere minst seks markører rundt hver komponent for å
være sikker på å se minst fire.
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INTERCARPALE ARTRODESER UTFØRT MED EN
ARTROSKOPISK ASSISTERT TEKNIKK
Haugstvedt JR, Amundsen A, Dovland PO, Simon B, Holthusen J, Østman B, Rigo IZ
Ortopedisk avdeling, Seksjon for håndkirurgi, Sykehuset Østfold

Bakgrunn: Hos pasienter med følgetilstander etter håndrotsskader, eller ved
artritt og Kienboecks disease, kan pasienter få smertefulle tilstander som gir dem
nedsatt funksjon. Hvis en total avstivningsoperasjon eller proteseoperasjon ikke er
aktuelt så har vi tilbudt våre pasienter en partiell håndrotsartrodese utført med en
artroskopisk assistert teknikk.
Metode: Siden 2014 har vi utført 22 intercarpale artodeser med artroskopisk assistert teknikk; 14 LC
artrodeser, 1 STT artrodese, 4 SC artrodeser, 1 LT artodese og 2 4CF. Operasjonsindikasjon var SNAC
4, SLAC 9, SCAC 1, Kienboeck 4, Artrose 2, Coallitio 1, Artritt 1. Det ble utført artroskopi av håndledd
og midcarpal ledd med ”staging” av tilstanden. Ved indikasjon for inngrepet ble det gjort reseksjon av
brusk og benflater, evt reseksjon/eksisjon av scaphoid og lunatum (avhengig av inngrep), fiksasjon med
HCS, samt bentransplantasjon i noen få tilfeller. Pasientene fikk gips og fikk utført CT etter 6 uker. Som
beskrevet i litteraturen ble artrodesen ansett som tilhelet ved opp mot 50 % overbyggende benbroer over
artrodesespalten.
Resultater: Etter ovennevnte kriterier har alle artrodesene grodd. Vi har begrenset langtidsoppfølging av
alle pasienter, men for de syv første LC artrodesene har vi nærmere 2 års oppfølging. Gjennomsnittsalder
for disse pasientene var 51 år, preop Q-DASH var 42,83, postop Q-DASH var 18,11.
Betydning: En slik minimal invasiv teknikk gir meget godt overblikk over leddflatene, man får en god
evaluering av stadiet på tilstanden, man får mindre skader av nerver, ligament og leddkapsel noe som
kan gi nedsatt iatrogen postoperativ stivhet, minimale arr og muligens lettere rehabilitering.
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SEMENTFRI MIDTLEDDSPROTESE
Røkkum M, Reigstad O, Thorkildsen R
Seksjon for hånd og mikrokirugi, Ortopedisk avdeling Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Innledning: Skader og degenerative tilstander i fingrenes midtledd kan gi smerter,
stivhet og nedsatt funksjon. Det tradisjonelle operative tilbudet har vært artrodese.
Vi har prøvd ut en sementfri protese som alternativ til avstivning.
Materialer og Metoder: Protesen bestod av en proksimal og en distal komponent av CoCr med stammer belagt med plasmasprøytet porøst titan for intramedullær fiksasjon i grunn- og midtfalangene. En
proksimal symmetrisk bikondylær CoCr leddflate artikulerte med en tilsvarende polyetylenkomponent
med metall-backing på den distale protesekomponenten.

19 pasienter, 12 kvinner og 7 menn, med median alder 44 år (22-81) fikk operert inn 20 proteser
mellom 2005 og 2015. En pasient fikk samtidig satt inn proteser i to fingre. Diagnosene var artrose (10),
bruddsekvele (5), følgetilstand etter septisk artritt (3) og følgetilstand etter luksasjon (2). Klinisk og
røntgenologisk oppfølging ble gjennomført. Oppfølgingstiden var 2-12 år.

Resultater: En pasient som ble operert for følgetilstand etter septisk artritt utviklet postoperativ infeksjon
med fistulering og oppvekst av staph. aureus. Dette gikk tilbake etter langvarig antibiotikabehandling.
Alle pasientene utviklet god ben-implantat kontakt røntgenologisk. Tre pasienter utviklet proteseløsning.
En pasient med betydelig svanehalsdeformitet og redusert funksjon, men lite smerter, ble reoperert med
innsetting av en HA-belagt protese. De to andre var uten smerter, men utviklet svanehalsdeformitet i
moderat grad. En pasient med fastsittende protese og plagsom svanehalsdeformitet, hadde god effekt
av operasjon med sublimistenodese. En pasient med fastsittende protese hadde smerter. Protesen ble
fjernet, og det ble gjort artrodese med cristagraft. Smertelindringen for de øvrige pasientene var god.
Bevegeligheten bedret seg fra median 25 grader preoperativt (0-75) til 72 grader (22-110) postoperativt.
Diskusjon: Denne protesen ser ut til å gi pålitelig innfestning uten bruk av sement, hvilket er gunstig på
grunn av de begrensede plassforholdene i fingerknoklene. Løsning forekommer relativt sjelden, ser ikke
ut til å gi mye smerter, men kan gi svanehalsdeformitet på grunn av sene-ubalanse. Proteseløsning kan
omgjøres til artrodese ved bruk av corticospongiøst bengraft.

Betydning: Leddprotese kan være et alternativ ved behandling av degenerative tilstander i fingrenes
midtledd. Forutsetningen er tilstrekkelig bevarte leddbånd til å sikre stabilitet.
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AKUTT POLLICISASJON FOR REKONSTRUKSJON AV
TOMMELFUNKSJON
Reigstad O, Hestmo MT, Sletten I, Glad TH, Thorkildsen R, Røkkum M
Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Introduksjon: tommel og pekefinger er ofte affisert ved alvorlige håndskader.
Replantasjon av tommel skal forsøkes hos de fleste pasienter. Om amputatet ikke
egner seg for replantasjon eller går i nekrose, tilbyr vi forskjellige sekundære tommel rekonstruksjonsprosedyrer fra det enkle (fordypning av web) til avanserte mikrovaskulære prosedyrer (tå-til-tommel). Alvorlige skader på pekefinger med intakte
ulnare fingre medfører ofte en permittering av pekefinger hvor den er mer i veien
enn til nytte. Ved samtidig tap av tommel er pollicisasjon (pekefinger-til-tommel)
et alternativ. Ved akutt pollicisasjon flyttes en skadd pekefinger til tommelens sted
slik at rehabilitering og opptrening kan startes umiddelbart etter skaden.
Materiale og metode: De siste 4 årene har vi behandlet 3 menn med amputert tommel (21, 33, 62

år, to venstre, en høyre hånd) med akutt pollicisasjon av skadet pekefinger. Pekefingerskadene var som
følger: Pasient 1 hadde en ikke sirkulert pekefinger med intakt ulnar nerve, avkuttede bøyesener, strekkesene, og radial nerve, samt fraktur i mcp-leddet. Pasient 2 hadde intakt ulnar nerve-karstreng, mens
strekkesene, bøyesener, og radiale nervestreng var kuttet, i tillegg til fraktur i grunnfalangen. Pasient
3 hadde skadet radiale fingernerve og kar på flere nivåer, og frakturert grunnfalangen, mens bøye- og
strekke-sener var intakte.
Den relativt kompliserte prosedyren innebar (i grove trekk) fripreparering av nerve- og karstilk til pekefingeren, ligering av radiale arterie til 3 finger, fripreparering av minst en dorsal vene som følges til basis
av 2 metacarp, oppmontering av pekefinger i opposisjon og abduksjon på tommelrest, sutur av EPL til
EIP, FPL til FDP, sutur av skadde fingernerver, karsutur og lukking av 1. web med tilgjengelige hudlapper.

Resultat: Frakturene tilhelte ukomplisert, og tomlene kunne trenes opp tidlig. Oppfølgende kirurgi
inkluderte pinnefjerning (3), korreksjon av 1. web og 2. metacarphode plastikk (1), samt tenolyse
av bøyesene (1). De tre pasientene bruker de nye tomlene og er godt fornøyd med bevegelighet og
grepsfunksjon, med bra sprik mellom tommel og fingre, og god evne til å lukke neven. Sensorikken er
tilnærmet normal (lett redusert på radialsiden). Kapandjii-score er 9, 8, 8 mot 10,9, 9 på frisk side.
Kraft og nøkkelgrep er godt, men redusert 20-50 % i forhold til frisk side. To av pasientene var i arbeid
før operasjonen (elektriker/snekker), og begge jobber ved oppfølging (ergoterapeut omskolert fra
elektriker/snekker).
Konklusjon: Akutt pollicisasjon er et godt behandlingstilbud ved ikke replanterbare tommelamputasjoner med samtidig alvorlig pekefingerskade. Donormorbiditeten ved de kombinerte skadene er minimal,
mens funksjonsforbedringen er stor. Akutt pollicisasjon sparer pasienten for et langt rehabiliteringsforløp,
og gir sannsynligvis bedre resultat enn pollicisasjon av eldre skadet pekefinger. Replantasjonsvakten på
Rikshospitalet bør kontaktes som ellers ved disse skadene.

132

Høstmøteboken • 2017

Abstrakt

216

Hånd

SYTTEN POLLICISASJONER HOS 14 BARN VED OSLO
UNIVERSITETSSYKEHUS RIKSHOSPITALET 2007-2016
Sletten IN1, Stavenes AB2, Røkkum M1, Winge M1
1. Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus.
2. Seksjon for ortopedisk rehabilitering, Ortopedisk avdeling Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: Hos barn med alvorlig grad av mangelfullt utviklet tommel (hypoplasi)
kan det være indikasjon for å kirurgisk skape en tommel av pekefinger for å
konstruere et pinsett- og nøkkelgrep. Dette inngrepet er av høy teknisk kompleksitet og kalles pollicisasjon. Grunnet lav insidens av denne typen medfødte
anomali utføres inngrepet relativt sjelden.
Materialer og metoder: Barn som har fått utført pollicisasjon ved vår seksjon i perioden 2007-16

ble identifisert i operasjonsprotokoll og invitert til en poliklinisk etterundersøkelse. Det ble gjennomført et strukturert intervju som inkluderte type håndanomali, assosierte andre anomalier og eventuelle
syndromer, all behandling, eventuelle komplikasjoner, samt tommelens funksjon ved oppfølging. Barna,
deres foresatte, håndterapeut og kirurg vurderte tommelens funksjon og utseende. Bevegelighet ble målt
i tommel og håndledd. Sensibilitet ble målt i tommel. Styrke ble målt ved helhånds-, pinsett-, nøkkel- og
tripodgrep. Enkle funksjonstester ble utført (plukke opp gjenstander av ulike størrelser, klistremerketest).

Resultater: Totalt 17 tomler hos 14 barn (3 bilateralt) ble operert ved median 25 (12-61) måneders
alder ved vår avdeling i studieperioden. Barna ble etterundersøkt ved median 7 (2-14) års alder. Hos alle
som var operert unilateralt var kontralateral hånd den dominante ved etterundersøkelsen. Fjorten tomler
ble operert grunnet tommelhypoplasi/radial longitudinell dysplasi (RLD) Blauth type IV (n=9) og type V
(n=5), de andre indikasjonene var femfingerhånd/RLD (n=2) og ulnar dimeli (”mirror hand”, n=1). Hos
5/16 tomler med RLD ble den ipsilaterale deformiteten i radius klassifisert som alvorlig, det vil si Bayne
type III (n=2) og type IV (n=3). Hos disse barna hadde 4/5 tidligere fått utført radialisasjon i det ipsilaterale håndleddet. Kun 4/14 barn hadde ingen andre kongenitale anomalier enn aktuelle hånddeformitet.
De kliniske resultatene vil presenteres på høstmøtet.
Diskusjon: Ikke-rekonstruerbar tommelhypoplasi er en sjelden tilstand, og for disse barna har mulig-

heten for pollicisasjon av en annen finger stor betydning for håndfunksjonen. Det kirurgiske inngrepet er
komplisert, og et vellykket resultat krever postoperativ oppfølging av barne-ergoterapeut.

Betydning/relevans: Denne studien er så vidt vi kjenner til den første systematiske etterundersøkelsen
av barn som har fått utført pollicisasjon i Norden.
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LACERTUS TUNNEL SYNDROM
Eide E
Ortopdisk avdeling, St. Olavs Hospital og Volvat Stokkan, Trondheim

En avklemming av nervus medianus i nivå med albuen benevnes ofte pronatorsyndrom og har tradisjonelt vært forbundet med omfattende operativ frilegging
av nerven. Ved avklemming av nerven i nivå med lacertus fibrosus, er det bare
nødvendig med spalting av lacertus fibrosus i lokalanestesi. Inngrepet er enkelt
og med få komplikasjoner.
Materialer og metoder: Det foreligger relativt få publikasjoner når det gjelder proximal avklemming av
nervus medianus (PMNE). Det er flere strukturer som nevnes som mulige årsaker til dette. Avklemming
i nivå med lacertus fibrosus vil i likhet med andre nivåer, føre til muskelsvekkelse i medianusinnervert
muskulatur, men spesielt til svekkelse av FPL, FDP II og FCR. Dette kan muligens tilskrives nervens
indre topografi i nivå med lacertus fibrosus. E. Hagert har foreslått å benevne en avklemming i nivå med
lacertus fibrosus for lacertus tunnel syndrom (LTS) for å skille det fra de øvrige nivåene av nerveavklemming. Ettersom nevrofysiologiske undersøkelser vanligvis er negative, må diagnosen baseres på kliniske
funn. E. Hagert angir at diagnosen stilles ved følgende tre funn: Svekket muskelkraft i FCR, FPL og FDP
2, smerte ved kompresjon over lacertus fibrosus og pos scratch-collapse-test.

Resultater: Pasientene som opereres vil som regel oppnå normalisering av kraften i FPL før de reiser
seg fra operasjonsbordet. Under innlegget presenteres egen erfaring med inngrepet etter å ha brukt
operasjonsteknikken i to år.
Diskusjon: En nerve kan være komprimert og forårsake symptomer distalt for avklemmingen på grunn

av endringer i axonal transport og intranevral sirkulasjon, men er kompresjonsstrykket for lavt, vil det ikke
forårsake axonal skade og dermed vil det ikke la seg påvise ved nevrografi og EMG. LTS er en klinisk diagnose som ikke kan baseres på nevrofysiologiske undersøkelser. I tillegg til symptomer som kan forveksles med carpaltunnelsyndrom, er det også svekket kraft i ovenfor angitt muskulatur. Når man ved klinisk
undersøkelse kan påvise svekkelse eller utfall av muskulatur som er innervert av nervus medianus,
er årsaken svært ofte avklemming av nerven under lacertus fibrosus.

Betydning/relevans: Behandling av LTS er en relativt enkel operasjon med umiddelbar effekt. Symp-

tomene kan forveksles med de man har ved carpaltunnelsyndrom og det er svært viktig at man tenker på
dette og alltid undersøker muskelstyrken i medianusinnervert muskulatur ved symptomer på carpaltunnelsyndrom og spesielt ved manglende effekt av dekompresjon i carpaltunnelen, men også ved mer
diffuse smerter og ubehag i underarmene.
Rikshospitalet bør kontaktes som ellers ved disse skadene.
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SCRATCH-COLLAPSE-TEST – EN NY KLINISK TEST
VED PERIFERE NERVEAFFEKSJONER
Eide E
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital og Volvat Stokkan, Trondheim

Scratch-collapse-testen er en relativt ny klinisk test som første gang ble publisert
i 2008. Opprinnelig beskrevet som en klinisk test for diagnostikk av carpaltunnelsyndrom og ulnariskompresjonssyndrom, men senere er det publisert bruk av
testen også ved andre nervekompresjonssyndromer, blant annet peroneus- og
thoracicus longus.
Materialer og metoder: Siden den første publikasjonen kom, er det pr august 2017 publisert til

sammen 11 artikler (PubMed) over testen. Disse omhandler testens kliniske nytte, dels vurdering av
sensitivitet og sensibilitet, samt bruken ved kompresjon av andre nerver. I foredraget vil man få en
gjennomgang av testens utførelse og den teoretiske bakgrunnen for virkemåten. Man vil også gjennomgå
egen erfaring med bruk av testen.

Diskusjon: I den første publikasjonen ble det påvist svært høy sensitivitet og sensibilitet ved carpal-

tunnel- og cubitaltunnelsyndrom, noe som nok kan føres tilbake til at man bare testet personer med klare
kliniske og nevrofysiologiske funn. Senere publikasjoner med bl. a. blindtesting av pasienter, har ikke
kunnet bekrefte disse tallene, men blindtesting av kliniske funn må uansett anses som problematisk.
Det er kjent at nevrofysiologiske funn ikke nødvendigvis korrelerer med kliniske funn og at det ikke er
uvanlig at pasienter med carpaltunnelsyndrom ikke har positiv nevrofysiologi. Det vil alltid være vanskelig
å vurdere både sensitivitet og sensibilitet av kliniske undersøkelser. Egen erfaring med scratch-collapsetesten viser at man ved positiv anamnese og positive funn ved Phalens og/eller Tinels test, nesten alltid
har positivt utslag på scratch-collapse-testen.

Betydning/relevans: Både carpaltunnel- og cubitaltunnelsyndrom er hyppig forekommende sykdoms-

bilder som ikke nødvendigvis gir positivt utslag ved nevrofysiologiske undersøkelser. Desto viktigere er det
å ha flere kliniske undersøkelser å basere seg på ved den kliniske utredningen. Scratch-collapse-testen
er enkel og rask å gjennomføre og kan være et godt supplement til de øvrige kliniske undersøkelsene
som brukes i dag.
Litteratur:
C. Cheng et al: Scratch Collapse Test for Evaluation of Carpal and Cubital Tunnel Syndrome
I. Jiménez: The scratch collapse test in the diagnoseis of compression of the median nerve in the proximal forearm
J. Simon et al: The Accuracy of the Scratch Collapse Test Performed by Blinded Examiners on Patients With Suspected Carpal Tunnel
Syndrome Assessed by Electrodiagnostic Studies
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SPEILTERAPI VED CLENCHED FIST
Westlie T, Williksen JH
Seksjon hånd- og underarmskirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Innledning: Clenched fist er en sjelden tilstand der det utvikles kontrakturer
i fingrene, oftest ring- og lillefinger, men hele hånden kan også være affisert.
Clenched fist kan forekomme etter slag, ved Parkinson og CRPS. Oftest foreligger
det imidlertid en psykologisk årsak der tilstanden gjerne opptrer etter et mindre
traume. Behandlingen er vanskelig og prognosen ofte dårlig. Kirurgi frarådes. Vi
presenterer en kasuistikk der en pasient vellykket ble behandlet med speilterapi.
Kasuistikk: Ung kvinne, adoptert, angivelig mobbet på skolen og gått til psykologisk behandling.

Falltraume i januar 2015 med slag mot høyre hånd. Ikke påvist skade. Utviklet en betydelig smertetilstand som initialt ble oppfattet som CRPS og ble behandlet med smerteblokader, Neurontin og Lyrica
uten særlig effekt. Utviklet etter hvert kontraktur av ring- og lillefinger høyre hånd der fingrene var bøyd
inn i håndflaten. Vår 2016 henvist Oslo universitetssykehus og hun fikk først psykomotorisk terapi og
skinnebehandling. Fra august 2016 startet med speilterapi. Pasienten fikk under denne behandlingen en
“aha”-opplevelse om at det ikke behøvde å være noe fysisk galt med hånden og klarte etterhvert å rette
ut fingrene.

Diskusjon: Speilterapi er en metode der man ved bruk av den uskadete hånden som reflekteres i

speilet, gir en “illusjon” om funksjon i den skadete hånden. Man tenker seg gjerne at tapt funksjon kan
bli reetablert og at dette foregår ved å trene hjernen ved hjelp av speil. Man har benyttet metoden etter
slag og ved CRPS. Resultatene har imidlertid vært usikre. Det er få rapporter om clenched fist i litteraturen og oftest er det beskjedne pasientmaterialer. Kirurgi anbefales ikke da tilstanden kan spre seg til
andre fingre og også motsatt hånd.

Betydning/relevans: Speilterapi ved clenched fist kan være verdifullt å forsøke selv der hvor tilstanden
har vart en tid og situasjonen synes fastlåst.
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ERFARING MED UTVIKLING AV EN HÅNDLEDDSPROTESE
– KLINISKE OG RADIOLOGISKE RESULTATER
ETTER 14-17 ÅR
Reigstad O1,3, Glad TH1,3, Bolstad B2, Thorkildsen R1, Grimsgaard C1,
Reigstad A1, Røkkum M1,3
1. Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk Klinikk, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Seksjon for klinisk service,
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 3. Universitetet i Oslo

Introduksjon: For 20 år siden var Biax (Depuy) den mest brukte håndleddsprotese i verden (og i Norge), men den ble kun anbefalt til lite aktive, eldre
pasienter, oftest med RA. Håndleddsartrodese var den aktuelle behandling av
smertefull radiocarpal artrose hos yngre og aktive pasienter. Utviklingen av et
protesekonsept for alle pasientgrupper ble startet på KMI/Rikshospitalet basert
på erfaringer med usementerte hofteproteser.
Materiale og metode: Et modulært system med sandblåste, titanlegerte skruer og artikulasjon med

kule-skål av CrCo ble testet ut på kadaver. Med REK godkjenning fra 1999 ble 8 pasienter (7 menn, 52
(23-76) år operert i 2001 og 2003 med to forskjellige skruetyper (samme artikulasjon), en kortere og
tjukkere versjon, en lenger med firkantede ender. Kirurgisk var konseptet basert på minimal beinfjerning
(lunatum og ½ scafoid) og bevart DRUL, og skruefeste i radius og capitatum/proksimale del av metacarp
3. Diagnoser: SNAC/SLAC wrist (6), lunatum malaci (1) og sequele radiusfraktur (1). Oppfølging etter 7-9
år demonstrerte flere svakheter inkludert behov for lengre skruefeste distalt, avrundede protesekomponenter for medullær orientering, utretting og artrodese av CMC 3, reseksjon av mer bein og raffinering av
instrumenter. Artikulasjonen var stabil og ga god bevegelighet, men 4 ble revidert på grunn av infeksjon
(2, til artrodese) eller distal løsning (2, med nye komponenter). Kun en av protesene hadde feste i metacarp 3, de andre 3 var fastsittende i capitatum uten feste i metacarp 3.

Resultat: 14-17 år etter operasjonen er ytterligere en løs distal komponent revidert med ny komponent,
3 pasienter har velfungerende original proteser in situ, 3 har velfungerende revisjonsproteser (del- eller totalrevidert). Det kliniske resultatet har vært uforandret over de siste årene med median QDASH og
PRWHE henholdsvis 6 og 8, lite smerter (VAS = 0-15), AROM=119° og god kraft (gripstyrke= 34 vs. 38
kg, nøkkelgrep 9 vs. 8 kg, operert vs. ikke operert side). Konseptet med MoM kule-skål har gitt stabilt
ledd uten luksasjoner og f-krom og f-kobolt målinger har gitt lave verdier. Ingen pasienter angrer valget
av protese. 3 pasienter er fortsatt i jobb, en sykemeldt på grunn av alvorlig interkurrent sykdom, 4 er
pensjonister.
Diskusjon: Utviklingsarbeidet med denne håndleddsprotesen avslørte flere svakheter, men de gode

egenskapene kunne videreføres i et endelig protesekonsept. En beinvennlig overflate av sandblåst titanlegering og skrueformet implantat for primær stabilitet ga stor overflate med smertefritt langtidsfeste av
komponentene også hos pasienter med høye funksjonskrav. Kule-skål artikulasjonen var stabil og ga god
bevegelighet. Leddproteser bør primært utvikles av interesserte protesekirurger med basiskunnskap i
materiallære, tribologi og beinfysiologi samt klinisk erfaring med pasientgruppen. Uavhengighet av
industrien i den første utviklingsfasen kan hindre prematur lansering av uferdige konsepter.
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REOPERASJON OG KORRIGERING AV INTRAARTIKULÆR
FEILSTILLING ETTER TILHELET PLATEFIKSERT DISTAL
RADIUSFRAKTUR VED HJELP AV “HJEMMELAGETE” 3D
PRINTETE OSTEOTOMIMALER OG ARTROSKOPI
– EN PASIENTKASUISTIKK
Temmesfeld MJ, Hauksson IT, Mørch T
Akershus universitetssykehus

Innledning: Feilstilte eller ustabile håndleddsbrudd opereres oftest med vinkelstabile volare plater. Ekstraartikulære brudd, tilhelet i feilstilling er relativ enkelt
å behandle med korrigerende osteotomi. Det er derimot vanskeligere å korrigere
opererte brudd med feilstilling i leddflaten.
Kasuistikk: 18 år gammel mann med ustabil komminutt intraartikulær distal radiusfraktur (AO C3) ble
operert med volar plate i juni 2016. Peroperativt var det vanskelig inngrep med flere reposisjonsforsøk.
Ved 6 ukers kontroll økende steppdannelse i leddflaten >3mm. Pasienten ble kontrollert på nytt grunnet
vedvarende smerter. Røntgen og CT viste økt feilstilling. Pasienten er mest plaget av smerter under
belastning ved daglige aktiviteter.
Materialer og metoder: Pasienten tilbys korrigerende intraartikulær osteotomi 13 måneder etter

primæroperasjon. Aktiv ROM og tre PROM dokumenteres preoperativt og tre måneder postoperativt.
Segmentering av CT snittene benyttes til å lage en digitalisert 3D modell av frakturen og ved hjelp av 3D
computer-aided design (CAD) programvare lages det pasient-spesifikke osteotomimaler, som printes ut
med 3D printer for hjemmebruk. Inngrepet simuleres digitalt og på 3D printet plastbein. Kontroll av
korreksjonen gjøres ved hjelp av artroskopi. Intraartikulært step måles på vanlige røntgenbilder
pre- og postoperativt.

Resultater: Preoperativt mangler pasienten 15 grader på full ekstensjon i håndleddet og angir VAS 5
når smertene er på det mest intense. Det intraartikulære step i frontalplan reduseres fra 3,3 mm preoperativt til under 0,2 mm postoperativt. Det tilkom imidlertid en diastase på ca. 1,6 mm under operasjon,
som delvis hadde fylt seg opp ved kontroll etter to måneder. Kliniske skåringene vil foreligge ved høstmøtet. Pasienten er fornøyd med resultatet så lang grunnet reduserte smerter.
Diskusjon: Større intraartikulære feilstillinger i distale radius vil med stor sannsynlighet føre til utvikling
av artroseplager og behov for salvage operasjoner, f. eks. artrodese. Ved litteratursøk finner vi kun en
kasuistikk som beskriver korreksjon av intraartikulært step etter ORIF med volar plate ved hjelp av
kommersielle pasientspeifiske osteotomimaler.

Kasuistikken vår beskriver en behandling av stepdannelse i distale radius grunnet sviktet volar plate.
Dette kan gjøres ved hjelp av egenproduserte og rimelige pasientspesifikke osteotomilaer, laget av 3D
printer for hjemmebruk uten konsultasjon av et eksternt firma. Artroskopisk assistanse er verdifull med
tanke på utføring og kontroll av reposisjon og vurdering av evt. assosierte skader.
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METODE FOR KORREKSJON AV MALUNION VED INTRAARTIKULÆRE KONDYLÆRE FINGERFRAKTURER
Dovland PO1, Amundsen A1, Balasz S1, Holthusen J1, Rigo IZ1, Østman B2, Haugstvedt JR1
1. Håndkirurgisk seksjon, Sykehuset Østfold, avdeling Moss. 2. Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold, avdeling Kalnes

Innledning: Malunion av intraartikulære kondylfrakturer i grunn- og mellomfalang
kan resultere i feilstilling, smerte og stivhet. Det finnes oss bekjent ingen optimale
ekstra- eller intraartikulære operasjonsteknikker for behandling av denne typen
frakturer. Vi presenterer her en metode for korreksjon av malunion ved intraartikulære fingerfrakturer.
Materiale og Metoder: Vi har siden 2014 operert 3 slike pasienter med en longitudinell osteotomi,

flytting av feilstilt kondyl, og skruefiksasjon. Det var en kvinne og to menn, hhv. 14, 22 og 36 år gamle.
Tid fra skaden til operasjon var hhv. 2, 6, 3, 8 og 11 måneder To pasienter hadde frakturer i grunnfalangen og en hadde fraktur i mellomfalangen. To pasienter hadde vinkel- og rotasjonsfeilstilling, mens
en pasient hadde bare vinkelfeilstilling. Alle var til oppfølgende kontroller.

Resultater: Pasienten 1, som hadde ca. 15º vinkefeilstilling med rotasjon, fikk korrigert dette fullstendig.
Etter 1 år hadde han ingen smerter, manglet 10º på full ekstensjon, men ellers full ROM. Pasient 2 hadde
også ca. 15º vinkelfeilstilling med rotasjon. Han hadde preoperativt permittert fingeren i strak stilling,
delvis grunnet smerter. Ved kontroll var han smertefri og beveget fra -5º - 70º i aktuelt ledd. Pasient 3 var
født med 15º radialt vinklet feilstilling i begge ytterledd til 5. finger(clinodactyli). Etter en skade av venstre
finger fikk hun en økende vinkelfeilstilling til 30º, som var plagsom, og hun ble derfor operert for malunion. Man korrigerte fingeren tilbake til sin normaltilstand. Alle osteotomiene tilhelet røntgenologisk.
Diskusjon: Intraartikulær osteotomi ser ut til å være en god metode for å korrigere malunion i intra-

artikulære kondylære fingerfrakturer. Man får korrigert “stepp off” og vinkel-/rotasjonsfeilstilling, og på
den måten kan man få reduserte smerter, bedret bevegelighet og muligens forhindret rask progresjon
av artrose. Med metoden vi har brukt forsøker vi å oppnå dette på en enklest mulig måte, uten å risikere
avaskulær nekrose av kondylen.
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REKONSTRUKSJON AV LUNATUM FOSSA OG SIGMOID
NOTCH MED OSTEOCHONDRALT GRAFT. EN KASUISTIKK
Haugstvedt JR1, Amundsen A1, Rigo IZ1, Molund M2, Coert H3
1. Ortopedisk avdeling, seksjon for håndkirurgi, Sykehuset Østfold. 2. Ortopedisk avdeling, seksjon for fotkirurgi, Sykehuset Østfold.
3. Div Surgical Specialities, Dep Plastic Surgery and Hand Surgery, University Medical Center, Utrecht, Nederland

Bakgrunn: Intraartikulære radiusfrakturer som ikke er adekvat reponerte kan forårsake senplager som kan gi besvær. Hos unge pasienter kan det være en utfordring
å finne en egnet behandlingsmetode. Det er mulig å gjøre intraartikulære osteotomier, men dersom to leddflater er ødelagte er dette vanskelig. Et alternativ kan
være en ”salvage procedure” (avstivnings- eller proteseoperasjon), men dette er
ikke ønskelig hos unge pasienter. Ut fra litteraturgjennomgang og presentasjon fra
ulike kongresser har vi benyttet osteochondralt graft til samtidig rekonstruksjon av
lunatumfasett og sigmoid notch.
Metode: Metatarsofalangeal-leddet fra 3. stråle på motsatt fot passer for rekonstruksjon av både luna-

tumfasett og sigmoid notch. Basis av metatarsen passer til lunatumfasetten mens leddet mellom basis av
3. og 4. metatars passer til sigmoid notch. Flytting av et slikt osteochondralt graft har vært gjort som fritt
graft; enten vaskularisert eller ikke-vaskularisert.
En 26 års gammel murer fra Baltikum skadet håndleddet i en motorsykkelulykke i hjemlandet i 2015.
Han ble operert for en radiusfractur, men postoperativt hadde han innskrenket bevegelighet med instabilitet i DRUJ. Rotasjon av underarmen utløste smerter og leddet ”hoppet ut” av stilling. Røntgen viste
ødelagt lunatumfasett og sigmoid notch. Pas ble operert februar 2016 med et osteochondralt graft hvor
to leddfasetter ble rekonstruerte og DRU ligament ble refiksert.

Resultater: Det osteochondrale graftet grodde fint inn, men pas hadde en ulna pluss som hemmet
hans aktiviteter. Han ble derfor reoperert med en ulnaforkortning, det ble samtidig gjort håndleddsartroskopi som viste fint tilhelet leddflate.
18 måneder etter operasjonen sier pasienten at han er smertefri, har tilnærmet normal bevegelighet og er
tilbake i jobb som murer.

Betydning: Dette er en case-report med vel 1 års oppfølging som viser et godt resultat som samsvarer
med publiserte data. Metoden er mulig for rekonstruksjon av lunatumfasett og sigmoid notch.
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POTENSIELLE PASIENTERS PREFERANSER VED VALG
AV BEHANDLING AV USTABILE HÅNDLEDDSBRUDD
Dønland AMG1, Heen AF2, Kvernmo HD1,3
1. Håndkirurgisk enhet, Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. 2. Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet,
Gjøvik sykehus. 3. Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet

Innledning: Tall fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at 58 % av de
innsendte klagene på behandling av håndleddsbrudd ender med avslag. Dette
indikerer store forskjeller mellom pasienters forventninger til behandlingsresultat
og faktisk resultat. For å reduseres dette gapet, forutsettes det at informasjon som
gis til pasienten om behandlingsresultat er god og det forutsettes kjennskap til
pasientens preferanser. Det foreligger imidlertid ingen studier av en systematisk
involvering av pasienten i beslutningsprosessen ved ustabile håndleddsbrudd eller
av pasientens preferanser ved valg av behandling ved et slikt brudd.
Materiale og metode: I denne pilotstudien evaluerte vi voksne, informerte deltageres foretrukne

behandlingsvalg ved ustabile håndleddsbrudd i en samvalgsmodell. Dette er et beslutningsverktøy under
utvikling med formål å sikre en systematisk informasjon om behandlingsmetode, behandlingsresultater
og mulige komplikasjoner. Deltagerne ble forelagt 3 scenarier. I scenario 1 ble de ulike behandlingsmetodene for håndleddsbrudd presentert uten angivelse av funksjonsresultater. I scenario 2 ble deltagerne gitt informasjon om funksjonsresultater og komplikasjoner for konservativ vs. operativ behandling.
I scenario 3 ble deltagerne gitt informasjon om funksjonsresultater og komplikasjoner ved de ulike
operasjonsmetodene. Etterfølgende hvert av scenariene anga pasienten hvilken behandling han/hun ville
ha valgt ut fra gitt informasjon. Alle presenterte funksjonsresultater og komplikasjonsrater var hentet fra
Norsk ortopedisk forening sine behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd hos voksne
(www. håndleddsbrudd. no).

Resultater: 16 kvinner og 34 menn som kom til konsultasjon i håndkirurgisk poliklinikk av annen årsak
ble inkludert fortløpende i studien etter å ha gitt sitt skriftlige, informerte samtykke. Ingen hadde håndleddsbrudd nå eller tidligere. Deltagerne var fra 18-80 år. I scenario 1 valgte 31 av deltagerne konservativ
behandling og 19 operativ. Faktorene som var viktige for valg av konservativ behandling var hovedsakelig praktiske årsaker og ønsket om en minst mulig invasiv prosedyre, mens de som valgte operasjon
hovedsakelig anga kortere immobiliseringstid som årsak. I scenario 2 valgte 47 operativ behandling og
kun 3 konservativ. Hovedårsaken til de som valgte operativ behandling var bedre sluttresultat. I scenario
3 valgte 39 operativ behandling med plate og 11 valgte pinning. Ingen valgte ekstern fiksasjon.
Begrunnelsen for valget om operativ behandling med plate var bedre tidlig funksjonelt resultat.
Konklusjon: Studien viser at konservativ behandling foretrekkes når valget blir foretatt kun ut fra
beskrivelse av behandlingsmetode. Når funksjonsresultater og komplikasjoner inkluderes i informasjonen, foretrekkes operativ behandling fremfor konservativ behandling og operasjon med plater fremfor
pinning og ekstern fiksasjon.
Betydning/relevans: Valg av behandling ved ustabile håndleddsbrudd endres ved informasjon om

kjente kliniske utfall inklusive komplikasjoner gitt i en samvalgsmodell. Ved en systematisk involvering
av pasienter i beslutningen om behandling vil pasienten kunne foreta et valg som stemmer overens med
deres preferanser. Man kan dermed redusere gapet mellom pasientens forventninger og det faktiske
behandlingsresultat.
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SMERTESTATUS HOS BARN MED MEDFØDT SKADE
AV PLEXUS BRACHIALIS
Thu F, Styczen LM, Thorkildsen R, Myrseth LE
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling, Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi

Innledning: Vår avdeling er nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling
av skader på plexus brachialis. Vi har derfor et ansvar for, og en unik mulighet til,
å kartlegge Health Related Quality of Life (HRQOL) og funksjonsnivå hos denne
pasientgruppen. Pasienter med traumatisk plexusskade følges opp på poliklinikk,
mens pasienter med medfødt skade i tillegg ses på tverrfaglig plexusklinikk ved 1,
3, 5, 10 og 15 års alder. Pasienter som vurderes på plexusklinikk blir blant annet
scoret for Aktiv-ROM/Passiv-ROM, Mallet-score, Active movement scale (AMS) og
Assisting Hand Assessment (AHA).
I denne studien har vi ønsket å kartlegge smertestatus hos pasienter med medfødt plexusskade. Vi har
valgt å bruke Brief Pain Inventory (BPI), som er et pasientrapportert skjema (PROM) for kartlegging
av smerter. Skjemaet brukes i utstrakt grad i studier av smertetilstander, og er blant annet validert for
tilstander med nevropatiske- og nevromuskulære smerter.

Materialer og metoder: De siste 4 årene har vi årlig gjennomført ca. 285-325 konsultasjoner med

plexuspasienter, medfødte og traumatiske. Av disse vurderes ca. 185-225 på poliklinikk, 50-70 på
plexusklinikk og 15-30 opereres. I dette materialet har vi retrospektivt identifisert pasienter som har vært
på plexusklinikk siden 2014. Dette utgjør til sammen 138 enkeltpasienter. Vi har foreløpig samlet inn
ca. 65 Brief Pain Inventory skjema, som har blir fylt ut på plexusklinikk, og vi har sendt ut Brief Pain
Inventory i posten til de resterende.

Resultater: Vi har foreløpig kun resultatene for de første 65 inkluderte pasienter, og vil derfor legge frem
fullstendige resultater på Høstmøtet.
Diskusjon: Pasientgruppen er heterogen, både i alder og når det gjelder alvorlighetsgrad av plexus-

skade. Vi har ikke gruppert populasjonen med tanke på dette slik at vi kanskje ikke fanger opp forskjeller
mellom gruppene. PROM (Patient Reported Outcome Measure) er generelt vanskelig gjennomførbart hos
de minste pasientene, hvor noen klarer å fylle ut skjemaet selv, mens andre må ha hjelp av foreldrene.

Betydning/relevans: Man antar at barn og ungdom med medfødt skade av plexus brachialis generelt

har lite smerteproblemer. Størsteparten av litteraturen omhandler funksjon slik at kartlegging av smertestatus vil gi oss viktig informasjon om denne pasientpopulasjonen.
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EUROPEAN BOARD OF HAND SURGERY EXAM (EBHS),
NOE SOM PASSER FOR DEG?
Reigstad O1, Lied L2, Thorkildsen R1
1. Hånd- og mikrokirurgisk seksjon, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Seksjon for håndkirugi, Ortopedisk
avdeling, St. Olavs Hospital

Introduksjon: håndkirurgi er et lite fagfelt i Norge uten egen godkjenning eller
sertifisering selv om det opereres et stort antall pasienter med håndkirurgiske
problemer. For godkjente spesialiteter følges et standardisert opplegg for spesialistutdanning, men ingen av spesialitetene i Norge har skriftlig eller muntlig eksaminering for endelig godkjenning. Dette står i kontrast til mange europeiske land og
felles europeiske godkjenninger hvor obligatorisk skriftlig og/eller muntlig eksamen
er nødvendig for endelig sertifisering. FESSH startet med hånd eksamen i 1996
og i 2010 ble håndkirurgi godkjent som egen spesialitet innenfor de Europeiske
spesialiteter (UEMS). Eksamen skiftet offisielt navn til European Board for Hand
Surgery (EBHS) exam og organiseres og gjennomføres av FESSH.
Søknad om å gjennomføre eksamen likner innholdet adaptert til Norsk Diplom for Håndkirurgi, for
EBHS: http: //fessh.com/examination-2018/. Det inkluderer levering av inngrepsloggbok, dokumentasjon av tjeneste, publikasjoner, presentasjoner på internasjonale kongresser og CV. 2 timers skriftlig
eksamen avholdes ca. 3 måneder før muntlig (300 multiple choice spørsmål som skal dekke alle deler
av hånd- og mikrokirurgi). Riktig svar gir 1 poeng, uriktige svar gir fratrekk av 1 poeng. Bestått/ikke
bestått bestemmes av antall poeng årets deltagere har fått (de ca. 75 % beste får bestått). Den muntlige
eksamen gjennomføres i forkant av årets FESSH eksamen med 2 x 45 minutter eksaminering (elektivt/
traume) av to sett med eksaminatorer (presentasjon av caser/bilder). Ved bestått skriftlig eksamen kan
man gå opp til muntlig 2 ganger. Både skriftlig og muntlig må bestås (en svært god skriftlig redder ikke
en dårlig muntlig prestasjon). I 2017 strøk 26 % (19/73) skriftlig og 16 % (11/67) muntlig.
Vi opplevde eksamen og eksamens form som krevende, men god og dekkende for fagfeltet vårt. Det
var en effektiv og didaktisk måte å tilegne seg bredden i håndkirurgien, spesielt for de delene man ikke
ser/opererer så ofte. Vi brukte Greens Hand Surgery som referanseverk og gjennomgikk også skriftlige
spørsmål fra EBHS eksamen som publiseres i hvert nummer av JHS Europe. En del stoff måtte pugges
for å kunne svare sikkert. I Norge er det 7 leger som har bestått EBHS eksamen, Williksen (2004),
Odinsson (2004), Rigo (2007), Lied (2011), Kvernmo (2016), Reigstad (2017) og Thorkildsen (2017).
Vi vil oppfordre kollegaer til å ta eksamen. For et fagfelt som ikke har egen sertifisering vil det heve håndkirurgiens renomme. En felles kunnskapsforståelse og fagutførelse vil også styrke det medisinske tilbudet
som gis på forskjellige avdelinger i Norge. Det styrker også utdanningen og opplæring av kandidater
innen vårt fagfelt i Europa. EHBS gir et kvalitetsstempel for den som skal vurdere kompetansen i et
mobilt legespesialistmarked i Europa. Det er også en forutsetning med bestått eksamen (minst en av
legene ved avdelingen) for at avdelingen man arbeider ved skal kunne sertifiseres som Europeisk hånd
traume senter. Neste mulighet er i København 2018.
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SKADEPANORAMA I NORSK GALOPPIDRETT. 2 ÅRS
PROSPEKTIV REGISTRERING AV FALL OG SKADER PÅ
ØVREVOLL GALOPPBANE
Reigstad O1,2, MacPherson J1,3, Reigstad MM1,2
1. Øvrevoll Galoppbane, Norsk Rikstoto. 2. Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 3. Vestre Viken, Drammen

Introduksjon: Galoppsport er en profesjonell toppidrett hvor det internasjonalt
rapporteres hyppige og alvorlige skader. Høy fart (opptil 70 km/t), sprang/hinder
og sjenering mellom ryttere bidrar til skademengden. I store hestesportland som
Australia er det rapport 1-2 dødsfall/år, noe lavere i Storbritannia og USA.
Alvorlige skader sees i 3/1000 løp, og 3-4 ryttere blir uføre årlig (Storbritannia).
Lange løp, mange hekker med vanngraver og høyt antall startende ryttere øker
skadefrekvens.
I Norge er det kun en galoppbane, Øvrevoll galoppbane, hvor alle galoppløp gjennomføres, ca. en løpsdag ukentlig i sesongen. Tilstedeværende lege og ambulanse er pålagt av Norsk Rikstoto. Siste dødsulykke i Norge under løp var for ca. 45 år siden, men etter flere fall hvor jockey og hest ble skadet ble det
gjort justeringer av bane/hindre/løpsutstyr. Alle jockeyer pålagt sikkerhetsutstyr (CE merket hjelm, rygg/
torsobeskyttelse, ridestøvler), i løp er ridepisk ulovlig (særnorsk regel), hinderløp er begrenset til lave
hekker (maks 94 cm) uten vanngrav og lengste løp er 3650 m. Banen vurderes før og under løpsdager,
og løp avlyses om banen er for glatt. Vi ville registrere fall og skader or å kartlegge omfang og for eventuelt
å kunne iverksette ytterligere skadepreventive tiltak.

Materiale og metode: Vi har prospektivt kartlagt alle fall og skader ved galoppløp på Øvrevoll Galopp-

bane over en to-års periode (2014 og 2015), 2 løpssesonger (april til november), til sammen 68 løpsdager, 530 løp (fra 900-3650 m lengde, 5-15 hester i hvert løp). ca. 100 rytter per sesong (amatører/profesjonelle) har ridd 1-186 løp hver. Type løp (grus, gress, gress med hekk), jockey kategori (amatør/proff),
baneforhold, årsak til fall, skadested og skadetype ble registrert.

Resultat: Jockey og hest har ridd 8320 km i løp de to sesongene. Det ble registrert 34 rytterfall, dvs
1/16 løp. Fall skyldes urolig hest (18), hest som sklir i løp (8), startboksproblem (3) eller annet (5). 13 av
disse rytterne pådro seg skader: brudd (2), kuttskader (5) og kontusjoner/muskelskader/bløtvevsskader
(7). Ingen fikk varige men, og de fortsatte som ryttere. Skadeforekomst var høyest i amatørløp (5/50 vs.
8/480 løp, p< 0. 001), det var ingen forskjell mellom amatør og proffløp når det kom til fall. Hinderløp ga
flere fall enn løp på grus og gress (6/16 vs. 13/261 og 15/253, p<0.001), men ikke flere skader (0/16,
7/261, 6/253).
Diskusjon: Vi fant en lav fall- og skadefrekvens, og løpene gjennomføres trygt. Hyppigste årsak til fall og
skade var urolig/ustyrlig hest. Profesjonelle ryttere faller sjelden og skader seg lite når de faller. Hinderløp
gir i særklasse økt fallfrekvens, men lite skader, sannsynligvis på grunn av lavere hekker og hastighet,
og jockeyenes spesielle oppmerksomhet på fall i disse løpene. Sammenliknet med andre land fant vi en
lavere skadefrekvens og færre alvorlige skader i Norge.

Betydning/relevans: Innføring av sikkerhetstiltak har gitt en ønsket effekt. Fall og skader forkom uten
noe mønster, og vi har ikke klart å identifisere tiltak som ytterligere kan redusere skadene.
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INGEN NEGATIV EFFEKT VED TIDLIG ELLER FORSINKET
KORTVARIG ADMINISTRASJON AV PARECOXIB VED
BRUDDTILHELING – EN EKSPERIMENTELL STUDIE
Hjorthaug GA1,2,5,6, Madsen JE1,2,5, Nordsletten L1,2,5, Reinholt FP3, Søreide E1,2,5,
Niratisairak S2,5, Dimmen S2,4,5			
1. Oslo universitetssykehus, Ortopedisk avdeling. 2. Oslo universitetssykehus, Institutt for kirurgisk forskning og Biomekanisk laboratorium.
3. Oslo universitetssykehus, Avdeling for patologi. 4. Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling. 5. Universitetet i Oslo, Institutt for
klinisk medisin. 6. Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling

Innledning: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) brukes i utstrakt grad som smertebehandling ved brudd, men prekliniske studier tyder på at
NSAIDs kan ha en hemmende effekt på bruddtilheling1. Vanlig klinisk praksis er
at man unngår NSAIDs til pasienter med brudd der det er spesiell risiko for forstyrret bruddtilheling. Et relevant klinisk spørsmål er om det er trygt å administrere
NSAIDs bare i en avgrenset periode, alternativt om det kan gis etter den første
inflammatoriske responsen som følger av bruddskade/kirurgi. Vi ville undersøke
om tidlig eller forsinket korttidsbehandling med cox-2-hemmeren parecoxib
påvirket tilheling av skaftbrudd i en etablert dyremodell.
Materialer og metoder: Med en mandreng i marghulen ble et standardisert lukket tibia midtskaft-

brudd indusert ved hjelp av en trepunkts knekketang hos 66 rotter. Bruddet ble reponert og fiksert med
to kanyler tredd over mandrengen. Rottene fikk belaste fritt. Dyrene ble randomisert til tre grupper;
parecoxib dag 0-2 (P-tidlig gruppe), parecoxib dag 3-5 (P-forsinket gruppe) eller til saltvann (kontrollgruppe). Parecoxib-dosen var 6.4 mg/kg, fordelt på to daglige injeksjoner i. m. Lokal måling av bentetthet
(DXA) ble utført in vivo. Dyrene ble avlivet etter 4 uker, begge tibia høstet og naglen fjernet. Tilheling ble
evaluert med biomekaniske tester, histomorfometriske analyser inklusive semikvantitering av osteoid.
Alle biomekaniske og radiologiske analyser ble utført av to uavhengige observatører.

Resultater: Det var ingen pseudartroser i materialet. Median (IQR) ratio i maksimal styrke mellom frak-

turert og ikke-frakturert tibia for P-tidlig gruppen 0. 61 (0.37), for P-forsinket gruppen 0. 44 (0.10) og for
kontrollgruppen 0.50 (0.35); (n=44, p=0.068). Det var heller ingen forskjell mellom gruppene for stivhet,
energiabsorpsjon, defleksjon, DXA-målinger (n=64), histomorfometrisk osteoid/trabekel ratio eller callus
areal (n=20). 2 dyr døde postoperativt i anestesi.

Diskusjon/betydning: Vi fant ingen negativ effekt av tre dagers behandling med parecoxib, tidlig
eller forsinket, på tilheling av tibia skaftfraktur etter 4 uker. Den negative effekten av parecoxib som er
observert tidligere, skyldes trolig at parecoxib har vært administrert i syv dager eller lengre postoperativt.
Vår aktuelle studie åpner for at man kan vurdere å bruke NSAIDs de første 1-3 dager ved bruddsmerter,
men vi vil fortsatt anbefale forsiktighet dersom det er forhold ved pasienten selv eller den aktuelle skaden
som særlig øker risikoen for forstyrret bruddtilheling.
1. Dimmen S, Nordsletten L, Madsen JE. 2009. Parecoxib and indomethacin delay early fracture healing: a study in rats. Clin Orthop 467:
1992-1999.
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SAMMENLIGNING AV TO TYPER POSTOPERATIV
REHABILITERING ETTER ANKELFRAKTURER
Hellesnes J, Molund M, Berdal G, Andreassen BS, Andreassen GS
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Innledning: Det er viktig med tidlig bevegelsestrening av ankelen etter operativ
bruddbehandling av ankelfrakturer. Mange pasienter har problemer med opptreningen av ankelen de første ukene etter operasjon. Enkelte plages med
smertefull ankel i spissfotstilling og dårlig fotavvikling.
Vår hypotese er at pasientene kan oppnå et bedre funksjonelt resultat med bruk av en nyutviklet
ankelskinne. Skinnen har en fjærbelastning som pasienten sparker i mot. På denne måten blir det aktiv
plantarfleksjon og passiv dorsalfleksjon i ankelen.

Materialer og metode: Vår studie var prospektiv og randomisert hvor pasienter med opererte Weber B
ankelfrakturer ble inkludert. Pasientene ble randomisert til ankelskinne eller konvensjonell postoperativ
fysioterapi. Begge grupper ble instruert til å gjøre øvelser 3 ganger daglig i 30 minutter. Gruppene utførte
programmet i 3 uker og ble kontrollert av fysioterapeut etter 3, 6, 12 uker og 12 måneder. Ved kontroll
ble det tatt opp anamnese, utført klinisk undersøkelse og fylt ut Olerud Molander score. De 3 siste
kontrollene ble utført av blindet fysioterapeut.
Resultater: 114 pasienter ble inkludert i studien, 44 menn og 70 kvinner, med gjennomsnittsalder
43 (18-65) år.

Pasientene med skinne hadde gjennomsnittlig 2,6 liggedøgn postoperativt mot 3,1 liggedøgn i den konvensjonelle fysioterapigruppen (p=0,016). Skinnegruppen hadde etter 3 uker Olerud Molander score på
41 (av 100) mens de uten skinne hadde score på 35 (p=0,025).
Etter 3 uker var det 20 pasienter i skinnegruppen som brukte analgetika mot 23 i gruppen som ikke
hadde brukt skinne. VAS score var henholdsvis 2,2 mot 2,4. Verdiene var ikke signifikante.
Etter 6 og 12 uker jevnet tallene seg ut og det var liten forskjell på de to gruppene. Det var ikke signifikant
forskjell i ankelbevegelighet ved kontrollene.

Diskusjon: Pasientene som brukte skinnen postoperativt hadde signifikant kortere liggetid postoperativt.
Det kan innebære reduserte kostnader for avdelingen.

Selv om studien viste relativt små forskjeller er skinnen et enkelt hjelpemiddel i spissfotprofylaksen.
Skinnen har etter studien blitt forenklet og fått bedre brukervennlighet.
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LÅRHALSBRUDD I GOD STILLING HOS PASIENTER 70 ÅR
ELLER ELDRE: SKRUEFIKSASJON ELLER HEMIPROTESE?
MULTISENTER RCT MED 2 ÅRS OPPFØLGING
Dolatowski FC1,2, Frihagen F3, Bartels S2, Opland V4, Talsnes O5, Hoelsbrekken SE6,
Šaltyte-Benth JS1,2, Utvåg SE1,2
1. Universitetet i Oslo. 2. Akershus universitetssykehus. 3. Oslo universitetssykehus. 4. Bærum sykehus. 5. Elverum sykehus.
6. Kongsvinger sykehus

Innledning: Nyere studier har innvendt eldre rapporter om gode kliniske resultater
og lave komplikasjons- og reoperasjonsrater etter skruefiksering av lårhalsbrudd
i god stilling. Vi sammenliknet effekten av skruefiksasjon mot effekten av hemiprotese (HP) på hoftesmerte og -funksjon, mobilitet, livskvalitet, komplikasjoner og
reoperasjoner hos geriatriske pasienter.
Metode: I denne multisenterstudien, inkluderte vakthavende ortoped pasienter ≥70 år med lårhals-

brudd i god stilling på Akershus, Bærum og Elverum sykehus. Ved bruk av forseglede konvolutter, ble
pasientene randomisert til skruefiksasjon eller HP. Pasienter og kirurger var ikke blindet, men den som
vurderte hoftefunksjon (Harris Hip Score (HHS)), mobilitet (Timed Up and Go (TUG)) og livskvalitet (Eq5D) etter 3, 12 og 24 måneder, var blindet. Statistiker (JBS) genererte en linear mixed model for å justere
de observerte resultatene for variasjoner på 3 nivåer: sykehus-, kirurg- og pasientnivå.

Resultater: Mellom 06.02.2012 og 06.02.2015, inkluderte og randomiserte vi 219 pasienter til
skruefiksasjon (n=111) og hemiprotese (n=108). Etter 24 vs. 0 måneder (pre-fraktur), opplevde begge
gruppene en signifikant forverring i hoftefunksjon (HHS) (justert gjennomsnitts forskjell (95 % KI; p-verdi)
= -11 (-15 til -7; p<0.001) for skruefiksasjon, og -10 (-15 til -7; p<0.001) for HP) og livskvalitet (justert
gjennomsnitts forskjell =-0.10 (-0.15 til -0.05; p<0.001) for skruer og -0. 09 (-0.14 til -0.04 to; p<0.001)
for HP). Etter 24 måneder, var HHS(SD) 74 (19) i skruegruppen og i 76 (17) I HP-gruppen og det var
ingen forskjeller i HHS mellom gruppene.
Pasienter randomisert til HP hadde signifikant bedre mobilitet objektivt vurdert ved TUG etter 12 og
24 måneder (24 månederjustert gjennomsnitts forskjell (95 % KI; p-verdi) = 6 sek (2-11; p=0.004)).
Pasienter behandlet med skruer hadde signifikant høyere risiko for prosedyrerelaterte komplikasjoner
(RR (95 % KI; p-verdi)=2•8 (1•4 - 5•8); p=0.004) og dermed revisjoner (RR (95 % KI; p-verdi) = 4.3
(1.7-11.0); p=0.002).

Diskusjon og relevans: Lårhalsbrudd i god stilling har betydelig innvirkning på hoftesmerte og

-funksjon, mobilitet og livskvalitet. 70 år gamle og eldre pasienter med lårhalsbrudd i god stilling bør
få tilbud om hemiprotese for raskere å oppnå bedre objektivt vurdert mobilitet og en 3-4 ganger lavere
relativ risiko for prosedyrerelaterte komplikasjoner og revisjoner.
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VOLARE LÅSEPLATER VERSUS EKSTERN FIKSASJON VED
INTRAARTIKULÆRE DISTALE RADIUSFRAKTURER: EN RCT
Hammer OL1,2, Clementsen S1, Hast J1, Šaltyte-Benth JS3, Madsen JE2, Randsborg PH1
1. Akershus univeristetssykehus. 2. Universitetet i Oslo. 3. Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus univeristetssykehus

Innledning: Målet til studien var å sammenlikne funksjonelt resultat etter
operasjon med volare låseplater eller ekstern fiksasjon hos pasienter i alderen
18 til 70 år med en dislokert, intraartikulær distal radiusfraktur AO type C.
Materiale og metode: 166 pasienter ble randomisert til volare låseplater (n=84) eller ekstern fiksasjon

forsterket med perkutane pinner (n=82). Pasientene ble kontrollert etter 6 uker, 3 måneder, 6 måneder,
1 år og 2 år. De ble undersøkt med tanke på bevegelighet, smerte, gripestyrke og komplikasjoner, i tillegg
til at deres funksjonsnivå ble scoret med Kvikk-DASH.

Resultater: Pasientenes gjennomsnittsalder var 55 (19-70) år. Det var 114 kvinner (69 %). Pasienter
operert med volar låseplate hadde signifikant bedre Kvikk-DASH score, bevegelighet og gripestyrke ved
undersøkelsene 6 uker, 3 måneder, 6 måneder og ett år postoperativt. Etter to år var det ingen statistisk
signifikant forskjell mellom gruppene for noen av variablene. Det var ingen forskjell i det totale antall
komplikasjoner mellom behandlingsmetodene.
Diskusjon: Volar låseplate gir en kortere rehabilitering enn ekstern fiksasjon hos pasienter med distal

intraartikulær radiusfraktur. Det er imidlertid ingen forskjell i funksjon etter to år. Volare plater kan derfor
anbefales fremfor ekstern fiksasjon for pasienter som er avhengig av en rask rehabilitering. En helseøkonomisk analyse er under utarbeidelse og vil gi svar på hvilken metode som lønner seg for samfunnet.

Betydning/relevans: Studien er den eneste RCTen som utelukkende ser på intrartikulære frakturer.
Resultatet kan ha direkte konsekvens for valg av operativ metode ved disse bruddene.
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EPIDEMIOLOGI, BEHANDLING OG KOMPLIKASJONER
VED FRAKTURER I LANGE RØRKNOKLER HOS
ELDRE PASIENTER
Djuv A, Meling T
Stavanger universitetssjukehus

Innledning: Frakturer i lange rørknokler (FLR) hos eldre pasienter (≥50 år) er
hyppig og kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte. Denne pasientgruppen
er assosiert med økt komorbiditet samt osteoporose og en antar dermed at de
vil ha høyere komplikasjonsrate sammenlignet med yngre pasienter (20-49 år)
med FLR. Ved hjelp av data fra Fraktur Registeret i Stavanger (FRES) ønsket vi å
undersøke denne antagelsen. Registeret inneholder data fra all behandling av FLR
det vil si både konservativ (ikke-operativ) og operativ behandling ved Stavanger
Universitetssjukehus. Opptaksområdet er på 360.000 innbyggere, hvorav
108.000 har alder ≥50 år.
Metode: FLR hos pasienter ≥50 år ble hentet ut fra FRES i perioden 01.01.2009 til 31.12.2015

(oppfølgingstid til 31.12.2016). Antall FLR tiltenkt konservativ og operativ behandling, konverteringsraten
fra konservativ til operativ behandling, reoperasjonsraten og årsak til reoperasjonene ble analysert.

Resultater: 10. 820 FLR ble registrert hos eldre pasienter, noe som gav en forekomst på 143/10.
000/år. Kvinner hadde hyppigere FLR enn menn i forholdet 3: 1. Forekomsten økte eksponentielt med
økende alder. Andelen frakturer som initialt ble gitt operativ behandling var dobbelt så høy blant de eldre
pasienter. Det var hyppigst registrert frakturer i distale antibrachii (30 %), proksimale femur (29 %), ankel (14 %) og proksimale humerus (12 %). 5271 (49 %) frakturer ble planlagt til konservativ behandling.
Dette var det hyppigste behandlingsvalget for frakturer i proksimale humerus (88 %), distal antebrachii
(73 %) og ankel (59 %). Frakturer i femur ble for det meste behandlet med operasjon. Konservativt behandlede frakturer i distale antebrachii (2351) hadde den høyeste konverteringsraten (14 %) til operativ
behandling. Konverteringsraten var generelt 2,5 ganger høyere sammenlignet med yngre pasienter. 9 %
(550) av de operativt behandlede frakturene mottok en eller flere ikke-planlagte reoperasjoner, og dette
var likt som for den yngre pasientgruppen. Den høyeste frekvensen ble funnet for tibia diafyse frakturer
(17 %), etterfulgt av distale humerus (15 %) og humerus diafyse frakturer (14 %). De to vanligste frakturene hadde lavere reoperasjonsrater; proksimale femurfrakturer (10 %) og distale antebrachii (6 %).
Diskusjon/relevans: Forekomsten av FLR blant den eldre befolkningen var 143/10.000/år med

distale antebrachii og proksimale femurfrakturer som de hyppigste. Selv om de fleste distale antebrachiifrakturene initialt ble behandlet med gips, ble 14 % konvertert til operativ behandling. Dermed krever to
av de hyppigste frakturene, proksimale femurfrakturer og distale antebrachii frakturer, mye operasjonskapasitet. Det var overraskende nok ingen forskjell mellom de eldre og yngre pasientgruppene for ikkeplanlagte reoperasjoner. Retningslinjene anbefaler henvisning til DXA-skanning ved FLR, alder ≥50 år og
dersom pasienten kan gjennomføre undersøkelsen. Ved antatt 85 % henvisningsrate ble det estimerte
behovet for DXA-skanning/år 120/10.000≥50 år. En forventet økning i den eldre befolkningen vil dermed
kreve en økning i operasjons- og DXA-skanningskapasiteten fremover.
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SKAL ALLE PASIENTER MED KOMPARTMENTSYNDROM
FASCIOTOMERES?
Karlsson V, Tronstad S, Rossi P
Ortopedisk avdeling, STHF Skien

Kompartmentsyndrom er en kirurgisk tilstand som oftest krever akutt operativ
behandling. Diagnosen stilles klinisk, men det er stor hjelp i å supplere med fysisk
måling av losjetrykket. Kriterier for fasciotomi presenteres på høstmøtet.
De hyppigste årsakene til kompartmentsyndrom er økt volum av vevet i losjen som følge av traume,
postiskemisk hevelse eller ortopedisk kirurgi, men et bredt spektrum av tilstander kan forårsake
behandlingstrengende trykkstigning under muskelfascien.
Vi presenterer et kasus med en mann på 40 år, 140 kilo, DM type 2, som ble innlagt på medisinsk
avdeling i august i år med dyspnøe samt smerter og hevelse i hele høyre bein fra lysken til tærne.
Hevelsen av beinet hadde vart i over 30 timer. CT angiografi viste trombosering av vena femoralis og
iliaca kommunis. Det ble diagnostisert en stor lungeemboli og startet opp med trombolytisk behandling.
Pasienten ble antikoagulert med store doser lavmolekylært heparin uten terapeutisk effekt. Det ble
planlagt overførsel til hematologisk avdelingpå RH innen 12 timer.
Det tilkom økende diffuse dype smerter i hø lår, stor bulladannelse på leggen og avtagende sensibilitet
på legg og fot. Låromfang hø side 72 cm, ve side 57 cm. God puls i a. femoralis. Losjetrykket på låret ble
målt til over 75 mm Hg.
Vi diskuterte kasus med karkirurgene på RH. Det forelå en akutt forverring av en langvarig trombotisk
tilstand som nå hadde forårsaket okklusjon av alle de store vener i hø lyske og gjentatte emboliske
episoder til lungene over flere dager. Fasciotomi kunne potensielt medføre ukontrollabelt blodtap, og
en operasjon kunne medføre at den planlagte trombolytiske behandling ikke ville kunne gjennomføres.
Pasienten ble overført hematologene på RH som i samarbeid med karkirurgene fikk fjernet lungeemboliene og reetablert venøs drenasje fra hø bein. Videre forløp vil bli presentert på høstmøtet.
Det er få situasjoner hvor fasciotomi er kontraindisert. Noen av disse vil bli presentert i skjematisk form
på høstmøtet.
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FOREKOMST AV OLECRANONFRAKTURER VED
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS I 2015
Matre C, Midtgaard K, Støen R, Lund I, Frihagen F
Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: Målet med denne studien var å undersøke forekomsten av olecranonfrakturer i Oslo.
Materiale og metode: Ved søk i elektronisk pasientjournal (DIPS) på diagnosekode S52. 0,S52. 2 og
S52. 8-9 ble pasienter diagnostisert med olecranonfraktur i 2015 identifisert. Diagnosen ble bekreftet
med gjennomgang av journal og røntgenbilder. Pasienter med isolert olecranonfraktur og bosted i Oslo
ble inkludert. Befolkningsdata fra Oslo for 2015 ble hentet fra ssb. no.

Resultat: I 2015 var det 72 pasienter (73 frakturer) med olecranonfraktur som eneste skade i den
aktuelle albuen. Av de 72 pasientene var det 36 (50 %) menn. Gjennomsnittsalderen var 63, 4 år
(spredning 18-94) for kvinner og 34,3 år (1-88) for menn. Blant kvinnene var det 1 (3 %) mellom
0-19 år, 3 (8 %) mellom 20-39 år, 12 (33 %) mellom 40-59 år, 8 (22 %) mellom 60-79 år og 12 (33 %)
mellom 80-99 år. Blant mennene var det 11 (31 %) mellom 0-19 år, 11 (31 %) mellom 20-39 år,
7 (19 %) mellom 40-59 år, 6 (17 %) mellom 60-79 år og 1 (3 %) mellom 80-99 år. For befolkningen
i Oslo som helhet finner man en årlig insidens på 11,1 per 100.000. For voksne (>19 år) var den årlige
insidensen 12,0 per 100 000 og for barn var den årlige insidensen 9,2 per 100.000. 49 (67 %) av bruddene ble sendt til sykehus for vurdering for operativ behandling. 24 (33 %) ble behandlet
konservativt ved Oslo skadelegevakt.
Diskusjon: Våre funn er sammenlignbare med insidenstall fra Malmø (11,5 per 100.000)1) og fra
Edinburgh (12 per 100.000)2). Mønsteret med nokså jevn kjønnsfordeling, men med eldre kvinner enn
menn ble også funnet i Edinburgh. 2) Dette er minimumstall fordi pasienter fra Oslo som er behandlet
andre steder enn ved Oslo skadelegevakt og Ullevål sykehus ikke er registrert. Erfaringen fra tidligere er
imidlertid at 80-90 % av Oslos pasienter kan identifiseres på denne måten. 3) Vi planlegger en fullstendig
undersøkelse med data fra andre behandlingssteder og da kan den korrekte insidensen bli noe høyere i
Oslo.
Betydning/Relevans: Kunnskap om forekomsten av olecranonfrakturer gir et grunnlag for videre
forskning og er nyttig for planlegging i helsetjenesten.
Litteratur:
1. Karlsson MK, Hasserius R, Karlsson C, Besjakov J, Josefsson PO. Fractures of the olecranon: a 15- to 25-year followup of 73 patients.
Clin Orthop Relat Res. 2002 Oct;(403): 205-12.
2. Duckworth AD1, Clement ND, Aitken SA, Court-Brown CM, McQueen MM. The epidemiology of fractures of the proximal ulna. Injury.
2012 Mar;43(3): 343-6.
3. Lofthus CM, Frihagen F, Meyer HE, Nordsletten L, Melhuus K, Falch JA. Epidemiology of distal forearm fractures in Oslo, Norway. Osteoporos Int. 2008 Jun;19(6): 781-6.
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OLECRANONFRAKTURER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, ULLEVÅL I 2015
Matre C, Midtgaard K, Flugsrud G, Frihagen F
Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

Innledning: Olecranonfrakturer forekommer hos pasienter i alle aldersgrupper,
ofte som resultat av fall med direkte traume mot albuespissen. Målet med denne
studien var å undersøke hvilken kirurgisk behandling pasientene fikk, hvem som
ble tilbudt operasjon, og hvor hyppig komplikasjoner forekom.
Materiale og metode: Pasienter som ble diagnostisert med olecranonfraktur (ved søk på S 52.0,

S 52.2, S 52.8, S 52.9) i DIPS ved Ortopedisk avdeling Ullevål, Oslo universitetssykehus i 2015 ble
inkludert. Røntgenbilder og journaler ble gjennomgått i februar 2017 og de som ble operert på Ullevål
sykehus, som var over 18 år og hadde olecranonfraktur som eneste skade i den aktuelle albuen ble det
hentet ytterligere informasjon om. Data ble analysert for å se på behandlingsmetoder og hyppighet av
komplikasjoner.

Resultat: Det var 36 isolerte olecranonfrakturer hos 35 pasienter over 18 år som ble operert på Ullevål i
2015. Det var 24 kvinner og 11 menn med en gjennomsnittsalder på henholdsvis 59 og 43 år. 18 (50 %)
fikk pinner og cerclage (tensjonsbåndgruppen). 12 (33 %) fikk plate og 6 (17 %) fikk plate og cerclage
(plategruppen). I tensjonsbåndgruppen var det 11 (61 %) dislokerte ikke-komminutte (Mayo 2A) og 7
(39 %) dislokerte komminutte frakturer (Mayo 2B). I plategruppen var fordelingen 2 (11 %) Mayo 2A
og 16 (89 %) Mayo 2B. I tensjonsbåndgruppen var det 9 (50 %) komplikasjoner. 4 hadde lokale plager
fra osteosyntesemateriale, 2 hadde metall i leddet, 1 fikk osteosyntesesvikt med tap av reposisjon, 1
hadde ikke tilfredsstillende reposisjon i leddet og 1 hadde redusert bevegelighet. I plategruppen var det 8
(44 %) pasienter med komplikasjoner. 4 hadde lokale plager fra osteosyntesematerialet, 1 hadde metall
i leddet, 2 hadde redusert bevegelighet og 1 utviklet pseudartrose. 12 pasienter (34 %) ble reoperert.
Den vanligste reoperasjonen var fjerning av osteosyntesemateriale 8 (44 %) i tensjonsbåndgruppen og
5 (28 %) i plategruppen. En pasient i plategruppen fikk postoperativ infeksjon etter fjerning av osteosyntesematerialet. Det var 6 pasienter som var 80 år eller eldre. Av disse pasientene fikk 5 pinner og
cerclage og 1 fikk plate og cerclage, 4/6 hadde komplikasjoner, 2 hadde plager fra osteosyntesematerialet og 2 hadde metall i leddet etter operasjon. 3 ble reoperert.
Diskusjon: Mange av pasientene hadde plager i forløpet og ca. en tredjedel ble reoperert. Det er ikke

klart fra litteraturen om plateosteosyntese eller tensjonsbånd er best behandling for Mayo 2 olecranonfrakturer. Noe litteratur støtter konservativ behandling hos de eldste med gode funksjonelle resultater,
mens konservativ behandling av yngre sannsynligvis gir et dårlig resultat. Vi planlegger en randomisert
studie for å sammenligne konservativ og operativ behandling av de eldste pasientene og en parallell
studie hvor de to operative hovedmetodene sammenlignes hos yngre.
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INFEKSJONER ETTER SYNDESMOSESKRUEFJERNING
– EN RETROSPEKTIV KVALITETSSIKRINGSSTUDIE
Øverby TA1, Jakobsen RB2
1. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. 2. Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus og Institutt for helse og samfunn,
Universitetet i Oslo

Innledning: Syndesmoseskade finnes hos om lag 1 av 5 pasienter med ankelbrudd. Ved Akershus universitetssykehus er standardbehandlingen for syndesmoseskade en kvadrikortikal syndesmoseskrue som fjernes på poliklinikken
etter 12 uker. Ved dette inngrepet gis det idag ikke rutinemessig antibiotikaprofylakse. Andersen og medarbeidere rapporterte en rate på 5 % antibiotikakrevende sårinfeksjoner etter rutinemessig syndesmoseskruefjerning. Denne
studien konkluderte med at antibiotikaprofylakse bør gis[1]. Som et ledd i
kvalitetssikringen av rutiner ved vår avdeling undersøkte vi om våre data støtter
en omlegning til rutinemessig profylaktisk antibiotika.
Materiale og metode: Alle pasienter som fikk fjernet syndesmoseskrue ved Ahus i perioden

01.01.2009 til 01.01.2014 ble inkludert. Pasientene ble identifisert etter diagnose- og prosedyrekodeuttrekk fra journalsystemet med etterfølgende journalgjennomgang. Vi registrerte overflatiske og
dype sårinfeksjoner. I tillegg registrerte vi alder, kjønn, røyke- og diabetesstatus, ASA-klassifikasjon,
frakturkarakteristika, antibiotikaforbruk, om det var osteosyntesemateriale igjen etter fjerning og om
fjerningen ble gjort på poliklinikken eller på operasjonsstue.

Resultater: Det var i studieperioden 1246 ankelbrudd som ble behandlet kirurgisk. 508 fikk i etterkant
fjernet osteosyntesemateriale. Hos 343 var dette rutinemessig syndesmoseskruefjerning. Gjennomsnittlig
alder var 47,9 år og det var flest menn (56 %). 88 % av pasientene var ASA-klasse 1 og 2, gjennomsnittlig BMI 28,6. 87 % av fjerningene ble gjort på poliklinikken. Vi identifiserte totalt 6 infeksjoner (1,7 %)
som oppsto i etterkant av fjerningen, hvorav en ble behandlet initialt kun i primærhelsetjenesten. Mikrobe
ble identifisert som gule stafylokokker hos 5 pasienter. Hos 5 pasienter var det gjenstående osteosyntesemateriale i anklen og 4 pasienter ble operert med fjerning av resterende osteosyntesemateriale når
bruddet var røntgenologisk tilhelt.
Diskusjon: Vi fant en lavere infeksjonsrate enn i andre studier.1,2 Flere av de med infeksjon etter syn-

desmoseskruefjerningen hadde behov for langvarig antibiotikabruk frem til endelig fjerning av resterende
ostesyntesemateriale. Studiens svakheter er at den er retrospektiv og baserer seg på kun på datauttrekk
fra journalsystem og at pasientene ikke er kontaktet direkte. I tidligere studier der pasientene er kontaktet
har man ikke identifisert oversette infeksjoner.

Betydning/relevans: Det er mulig at antibiotikaprofylakse vil kunne redusere infeksjonsraten, men

sannsynligvis ikke eliminere den. Vurderingen av profylaktisk antibiotika må gjøres ut fra konsekvenser
for den enkelte pasient med infeksjon opp mot konsekvensene ved økt antibiotikabruk generelt. Innføring
av profylaktisk antibiotika kunne ideelt sett gjøres i en randomisert studie, alternativt som en kvalitetsforbedringsstudie med prospektiv monitorering av infeksjoner.
Referanser:
1. Andersen, M. R. , et al. , High complication rate after syndesmotic screw removal. Injury, 2015.
2. Schepers, T. , et al. , Complications of syndesmotic screw removal. Foot Ankle Int, 2011.
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POSTOPERATIVE INFEKSJONER ETTER FJERNING
AV SYNDESMOSESKRUE 2009-2015
Larsen ØB, Johnsen LG
Ortopedisk Traumeseksjon, St. Olavs Hospital HF

Innledning: Syndesmoseskade i forbindelse med ankelfrakturer er vanlig. En av
5 vil ha behov for kirurgisk intervensjon. Trans-syndesmose fiksasjon med metallskrue er fortsatt gullstandard. Fjerning av syndesmoseskruen er omdiskutert
og infeksjonsfare ved fjerning har vært et av flere argumenter for å la være. Vi
presenterer en retrospektiv journalgjennomgang av alle pasienter som fikk syndesmoseskrue ifm. ankelbrudd i perioden 2009-2015 ved St. Olavs Hospital HF.
Materiale og metode: Røntgenbildene for pasienter med diagnosekode S 82.3 - S 82.9 i perioden

2009-2015 ble vurdert med tanke på AO-klassifikasjon og syndesmoseskrue. For pasienter operert med
syndesmoseskrue ble det gjort journal- og bildegjennomgang med registrering av antall fikserte cortex
(3 eller 4), hvorvidt og når syndesmoseskruen ble fjernet, årsak til fjerning, hvor de ble fjernet (suturstue
poliklinisk/operasjonsstue) og per- eller postoperative komplikasjoner relatert til selve fjerningen.

Resultater:
I perioden 2009 til 2015 ble 814 (gjennomsnitt 136/år) pasienter operert for ankelfraktur av type AO 44
ved St. Olavs Hospital. Syndesmoseskrue ble benyttet hos 31.7 % (n=258), trikortikal hos 69 % (178),
quadricortikal hos 31 % (80). 185 (72 %) pasienter fikk fjernet skruen(e), hvorav 120 (65 %) fikk fjernet
skruen elektivt (planlagt), 65 (35 %) av annen årsak. Gjennomsnittlig tid til planlagt fjerning var 74 dager
der 95 % (114) ble fjernet på suturstue, 5 % (6) på operasjonsstue. Totalt 142 (77 %) ble fjernet på
suturstue. Kun 1 pasient som fikk fjernet skruen på suturstue fikk antibiotika ifm. inngrepet. 2 pasienter
(1.4 % av de på suturstue, 1.1 % totalt) fikk postoperativ infeksjon etter fjerning og ble revidert på operasjonsstue og behandlet med antibiotika. Ingen pasienter ble startet på antibiotika uten samtidig
revisjon.

Diskusjon:
Vår studie har et retrospektivt design hvor infeksjon er definert som at pasienten er i behov av antibiotika
eller kirurgi. Schepers og medarbeidere fant 9.2 % infeksjonsrate (2.6 % dype infeksjoner), mens Andersen
og medarbeidere fant 5 % infeksjonsrate (1.9 % dype) etter fjerning av syndesmoseskrue. Infeksjoner
behandlet ved andre sykehus eller overfladisk infeksjon behandlet hos fastlege er ikke registrert i vår
studie. Dette kan være medvirkende faktorer til at vi har lavere infeksjonsrate enn tidligere studier.

Betydning/relevans: Dyp infeksjon som postoperativ komplikasjon til fjerning av syndesmoseskrue er i
vårt materiale sjelden og bør etter vår mening ikke være avgjørende for om skruen bør fjernes eller ikke.
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ATYPISK FEMURFRAKTUR – EN PASIENTKASUISTIKK
Skaland Ø, Rossi P
Sykehuset Telemark HF, ortopedisk avdeling

Innledning: Atypiske femurfrakturer er en velkjent, men sjelden komplikasjon
relatert til langtidsbruk av bisfosfonater. Mistanken om atypisk femurfraktur følger
ofte av en tverrfraktur spontant eller etter lavgradig traume hos en pasient som
har stått på bisfosfonater over flere år. Ved nærmere anamnese kan det også
fremkomme opplysninger om prodromalsymptomer. Kasuistikken omhandler en
mannlig pasient som pådro seg 2 sidelike femurskaftfrakturer mellom 2012 og
2017 og hvor det ved første tilfelle ikke ble gjort videre utredning da han hadde
hatt et adekvat traume.
Metode: Gjennomgang av et pasientforløp basert på informasjon hentet fra elektronisk journal og
samtale med pasienten. Litteraturgjennomgang for supplerende informasjon.
Anamnese: Mann født i 1946, melkebonde. Vesentlig frisk forut for det aktuelle. Diagnostisert osteoporose i 2005, oppstart bisfosfonat (alendronat) og kalsium/vitamin D. I august 2012 ble han innlagt
Sykehuset Telemark etter å ha blitt sparket i høyre lår av en ku medførende høyresidig femurskaftfraktur.
Han brukte da fortsatt alendronat. Det ble gjort margnagling av hans fraktur og han ble skrevet ut uten
endring i medikamenter. Ny innleggelse juni 2017, da etter lavgradig traume med fall fra egen høyde mot
høyre side resulterende i en venstresidig femurskaftfraktur. Man fant da morfologisk helt likt frakturmønster som ved tidligere høyresidig fraktur og han ble tilsvarende margnaglet. Han hadde forut for siste
innleggelse sluttet med alendronat grunnet andre bivirkninger og ble ved utreise henvist til ny vurdering
av videre osteoporosebehandling.

Diskusjon: Primærbilder ved innleggelse august 2012 viser en distal femurskaftfraktur med en fraktur-

linje som forløper tverrgående på lateralsiden og over i en skråfraktur medialt. I retrospekt ser man også
at mediale cortex proksimalt for frakturen er fortykket med tilstedeværende ”beaking”. Den helt like
morfologi på hans venstresidige fraktur etter et nylig lavgradig traume gjør at man nå vurderer begge frakturer til å være bisfosfonat-relatert. Hvorvidt det har vært en fraktur under utvikling også på venstre side
allerede i 2012 er vanskelig å avgjøre da man ikke har supplerende billedopptak. Ut fra frakturmønsteret
og opplysninger om bisfosfonatbruk burde dette vært vurdert til tross for det adekvate traumet.

Betydning/relevans: Pasienter under langvarig behandling av bisfosfonater som blir lagt inn med tverr-

gående femurskaftfrakturer bør anamnestisk avklares for eventuelle prodromalsymptomer og vurderes for
kontralateralt billedopptak.

Referanser:
Shane, E et. al. (2014), Atypical Subtrochanteric and Diaphyseal Femoral Fractures: Second Report of a Task Force of the American Society
for Bone and Mineral Research.
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OPPDATERING FRA NORWEGIAN CAPTURE
THE FRACTURE® INITIATIVE (NOFRACT)
Solberg LB1, Frihagen F1, Basso T2, Omsland TK3, Borgen TT4, Apalset E5, Eriksen EF1,3,
Nordsletten L1,3, Figved W6, Hagen G7, Wisløff T3, Bjørnerem Å8,9
1. Oslo universitetssykehus. 2. St. Olavs Hospital. 3. Universitet i Oslo. 4. Drammen sykehus. 5. Haukeland universitetssykehus.
6. Bærum sykehus. 7. Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet, 8. Universitetet i Tromsø. 9. Universitetssykehuset i Nord-Norge

Innledning: Norge har en av verdens høyeste bruddforekomster. Til tross for at vi
vet at ett brudd dobler risikoen for nye brudd, fikk kun 14 % av kvinner og 4 %
av menn behandling med anti-osteoporosemedikasjon (AOD) etter hoftebrudd
i Norge i 2013. Fracture liaison service (FLS) har vist å redusere risiko for nye
brudd og bruddrelatert dødelighet, men det finnes ingen større randomiserte FLSstudier hvor nye brudd og dødelighet har vært primære endepunkt. Norwegian
Capture the Fracture® Initiative (NoFRACT) ble designet i 2015 basert på FLS for
å bedre sekundær bruddforebygging i Norge og for å gjøre en storskala evaluering
av FLS modellen.
Materiale og metoder: Syv norske sykehus deltar i NoFRACT som startet 01.05.15. Studien har
som mål å screene nærmere 20000 nye brudd i inklusjonstiden frem til 31.12.17. Studien er designet
som en trinnvis gruppert randomisert studie (stepped wedge CRT) hvor sykehusene er randomisert til
startdato. Alle bruddpasienter over 50 år vil bli identifisert og tilbudt utredning og eventuelt behandling
for osteoporose i henhold til protokoll. AOD er anbefalt hos pasienter med i) hoftebrudd, ryggbrudd eller
≥2 lavenergibrudd (uavhengig av FRAX eller T-skår) eller ii) ett lavenergibrudd og FRAX 10 års risiko for
betydelig osteoporotisk brudd ≥20 % eller lavenergibrudd og T-skår <-1,5. Alle pasienter som starter AOD
vil bli tilbudt oppfølging etter 3 og 12 måneder for å optimalisere behandlingen. Data for å måle effekten
av intervensjonen på nye brudd og bruddrelatert dødelighet vil hentes fra nasjonale registre (2008-2019).
Resultater: Fra 01.05.15 t.o.m. 31.12.16 har 13452 nye brudd blitt identifisert, 2382 (18 %) er

hoftebrudd. 738 (5 %) er mistet, 958 (7 %) er anslått å være for syke for utredning og 1627 (12 %) har
ikke villet ha utredning for osteoporose. 10129 (76 %) er utredet for osteoporose. 6355 (48 %) er henvist
til DXA og halvparten hadde T-skår <-1,5 og er tilbudt behandling med AOD. Av de som er utredet har
4314 (43 %) fått foreskrevet resept eller blitt behandlet i sykehus med AOD.

Konklusjon: Så langt er programmet en suksess – 88 % av pasientene som er identifisert er tilbudt
utredning for osteoporose og 76 % er utredet. Foreskrivningen av AOD til mer enn 40 % av pasientene
som er utredet reflekterer den høye prevalensen av økt brudrisiko i pasientgruppen. Vi tror at prosjektet
vil forbedre sekundærforebygging av brudd i Norge og forhåpentligvis redusere de akselererende bruddrelaterte helsekostnadene.

156

Høstmøteboken • 2017

Abstrakt

314

Traume

AVLASTNING AV ACETABULUM
– EN BIOMEKANISK ANALYSE
Liseth BJ
Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Innledning: Pasienter med ikke-belastningsstabile frakturer i acetabulum pålegges
oftest å avlaste den aktuelle underekstremiteten. Dette er aktuelt både ved konservativ behandling og etter kirurgi, da kirurgi i acetabulum oftest gjenoppretter
øvelsesstabilitet men ikke belastningsstabilitet. Flere ulike begreper brukes for å
beskrive avlastning, for eksempel totalavlastning, touchbelastning, kontaktbelastning og belastning med benets vekt.
Metode: Etter retningslinjer for klassisk biomekanikk, som beskrevet i lærebøker, ble det gjort analyse av
to ulike måter å stå på. Analysen hadde fokus på kraftutvikling over hofteleddet på avlastningsbenet.
Alternativ 1, foten holdes oppe fra gulvet.
Massen av underekstremiteten trekkes mot bakken med tyngdens gravitasjon. Newtons 3. lov fastslår
at for hver kraft finnes en like stor og motsatt rettet kraft. Motkraften til tyngdens gravitasjon er muskelkraften som holdet benet oppe fra gulvet, fra hovedsakelig fleksjonsmuskulatur i hofte og kne. Musculus
iliopsoas er ansett som den viktigste hoftefleksoren, og analysen forenkles til å omfatte kun denne muskelen. Dragretningen til iliopsoas forløper slik at det samtidig med hoftefleksjon oppstår en komponent
av kompresjon rett inn i hofteleddet. Denne kraftvektoren må acetabulum motstå for ikke å bli trykket
innover.
Alternativ 2, foten hviler på gulvet med “benets vekt”.
Med “benets vekt” menes massen av en hel underekstremitet, estimert til 1/6 av total kroppsvekt. Underekstremiteten produserer gravitasjonskraft mot gulvet, og gulvet generer en like stor og motsatt rettet
kraft, Ground Reaction Force. Over hofteleddet skjer hverken vektbæring eller muskulær kompresjon, og
belastningen på acetabulum er lik null.

Resultat: Når underekstremiteten holdes oppe fra gulvet, skjer en muskulær kompresjon over hofteleddet, og belastningen på acetabulum blir større enn null. Når massen av underekstremiteten hviler ned
på gulvet, møtes den av underlagets like store motkraft, og belastningen over acetabulum blir lik null.
Klinisk betydning: Restriksjonen “belaste maksimalt benets vekt” bør vurderes som førstevalg for
pasienter med ikke-belastningsstabile frakturer i acetabulum. Pasientens compliance til å overholde
restriksjonen må vurderes individuelt av behandlende kliniker.

Referanser:
1. Neumann, D.A., Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation, 3rd Edition, 2017
2. Levangie, P.K., Norkin, C.C., Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis, 5th Edition, 2011
3. Nordin, M., Frankel, V.H., Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System, 4th Edition, 2012
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EVALUERING AV EFFEKTER AV EN ANTIROTASJONSSKRUE
VED LATERALE LÅRHALSBRUDD
Sundqvist E, Foss OA, Klaksvik J, Basso T
Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

Bakgrunn: Laterale lårhalsbrudd utgjør cirka 2 % av brudd i øvre lårbein.
Tradisjonelt har man fiksert disse bruddene med nagle eller glideskrue i plate.
Det har vært teoretisert mye omkring bruddets stabilitet og spesielt rotasjonsinstabilitet. Med bakgrunn i dette har mange praktisert en hybridmetode med en
ekstra antirotasjonsskrue som settes proksimalt for standard glideskrue gjennom
collum. Ved vår avdeling har man notert at denne metoden av og til gir
suboptimal plassering av glideskruen og derfor mulig økt forekomst av havari.
Gjennom et fritt søk i Pubmed foreligger svært lite dokumentasjon på denne fiksasjonsmetoden. Det som
tidligere er publisert er i hovedsak basert på biomekaniske studier med “load to failure” under aksial
belastning. Bruken av en antirotasjonsskrue oppfattes derfor å være vitenskapelig dårlig understøttet.
Laterale lårhalsbrudd har lav forekomst og det er praktisk vanskelig å studere effekten av antirotasjonsskruen i en klinisk setting hvis man også skal ta hensyn til andre faktorer som påvirker stabiliteten.
Av sistnevnte årsak er heller ikke registerstudier nødvendigvis velegnet til dette formålet.

Formål: Å utvikle et eksperimentelt laboratorieoppsett som på best mulig måte gjenspeiler den tidlige
postoperative perioden hos eldre pasienter som er operert for laterale lårhalsbrudd.

Materiale og metode: Usystematisk søk i Pubmed. Erfaringer med tidligere eksperimentelle oppsett
og tilhørende publikasjoner fra egen forskningsgruppe.

Resultater: Følgende inngår i det eksperimentelle oppsettet: Tretten par kadaverfemora.
Beintetthetsmåling og mikroindentering av kortikalis for vurdering av relevansen opp mot osteopene- og
osteoporotiske pasienter. Standardisert frakturlinje langs linea intertrokanterika (AO 31-B2, Pauwels III).
Hvert par lårbein med fraktur ble randomisert til fiksering med glideskrue i plate alene, eller glideskrue i
plate med tillegg av antirotasjonsskrue. Røntgen verifiserte plassering.
Femur kobles opp i en hoftesimulator med spesialbygd jig for lårhalseksperimenter. Gjennom en vektarm
fra senter av kroppsvekt påføres benet aksiale krefter. Et distalt forankret tensjonsbånd rir over trochantermassivet og festes på vektarmen. Rotasjonskrefter påføres gjennom et wiresystem plassert distalt
i jiggen. En fysiologisk distal forankring av femur muliggjør tilting og rotasjon av benet under last. Hver
femur ble lastet med 10.000 sykluser med belastning tilsvarende kombinasjonen 80 % av full vektbæring
og torsjon tilsvarende trappegang. 3D optiske målinger ble registrert via markører festet i caputfragmentet,
og i proksimale diafyse.

Diskusjon/relevans: Eksperimentelle laboratoriestudier kan aldri gi like klare svar som kliniske studier.
Likevel kan slike studier være et godt tilskudd til øvrig evidensbasert medisin hvis man legger opp til å
gjenspeile den kliniske virkeligheten best mulig. Dette gjelder spesielt diagnoser med få pasienter og der
faktorer som påvirker utfallet, i dette tilfellet stabilitet, er mange og komplekse. Laterale lårhalsbrudd er
en slik diagnose.
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LAVMOLEKYLÆRT HEPARIN (LMWH) VED OSTEOSYNTESE
I BEHANDLING AV HOFTEBRUDD; SKAL EN STARTE
PREOPERATIVT ELLER POSTOPERATIVT?
Leer-Salvesen S2, Dybvik E1, Dahl OE3,4, Gjertsen JE1,2, Engesæther LB1,2
1. Nasjonalt hoftebruddregister, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. 2. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen.
3. Sykehuset Innlandet, Elverum. 4. Thrombosis Research Institute, London, United Kingdom

Innledning: Administrering av tromboseprofylakse ved operativ behandling av
hoftebrudd er et omstridt tema. Ved å bruke data fra Nasjonalt Hoftebruddregister
(NHBR) har vi undersøkt om tromboseprofylakse ved osteosyntese bør starte før
eller etter kirurgi. Vi har undersøkt de første 6 postoperative månedene med
mortalitet, reoperasjoner og intraoperative blødningskomplikasjoner som endepunkter i analysene.
Materialer og metoder: Etter hvert inngrep fyller kirurgen ut et skjema som sendes til NHBR. 96.699
hoftebrudd ble operert i perioden 2005-2016. Antitrombotisk behandling ble gitt til

98 % av pasientene. Lavmolekylært heparin (LMWH) dominerte med dalteparin brukt i 56 % og enoxaparin i 41 % av operasjonene. Osteosynteseinngrep med kjent tidspunkt for start av LMWH-tromboseprofylakse ble inkludert i analysene (n=45.913). Vi utførte Cox-regresjonsanalyser med justering for alder,
kjønn, ASA-klasse, operasjonsår, og varighet av operasjon.

Resultater: Ved å sammenligne preoperativ og postoperativ start av LMWH, kunne vi ikke finne endret
risiko for postoperativ død (RR=1,01 (95 % KI: 0,97-1,06), p=0,6) eller reoperasjon (RR=0,99 (0,901,08), p=1,0) de første 6 månedene etter kirurgi. Postoperativ start av LMWH økte risiko for reoperasjon
grunnet hematom (RR=2,56 (1,15-5,66), p=0,02), men senket risiko for intraoperative blødningskomplikasjoner (RR=0,67 (0,51-0,90), p=0,007) sammenlignet med preoperativ start. I stratifiserte analyser
for ulike typer osteosyntese fant vi redusert risiko for intraoperativ blødning ved postoperativ start av tromboseprofylakse for glideskruer, men ikke ved bruk av margnagler eller 2 skruer. Margnagler hadde flere
reoperasjoner grunnet infeksjon dersom LMWH ble startet postoperativt (RR=3,71(1,04-13,2), p=0,04).
Betydning/relevans: Tidspunkt for start av LMWH-profylakse ser ikke ut til å endre risiko for død eller

reoperasjon etter osteosyntese. Preoperativ LMWH kan gi økt risiko for intraoperative blødningskomplikasjoner hvor effekten ser ut til å være dominerende for glideskruer. I en tidligere studie av hemiproteser
fant vi økt mortalitet ved postoperativ LMWH sammenlignet med preoperativ LMWH (Leer-Salvesen et al
2016). Ved operasjon med hemiprotese var det ingen forskjell i blødningskomplikasjoner ved preoperativ
versus postoperativ start av LMWH. Administrering av tromboseprofylakse bør tilpasses den operative
behandling av hoftebruddet.
Referanse:
Leer-Salvesen S, Dybvik E, Dahl OE, Gjertsen J-E, Engesæter LB. Postoperative start compared to preoperative start of low-molecular-weight
heparin increases mortality in patients with femoral neck fractures. Acta Orthop. 2016: 1-7.
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BETYDNINGEN AV CERCLAGE I EN KOMPOSITT BEN.
MODELL. EN BIOMEKANISK STUDIE AV INTRAMEDULLÆR
NAGLING AV SUBTROKANTÆRE BRUDD
Mukherjee P1,2, Brattgjerd JE1,3, Nilssen JR4, Niratisairak S1,3, Steen H1, Strømsøe K1
1. Biomekanisk laboratorium, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 2. Ortopedisk seksjon, UNN Harstad. 3. Institutt for kirurgisk
forskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. 4. Forsvarets Forskningsinstitutt, Kjeller

Innledning: Subtrokantære brudd utgjør 10-15 % av alle hoftebrudd. Foretrukket
fiksasjonsmetode er intramedullær nagling, men komplekse belastningsforhold i
proksimale femur bidrar til høye komplikasjonsrater med osteosyntesesvikt og tilhelingsforstyrrelser. Sammenlikning av glideskrue med plate og flere generasjoner
av nagler er godt undersøkt, men effekten av ytterligere fiksasjon med cerclage er
mangelfullt studert. Formålet med denne eksperimentelle studien var å undersøke
betydningen av ulike cerclageteknikker på stabiliteten av ustabile subtrokantære
brudd ved samtidig intramedullær nagling.
Metode: 40 syntetiske lårben (4. generasjons, store komposittben, Sawbones, USA) med standardisert
kutt gjennom proksimale femur med posteromedial kile, tilsvarende AO-klassifikasjon 32. B2. 1, ble
stabilisert med lang nagle med to skruer i lårhalsen og distalt, samt endocap (T2 recon, Stryker). Testobjektene ble fordelt til 4 grupper (N=10/gruppe) med følgende ytterligere fiksasjon: gr. 1 uten cerclage,
gr. 2 sirkulær cerclage omkring kilefragmentet, gr. 3 lateral tensjonband cerclage uten stabilisering av
kilefragmentet og gr. 4 8-talls cerclage omkring kilefragmentet. Benyttet cerclage var kabelvaier (Synthes)
med 500 N stramming. Lårbenene ble montert i en testmaskin (MTS, Minibionix 858, USA) for beregning av fiksasjonens stivhet med horisontal stilling av femur som i sittende posisjon og deretter
tilsvarende montert vertikalt med 7 graders adduksjon for å simulere ettbens stående belastning. Avslutningsvis ble gange under rehabilitering simulert med syklisk kompresjon 1000 N i 10 000 repetisjoner
utført for måling av deformasjon. Stivhet ble beregnet som stigningstallet til den initiale lineære kraftdeformasjons-kurven og som et gjennomsnitt av 3 kompresjoner. I stående stilling ble deformasjon av
caput avlest etter testen. For analyse av variabler ble ANOVA anvendt med signifikansnivå p<0.05.
Resultater: Gjennomsnittlig fiksasjonsstivhet med 95 % konfidensintervall for gruppene i simulert

sittende varierte fra 7 (6-9) til 47 (35-59) N/mm og i stående fra 298 (195-401) til 631 (597-665) N/mm,
mens deformasjonen varierte fra 0,9 (0,7-1,1) i sittende til 1,6 (1,2-2,1) mm i stående. 8-talls cerclage
viste hhv. 3,1 og 1,7 ganger høyere stivhet i sittende og stående sammenlignet med en standard cerclage,
og hhv. 5,8 og 2,1 ganger høyere verdier enn tensjonsband, og 6,4 og 2, ganger høyere enn uten
cerclage (p<0,05). 8-talls cerclage viste lavere deformasjon enn tensjonband (p=0,05), samt tendens til
lavere deformasjon enn de øvrige gruppene.

Diskusjon: 8-talls cerclage omkring kilefragmentet med kompresjon langs hele bruddspalten sikret det

posteromediale fragmentets reposisjon og økte stabiliteten av konstruksjonen ved behandling av ustabile
subtrokantære brudd med nagle.

Konklusjon: For avklaring av klinisk relevans behøves klinisk studier.
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MORTALITET OG REINNLEGGELSE ETTER HOFTEBRUDD
– EN RETROSPEKTIV SAMMENLIKNINGSSTUDIE AV
KONVENSJONELT OG FAST TRACK BEHANDLINGSFORLØP
Haugan K, Johnsen LG, Basso T, Foss OA
Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim

Innledning: Hoftebrudd hos eldre mennesker er årsak til økt mortalitet, morbiditet
og redusert funksjonsevne. Fast track forløp ble innført for hoftebruddpasienter
ved St. Olavs hospital i 2011. Noen av endringene i logistikk og behandling
var standardisert smertelindring, stuekapasitet forbeholdt hoftebruddpasienter,
ingen operasjoner på natt, mobilisering første postoperative dag, legemiddelgjennomgang, utskrivelse i samarbeid med pasientens hjemkommune startet
ved innleggelse. Dette prosjektet sammenlikner ventetid til operasjon, liggetid,
reinnleggelse i inntil 365 dager etter utskrivelse og mortalitet i inntil 365 dager
innleggelse mellom konvensjonelt og fast track forløp.
Materialer og metoder: Datamaterialet omfatter 1820 pasienter ≥65 år operert for hoftebrudd ved

St. Olavs hospital i tidsrommet 2008-2013. Av pasientene inngikk 788 i konvensjonelt og 1032 i fast
track forløp. Data ble samlet inn fra avdelingens interne hoftebruddregister og ved journalgjennomgang.
Charlson Comorbidity Index ble brukt for å beregne comorbiditetsscore.

Resultater: Vi fant ingen statistisk signifikant forskjell i mortalitet og reinnleggelse mellom pasienter
behandlet i de to forløpene. 27.0 % av pasientene som inngikk i konvensjonelt og 25.1 % av pasientene
som inngikk i fast track forløp døde innen ett år etter innleggelse, forskjellen var ikke statistisk signifikant. 41.7 % av pasientene som inngikk i konvensjonelt og 40.5 % av pasientene i fast track forløp ble
reinnlagt innen 365 dager etter utskrivelse, forskjellen var ikke statistisk signifikant. Ventetid til kirurgi
og liggetid var redusert for pasienter som inngikk i fast track sammenliknet med konvensjonelt forløp,
forskjellene var statistisk signifikante. Median ventetid til kirurgi var 25 timer i konvensjonelt og 21 timer i
fast track forløp. Median liggetid var 8 dager i konvensjonelt og 5 dager i fast track forløp. Risikofaktorer
for mortalitet var høy comorbiditetsscore, økt alder og mannlig kjønn. Risikofaktorer for reinnleggelse
var økt liggetid, selv om denne effekten var liten. Den mest vanlige årsaken til reinnleggelse innen 30
dager var pneumoni i den konvensjonelle gruppen og sårinfeksjon i fast track gruppen. Det var ingen
statistisk signifikant forskjell mellom pasientgruppene med hensyn til kjønn, alder, type fraktur eller
comorbiditetsscore.
Diskusjon: Vi erfarte redusert ventetid til operasjon og liggetid etter innføring av fast track uten økning
i mortalitet eller reinnleggelse. Liggetid kan påvirkes av om pasienten skrives ut til eget hjem eller til
rehabilitering. Videre arbeid bør derfor se på bolig etter utskrivelse.
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USTABILE PERTROKANTÆRE FEMURFRAKTURER,
BESKRIVELSE AV ET KONSEPT MED PROTESE
I MUSKELSPARENDE TILGANG
Steensland E
Drammen sykehus

Innledning: Vi vet at det er betydelig risiko for reoperasjon og dårlig klinisk resultat
med osteosyntese på ustabile pertrokantære femurfrakturer. Det har blitt utført
en del studier der man sammenligner osteosyntese versus protese, men disse
studiene har lav kvalitet. Vi ønsker dermed å undersøke om vi kan etablere et
konsept for de ustabile pertrokantære femurfrakturene med protese operasjon,
som kan valideres i en prospektiv klinisk studie.
Materialer og Metoder:
•

Litteratur gjennomgang

•

Anatomiske studier

•

Gjennomgang av relevante protesesystemer

•

Erfaring fra operasjoner utført hos oss med protese på ustabile pertrokantære frakturer

Resultater: Et konsept basert på antrolateral muskelsparende tilgang med bruk av modulær revisjons-

stamme er ferdig utviklet i avdelingen. Tidlig erfaring gjort i avdeligen er at konseptet virker lovende. Det
gir bevart gluteal funksjon og de kan fullbelaste tidlig. Kirurgisk teknikk vil bli beskrevet under foredraget.

Diskusjon: Ustabile pertrokantære femurfrakturer er i dag meget utfordrende innenfor ortopedisk

traumatolgi. Vi tror protese kirurgi er en god løsning for disse pasientene, men ser at det vil stille store
krav til operatør og operasjonsteamet.
Betydning/Relevans: Ustabile pertrokantære femurfrakturer er meget utfordrende. Tidligere studier har
vist betydelig antall reoprasjoner og dårlige kliniske resultater. Vi ønsker å se nærmere på om operative
inngrep med protese via antrolateral musklesparende tilgang gir et bedre klinisk resultat.
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BLOUNTS SYKDOM BEHANDLET MED OSTEOTOMI OG
ELEVASJON AV MEDIALE TIBIAPLATÅ
– EN KASUISTIKK MED 65 ÅRS OBSERVASJONSTID
Terjesen T1, Anticevic D2
1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo. 2. Klinika za djecje bolesti, Zagreb, Kroatia

Innledning: Blounts sykdom (infantil tibia vara) er en progressiv varusdeformitet i
proksimale tibia. Behandlingen ved svært uttalt grad av feilstilling er omdiskutert
og vanskelig. Hensikten med denne rapporten er å vise langtidsresultatet etter
intraepifyseal osteotomi med elevasjon av mediale tibiaplatå.
Kasuistikk: Pasienten, en jente født i 1938, ble henvist til den erfarne ortopeden overlege Henrik Støren
ved Kysthospitalet i Stavern, for en varusdeformitet i høyre legg. Blounts sykdom ble diagnostisert og
Støren utførte en korrigerende valgiserende proksimal tibiaosteotomi da pasienten var 8 år. Det inntrådte
residiv og hun ble reoperert med samme prosedyre 4 år senere. Også etter dette inngrepet inntrådte
residiv. Støren gjorde derfor i 1951 (pasientalder 13 år) en intraepifyseal osteotomi på mediale tibiakondyl
med elevasjon av kondylen. I den åpne kilen ble det lagt bentransplantat fra hoftekammen. Osteotomien
tilhelet uten komplikasjoner og ga god korreksjon av feilstillingen. Støren publiserte kasuistikken i Acta
Orthop Scand i 1970, med 18 års observasjonstid. Pasienten hadde god funksjon i kneet og ingen
smerter.

Videre forløp: Ortopeden Darko Anticevic (DA) fra Zagreb hadde lest Størens artikkel. Ved et tilfeldig

møte i New York i 1993, ble førsteforfatteren (TT) informert om artikkelen, og DA spurte om det var mulig
å finne pasienten og foreta en langtidsoppfølging. Saken lå så “i dvale” i flere år, men i 2016 klarte TT
å lokalisere pasienten som bodde i Sør-Norge. I november 2016, med observasjonstid 65 år etter siste
operasjon, møtte hun til undersøkelse (alder 78 år). Hun var godt fornøyd med kneet og hadde god
gangfunksjon og lite smerter ved vanlig aktivitet, men ble “fort sliten” i høyre ben og følte at kneet var litt
ustabilt ved gange i ulendt terreng. Bevegeligheten var god, med -5° ekstensjon og 130° fleksjon
(5° og 140° i venstre kne). Røntgenbildene viste tilfredsstillende akseforhold med 2° varus i høyre kne
(0° i venstre) i stående stilling. Det var noe artrose i mediale del av høyre kne.

Konklusjon: Den intraepifyseale osteotomien med elevasjon av mediale tibiakondyl og bentransplantasjon til den åpne kilen i kondylen, hadde gitt et svært godt langtidsresultat etter 65 år.
Betydning/relevans: Ved Blounts sykdom med uttalt grad av varusdeformitet, kan den beskrevne
operasjonsmetoden anbefales, dog etter nøye planlegging på grunnlag av Størens og andres
operasjonsbeskrivelser.
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DEFORMITY CORRECTION AND LENGTHENING IN
THE FEMUR AND TIBIA WITH MOTORIZED
LENGTHENING NAILS
Horn J, Huhnstock S, Hvid I, Steen H, Breen Berg A
Oslo University Hospital, Department of Orthopaedics, Rikshospitalet

Purpose: Limb lengthening with intramedullary motorized nails is a relatively new
method. The purpose of this study was to see if lengthening nails are reliable
constructs for limb lengthening and deformity correction in the femur and the
tibia. Another purpose of the study was to compare the antegrade and retrograde
lengthening technique in the femur.
Patients and method: We performed 53 lengthenings in 50 patients by means of motorized lengthen-

ing nails. 45 lengthenings in 44 patients have at least 6 months follow-up after consolidation and could
be included in this study. The patients mean age was 25 (11-61) years, 22 were male and 22 female.
25 lengthenings were done due to congenital deformity, and 20 because of posttraumatic deformity
(22 retrograde femur, 18 antegrade femur, 5 tibia). Initial deformities included shortening in all patients;
mean 40 (25-65) mm. 9 patients had an additional valgus deformity [mean 6 (3-15)°] and 5 patients had
a varus deformity [mean 9 (3-16)º]. One patient had a prokurvatum deformity of 26°.

Results: The planned amount of lengthening was achieved in all but two patients. No loss of length
was found during further follow-up. Five patients showed residual axis deviation. 3 patients with 3, 4
and 5º of varus respectively, one patient had residual valgus deformity of 5° and one patient developed a
procurvatum deformity of 7° during the course of lengthening. Unintended deformity was observed in 2
patients with antegrade nailing with up to 5 degrees of varisation in the proximal fragment, which affected
the mechanical axis. All but 1 patient consolidated without further interventions. In the femur consolidation index was mean 1.2 (0.7-2.5) months/cm, whereas lengthening index for the antegrade technique
was 1.0 (0.7-1.5) months/cm and 1.3 (0.8-2.5) months/cm for the retrograde technique (p=0.006).
Lengthening index in the tibia was 2.6 (1.6-4) months/cm. In 1 patient an antegrade Precice nail had to
be exchanged due to failure of the lengthening mechanism. 3 patients had to be revised due to migration
of locking screws, and one patient due to insufficient connection of the receiver in a Fitbone® nail.
2 patients sustained femoral fractures after consolidation due to adequate trauma, both retrograde nails.
Discussion: Controlled axis correction and lengthening can be achieved with motorized lengthening

nails. However, a thorough preoperative planning and intraoperative control of alignment are required
in order to avoid residual deformity or unintended deformity. In femoral lengthening relatively fast
consolidation could be observed, especially in antegrade nailing, whereas healing seems slow in the tibia.
The number of complications was very low.
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KORREKSJON AV BENLENGDEFORSKJELL VED
EPIFYSIODESE
Breen A, Gunderson R, Huhnstock S, Hvid I, Kristiansen LP, Horn J, Steen H
Barneortopedisk seksjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Benlengdeforskjell (anisomeli) er en vanlig problemstilling i barneortopedien, og epifysiodese er den foretrukne behandlingen ved anisomelier
mellom 1,5-2,0 cm og 4,5-5 cm. Perkutan destruksjon av vekstskiven i gjennomlysning med oppboring/drilling og bruk av vinklet, skarp skje (ad modum Canale
et al, 1986) er den hyppigst anvendte operative teknikken ved Rikshospitalet.
Behandlingen er avhengig av åpne vekstskiver med tilstrekkelig gjenværende
vekst for å kunne oppnå ønsket korreksjon.
Riktig tidspunkt for epifysiodese er svært viktig for å oppnå et godt resultat, og det finnes flere beregningsmetoder. Studier har vist at ingen av metodene er eksakte, og én metode er ikke funnet å være klart
bedre/mer nøyaktig enn de andre. Formålet med denne studien er å se på resultatet av utjevningen av
benlengdeforskjell ved epifysiodese utført ved vår avdeling.

Materiale og metode: Vi har prospektivt registrert barn med benlengdeforskjell siden 90-tallet. Vi

har foreløpig analysert 58 pasienter; 22 jenter og 36 gutter som i perioden 1999-2011 ble operert med
epifysiodese. Det ble utført isolert dese i proksimale tibia hos 10 pasienter, i distale femur hos 5 og
kombinert dese på begge sider av kneleddet hos 43 individer. Barna hadde ved operasjonstidspunktet en
kronologisk alder på 13,7 (10,3-17,1) år og skjelettalder 13,2 (10,5-15,7).

Resultater: Moseleys Straight Line Graph (SLG) database program (basert på skjelettalder) ble anvendt
for å beregne slutt-anisomeli med og uten kirurgisk intervensjon samt korrekt tidspunkt for epifysiodese.
Moseleys program ser kun på forskjellen i lengde på femur og tibia der lengdeveksten primært foregår.
I datasettet på 58 barn ble anisomeli lokalisert til de lange rørknokler beregnet til å bli 3,3 (0,6-6,7) cm
ved vekstslutt uten kirurgisk intervensjon. Med de utførte epifysiodese-inngrepene ble slutt-anisomelien
preoperativt estimert til å bli 1,2 (0-3,5) cm. Postoperativt hadde de estimerte verdiene et avvik fra de
radiologisk målte slutt-anisomeliene på 1,3 (0,1-4,6) cm. Hos 27 pasienter var avviket ≤1,0 cm, mens 6
pasienter hadde et avvik >2,5 cm.

Diskusjon/betydning: For halvparten av pasientene fant vi tilfredsstillende samsvar mellom estimert og
endelig sluttanisomeli ved bruk av Moseleys metode. Den gjennomsnittlige effekten av epifysiodese ble
mindre enn antatt og kan skyldes at Moseleys program er basert på benlengdemål og skjelettalder vurderinger fra amerikanske hvite populasjoner fra rundt 1950-tallet. Beregning av skjelettalder er subjektiv
og den mest kritiske parameteren i beregningen.
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EPIFYSIODESE OMKRING KNÆRNE VED FORVENTET
STOR SLUTTHØYDE
Natvik T, Sætersdal C, Fevang JM
Haukeland universitetssjukehus

Innledning: Høyvoksthet er en vanlig henvisningsgrunn til pediatriske poliklinikker
og gjenstand for mye bekymring hos pasient og foreldre. Hormonell behandling av
høyvoksthet tilbys ikke lenger i Norge på grunn av langtidsbivirkninger av denne
behandlingen. Som følge av dette henvises nå disse pasientene til barneortoped
for vurdering av vekstbegrensende kirurgi.
Det er ikke konsensus i Norge om hvorvidt denne behandlingen skal tilbys. Indikasjonsstillingen er
vanskelig. Beregning av forventet slutthøyde er usikker og varierer betydelig med valg av metode. Man
regner med å kunne begrense gjenværende vekst med en tredjedel dersom operasjonen utføres ved
skjelettalder under 12,5 år for jenter og under 14 år for gutter.

Materiale og metode: Ved søk på operasjonskoder i operasjonsplanleggingsprogrammet Orbit
identifiserte vi pasienter operert siden juni 2013.

Resultater: Siden juni 2013 har 16 pasienter (12 jenter og 4 gutter) blitt operert med perkutan

epifysiodese på distale femur og proksimale tibia ved Haukeland sykehus. 3 pasienter hadde Marfans
syndrom, de øvrige 13 genetisk betinget høyvoksthet.
Når vi holder Marfans syndrom utenfor var gjennomsnittlig høyde og skjelettalder ved operasjonstidspunkt 174,7 cm og 11,8 år for jenter og tilsvarende 187,7 cm og 13,6 år for gutter.
Forventet slutthøyde for jentene var gjennomsnittlig 187,3 cm og for guttene 202,5 cm beregnet med
Bonexpert metode. Ved bruk av Paleys metode var forventet slutthøyde 191,2 cm og 206,1 cm for hhv.
jenter og gutter.
En pasient (MarfanS syndrom) utviklet valgus i distale femur på grunn av asymmetrisk lukking av
vekstskiven og to pasienter hadde en mindre anisomeli (<1 cm) ved siste kontroll.
Vi har p.t ikke pålitelige data for slutthøyde og flere av pasientene er fortsatt ikke ferdig utvokst.

Diskusjon:
Det er flere publiserte studier som viser at kirurgisk behandling av høyvoksthet med epifysiodese er en
trygg behandling med få komplikasjoner. Indikasjonsstillingen er viktig, pasienten og foresatte må være
motivert og operasjonen må utføres mens det fortsatt er betydelig gjenværende vekst.
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ENDRING I GAIT DEVIATION INDEX ETTER ORTOPEDISK
KIRURGI HOS GÅENDE BARN MED CEREBRAL PARESE
Gote TB1,2, Fevang JM1,3, Moe-Nilssen R4, Brunner IC4
1. Ganglaboratoriet, Haukeland universitetssykehus, Bergen. 2. Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Bergen.
3. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen. 4. Forskningsgruppen i fysioterapi, Universitetet i Bergen

Bakgrunn: Gait deviation index (GDI) er en indikator for gangfunksjon som
kalkuleres på grunnlag av tredimensjonal databasert ganganalyse. GDI uttrykkes
som et tall fra 0 til 100, hvor 100 er normalt (ingen gangavvik) og er anbefalt brukt
i evaluering av behandlingstiltak for barn med cerebral parese (CP).1
Hensikt og problemstilling: Å undersøke hvordan GDI endret seg etter ortopedisk kirurgi med
målsetning om å forbedre gangfunksjon hos barn med CP. Videre å undersøke om undergrupper av CP,
nivå av Gross Motor Function Classification System (GMFCS) eller ulike ortopediske operasjoner hadde
betydning for endringen i GDI.
Metode og utvalg: 46 gående barn med spastisk CP (52 % bilateral CP, 48 % unilateral) som hadde
gjennomgått ortopedisk kirurgi, ble undersøkt preoperativt, 1 år og 5 år postoperativt. Gjennomsnittsalder
ved operasjon var 9, 5 år. Barna var klassifisert på GMFCS nivå I (22 %), II (69 %) eller III (9 %). Det ble
gjennomført ulike ortopediske operasjoner, hyppigst akillesseneforlengelse (n=34). 15 barn var til 5 års
postoperativ ganganalyse. Det ble benyttet T-tester og ANOVA i den statistiske analysen.
Resultater: GDI viste signifikant forbedring fra pre- til 1 år postoperativt (p<0,001) for hele gruppen.
Undergrupper av CP, GMFCS-nivå eller type ortopedisk operasjon hadde ikke betydning for endringen i
GDI. For de 15 pasientene som var til 5 års postoperativ analyse, var GDI stabil fra preoperativt, til 1 år og
5 år postoperativt.
Konklusjon: Resultatene tyder på at ortopedisk kirurgi hos gående barn med spastisk CP hadde en positiv effekt på GDI 1 år etter operasjonen. GDI var stabil til 5 år postoperativt til tross for at naturlig forløp for
gangfunksjon hos barn med CP viser forverring over tid.2
Referanser:
1. Schwartz, M. H. og Rozumalski, A. (2008) The Gait Deviation Index: a new comprehensive index of gait pathology.
Gait Posture, 28, 351-7.
2. Bell, K. J. , et al. (2002) Natural progression of gait in children with cerebral palsy. J Pediatr Orthop, 22, 677-82.
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FEMUR- OG BEKKENOSTEOTOMIER VED HOFTE
(SUB)LUKSASJON HOS BARN MED CEREBRAL PARESE
Terjesen T
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo

Innledning: Det er en uttalt tendens til hofteluksasjon hos ikke-gående barn med
cerebral parese (CP). Målet med denne studien var å vurdere resultatene etter
bekken- og femurosteotomier ved slike tilstander.
Pasienter og metoder: Pasientene ble rekruttert fra CPOP (screeningen av barn med CP i Helse

Sør-Øst). 31 barn, født i perioden 2002-2006, ble i tiden 2007-2014 behandlet med osteotomier for
hofteluksasjon eller subluksasjon. Det var 11 jenter og 20 gutter med gj. sn. alder ved operasjon 5.9 år
(2.2-9.9). Funksjonell inndeling var GMFCS (Gross Motor Function Classification System) nivå IV hos
8 barn og nivå V hos 23 barn. 30 hofter var ikke operert tidligere, mens 11 var tidligere operert med
bløtdelsløsninger som ikke hadde gitt varig bedring. Osteotomiene var unilaterale hos 21 pasienter og
bilaterale hos 10. Til sammen ble 41 hofter operert, med kombinert Dega type bekkenosteotomi og
femurosteotomi hos 20 hofter og kun variserende femurosteotomi hos 21 hofter. Sprikegips ble anvendt i
6 uker postoperativt. Migrasjonsprosent (MP), prosent av caput femoris lateralt for acetabularkanten, ble
målt preoperativt og ved postoperative kontroller. Resultatet ble klassifisert som godt hvis pasienten ikke
hadde gjennomgått flere hofteoperasjoner på grunn av residiv og hvis MP ved siste kontroll var <50 %.

Resultater: Hofter med kombinerte osteotomier hadde høyere preoperativ MP enn hofter med kun
femurosteotomi (76.1 % vs. 62.1 %) og bedre primær korreksjon (forskjell mellom preoperativ MP og
MP 1 år postoperativt, 54.6 % vs. 36.0 %). Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 5.6 år (2.6-9.7). Resultatet
var godt hos 33 hofter (80 %) og dårlig hos 8 hofter. Det var ingen signifikant forskjell mellom resultatene
etter bekkenosteotomi (17 av 20 godt resultat) og femurosteotomi (16 av 21 godt resultat) (p=0.477).
Preoperativt var det ingen signifikante kliniske eller røntgenologiske risikofaktorer for dårlig resultat.
Hofter med dårlig resultat hadde høyere MP 1 år postoperativt enn hofter med godt resultat (33.4 % vs.
19.6 %; p=0.035). Reoperasjon på grunn av dårlig resultat ble foretatt hos 5 hofter (3 bekkenosteotomi,
1 femurosteotomi og 1 proksimal femurreseksjon) og 3 hofter er ikke blitt reoperert. Gjennomsnittstid fra
primæroperasjon til reoperasjon var 3.6 år (2.3-6.0).
Konklusjon: Osteotomiene hadde et godt resultat hos 80 % av hoftene. Kombinerte osteotomier

hadde høyere preoperativ MP og ga bedre primær korreksjon enn femurosteotomier, men det var ingen
signifikant forskjell i sluttresultatene.

Betydning/relevans: På bakgrunn av disse resultatene anbefales kombinerte osteotomier hos hofter
med betydelig subluksasjon og total luksasjon.
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TO NYTTIGE APPER FOR MÅLING OG VURDERING AV
HOFTEMIGRASJON HOS BARN MED CEREBRAL PARESE
Høiness PR
Ortopedisk avdeling, Drammen Sykehus, Vestre Viken

Innledning: Monitorering av hoftesituasjonen hos barn med cerebral parese (CP)
er avgjørende for å forhindre lateralisering og luksasjon. Risikoen øker med alvorlighetsgrad av CP og er over 80 % ved GMFCS-nivå 5. Det er derfor utviklet oppfølgingsprogram med regelmessig måling av Reimers indeks (migrasjonsprosenten
MP) og acetabular-indeks (AI). Sammen med barnets alder vil GMFCS-nivået, MP
og AI utgjøre de største prognostiske faktorene for lateraliseringen av hoftene.
Hermansson, Hägglund og medarbeidere har i tillegg foreslått av hode-skaft-vinkelen
(HSA) kan predikere økende lateralisering, men dette er ikke validert ennå.
I mange sammenhenger overlates vurderingen og målingene av hoftebildene fortsatt til radiologer, og det
kan da oppstå usikkerhet og tidsforsinkelse i forhold til den videre håndteringen av barnet. Ideelt sett bør
derfor målingene gjøres av behandlende lege i forbindelse med møtet med pasienten. Det kan imidlertid
være problematisk å få gjennomført målingene i en hektisk klinisk hverdag.

Mål: Det presenteres to nyutviklede apper for smart-telefoner for måling og vurdering av hoftebilder.
“Hip Screen” hjelper til med faktiske målinger av bildene basert på fotografering av bekkenbildet som
med en enkel målefunksjon kan bidra til å vurdere i hvilken grad hoftene er lateraliserte eller ikke.
Målestrekene er satt med 10 graders intervaller.
CPUP’s “Hip Score” er en kalkulator som er ment å angi sannsynligheten for lateralisering >40 % de
neste 5 årene. Kalkulatoren baserer seg på GMFCS-nivå, alder, aktuell MP og AI, samt HSA. En utregnet
høy sannsynlighet for lateralisering kan gi indikasjon for tettere radiologisk og klinisk oppfølging.
Referanser:
1. Hermanson M, Hagglund G, Riad J, Wagner P. Head-shaft angle is a risk factor for hip displacement in children with cerebral palsy. Acta
orthopaedica. 2015 Apr;86(2): 229-32. PubMed PMID: 25428756. Pubmed Central PMCID: 4404776.
2. Hermanson M, Hagglund G, Riad J, Rodby-BOslo universitetssykehusquet E, Wagner P. Prediction of hip displacement in children with
cerebral palsy: development of the CPUP hip score. The bone & joint journal. 2015 Oct;97-B(10): 1441-4. PubMed PMID: 26430023.
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EN KASUSTIKK: ET BARN MED FOT- OG LEGGSMERTER
Holen K
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim

Innledning: Barn med fotproblemer er en av de vanligste henvisningsårsakene
til vår barneortopediske poliklinikk. De fleste henvisningene gjelder vanlige og
kurante ting, en del henvisninger avvises fordi det åpenbart ikke dreier seg om
sykdom, men normalutvikling. Fotproblemer med smerter er en god grunn for
spesialistvurdering.
Kasuistikk: Det dreier seg om en gutt på drøyt 13 år, henvist for vurdering av vedvarende fot- og

leggsmerter. Disse smertene var i hovedsak belastningsavhengige. Pasienten ble henvist fra poliklinikken
for overvektige barn, pasienten var primært henvist dit på grunn av overvekt blant annet forårsaket av
inaktivitet på grunn av disse smertene. Ved klinisk undersøkelse hadde pasienten et nokså tungt ganglag
med noe redusert bevegelighet i ankelen. Man påviste en moderat cavus-fot, og også bevegelser i for- og
mellomfot virket stivere enn normalt, forserte utslag medførte smerter i føttene. På grunn av cavusfot ble
det rekvirert tilpasning av fotsenger for pasienten.
Det ble tatt røntgen av pasientens legger og føtter, som viste et eiendommelig blandingsbilde av små,
runde samt lengre og stripeformede lesjoner i både føtter og legger, også i distale femur. Ved første
konsultasjon var dette den eneste billed-dokumentasjon.

Diagnose/diskusjon: Diagnose etter røntgen ble OSTEOPOIKILOSIS (”spotted bones”). Osteopoikilosis

er en sjelden og benign osteosklerotisk dysplasi som i hovedsak rammer ekstremitetene. Første gang
beskrevet av Albers-Schonberg og Ledoux-Lebard i 1915. Incidensen antas å være 1:50 000. Tilstanden
er antatt å være autosomal dominant arvelig, og oppdages som regel tilfeldig selv om opptil 20 % kan ha
lette leddsmerter og økt leddvæske. Hudlesjoner ses hos 20-25 % av pasientene (Buschke-Ollendorff
syndrom). Røntgenologisk karakteriseres tilstanden ved multiple, små, leddnære og røntgentette lesjoner,
gjerne runde eller ovale. Kan ramme både barn og voksne, kvinner og menn, de fleste får diagnosen i
voksen alder. Hos barn kan antall sklerotiske lesjoner øke eller avta (i noen tilfeller forsvinne helt), hos
voksne er lesjonene statiske. Benstyrken er normal. Tilstanden utvikler seg ikke til malignitet, men det er
viktig å utelukke osteoblastisk metastatisk sykdom (voksne).

Utredning og oppfølging: Ved klinisk undersøkelse bør man sjekke leddstatus og hudstatus. Røntgen
er diagnostisk. Hos voksne bør man utføre skjelettscintigrafi med tanke på mulig metastatisk sykdom, og
eventuelt CT. NSAIDs kan ha effekt hvis smerter. Genetisk kartlegging?
Konklusjon: Osteopoikilose er en sjelden tilstand. Vår pasient har hatt en viss positiv effekt av
tilpassede fotsenger. Osteopoikilose er en av de skjelettmessige ”ikke rør” tilstander.
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SUBTALAR EXTRA-ARTICULÆR SKRUE ARTHROREISIS
FOR BEHANDLING AV FLEKSIBEL PES
ABDUCTO-PLANO-VALGUS HOS BARN – EN CASE REPORT
Horn J, Knaus A
Oslo Universitätssykehus, Ortopedisk avdeling, Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi

Innledning: Symptomfri fleksibel plattfot (FPF) hos små barn er en veldig vanlig
fysiologisk tilstand og skyldes som regel en viss hypermobilitet hos barn og tilstedeværelse av mye subkutant fettvev i foten, og tilstanden vil normalt bedre seg
spontant frem til 6-7 års alderen. Prevalensen av FPF er cirka 54 % i 3 års alderen
og 24 % i alderen mellom 3-6 år. Det finnes en konsensus at den ”typiske” FPF
hos barn ikke trenger spesiell behandling annet enn ”wait and watch”.
Det finnes imidlertid per i dag ingen langtidsoppfølging for det naturlige foreløpet av FPF og det finnes
ingen konsensus om hva som eventuelt må defineres som en behandlingskrevende deformitet.
Symptomatiske FPF behandles ofte med innleggssoler eller ortoser, uten at det finnes evidens for at
denne behandlingen er effektiv. Kirurgisk behandling av symptomatiske FPF kan overveies. Subtalar
extra-articulær skrue arthroreises er en relativ ny metode, men har vist gode resultater i flere studier. Vi
presenterer den første pasienten som vi har behandlet med subtalar extra-articulær arthroreisis.

Material og metoder: En 8 år gammel jente med Downs syndrom og symptomgivende bilateral

fleksibel plattfot. Radiologisk talo-1. metatarsal vinkel på 40° (høyre) og 50° (venstre) i a. p. planet og 35°
(høyre) og 40° (venstre) i sagittal planet. Det ble utført bilateral extra-articulær skrue arthroreises. Under
blodtomhet ble det lagt en cirka 2 cm horisontal foreløpende hudincisjon ved fremre begrensning av den
bakre facetten til subtalar leddet. Subtalarleddet ble åpnet og fremre facetten av det bakre subtalarleddet
fremstilt. Mens foten ble holdt i maksimal supinasjon ble det satt inn en kannylert 4, 5 mm spongiosaskrue rett anterior for bakre subtalarledd og mot plantar og medial. Skruen ble posisjonert til den stå
akkurat over leddfalten til bakre subtalarleddet og den ble justert til bakre foten viste seg å være låst i
neutral posisjon. Det var ikke var nødvendig å gjøre en gastrognemiusforlengelse. Etterbhandling var
soft-cast i 3 uker med 15 kg vektbæring og full belastning fra etter 3-6 uker.

Resultater: Det har vært helt ukomplisert per- og postoperativ forløp. Varighet av operasjonen for en
fot var cirka 15 min. Det ble tatt røntgen uten belastning dagen postoperativ og stående bilder med
full belastning etter 4 uker. Stående røntgenbilder viste en talo-1. metatarsal index på henholdsvis
10° (høyre) og 20° (venstre) i a. p. planet og 15° (høyre) og 8° (venstre) i sagittal planet. Således en
forbedring på 30° i a.p planet i begge føtter og en forbedring på 20° i sagittal planet i høyre og 32° i
venstre fot.

Diskusjon: Dette er kun presentasjon av en pasient som er operert bilateralt. Resultatet betraktes til
nåværende tidspunkt som svært vellykket. Metoden betraktes som minimal invasiv med veldig kort
rekonvalesenstid.

Betydning og relevans: Problemstillingen er veldig interessant med en god del åpne spørsmål.
Seksjonen har søkt om midler for en kontrollert randomisert undersøkelse.
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MOTORISKE FERDIGHETER HOS 182 SKOLEBARN
MED IDIOPATISK KLUMPFOT
Aulie VS1, Halvorsen V2, Brox JI3
1. Barnemedisinsk avdeling, Ullevål, Oslo universitetssykehus. 2. Ortopedisk avdeling, Ullevål, Oslo universitetssykehus. 3. Avdeling for
fysikalsk medisin og rehabilitering, Ullevål, Oslo universitetssykehus

Innledning: Hvorvidt idiopatisk klumpfot (IPEV) har elementer av nevrologisk
sykdom, er et vanlig tema i en tilbakevendende, etologisk diskusjon. Studiens
mål var å undersøke motoriske ferdigheter blant skolebarn med IPEV.
Materiale og metode: Pasientene ble rekruttert fra den nasjonale klumpfotstudien. Friske barn i

samme alder ble rekruttert fra en skole nær sykehuset. Barna ble undersøkt med Movement Assessment
Battery for Children (MABC-2) utarbeidet for 7-10-åringer. Testbatteriet omfatter håndfunksjon, ballferdigheter og statisk og dynamisk balanse. Samme spesialfysioterapeut undersøkte alle barna (VSA).

Resultater: Man undersøkte 182 barn med IPEV. 93 barn behandlet a. m. Ponseti med en gjennomsnittsalder på 8,8 (7-10) år og 89 barn behandlet før Ponseti-metoden ble innført, hvor gjennomsnittsalder var 9,0 (7-10) år. Førtifem friske barn ble undersøkt. Henholdsvis 72 % og 67 % var gutter i
behandlingsgruppene og det var henholdsvis 36 og 49 % bilaterale kasus. Pasientene behandlet a.
m. Ponseti hadde seriegipsinger (3-13 gipsinger) som startet få dager etter fødselen. Åttifire prosent
fikk utført achillotomier etter gjennomsnittlig 7 gipsinger. En firedel hadde fått utført liten kirurgi som
åpen achillesseneforlengelse innen de første 7 leveår. Ca. 10 % hadde hatt mer ekstensiv kirurgi som
posteromedial løsning. Pre-Ponseti-gruppen hadde tradisjonelle gipsinger fra få dager etter fødselen og
bakre- eller posteromediale løsninger når de var få måneder gamle. Alle hadde fått forordnet skinnebruk
i ca. fire år, men etterlevelse ble ikke registrert. I kontrollgruppen hadde 96 % normal motorisk funksjon
og 4 % hadde motoriske problemer. I Ponseti- og pre-Ponseti gruppene hadde henholdsvis 76 % og
77 % normal motorisk funksjon, henholdsvis 10 og 7 % var “klønete” og 14 og 17 % hadde motoriske
problemer.
Diskusjon/relevans: At en fjerdedel av skolebarn med IPEV hadde nedsatte motoriske ferdigheter i

henhold til en normalgruppe testet med MABC-2, gir oss ikke avgjørende etiologiske spor, men betyr at
en del barn med IPEV trenger oppfølging for å styrke sine motoriske ferdigheter.

Referanser:
Holm I, Tveter AT, Aulie VS, Stuge B. High intra- and inter-rater chance variation of the movement assessment battery for children 2, ageband 2. Res Dev Disabil. 2013;34: 795-800.
Saetersdal C, Fevang JM, Fosse L, Engesaeter LB. Good results with the Ponseti method: a multicenter study of 162 clubfeet followed for
2-5 years. Acta Orthop. 2012;83: 288-93.
Saetersdal C, Fevang JM, Bjorlykke JA, Engesaeter LB. Ponseti method compared to previOslo universitetssykehus treatment of clubfoot in
Norway. A multicenter study of 205 children followed for 8-11 years. J Child Orthop. 2016;10: 445-52.
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NEUROLOGISKE UTFALL ETTER EPIDURALT SMERTEKATETER VED ORTOPEDISKE OPERASJONER AV BARN
Høiness PR1,3, Jessen CL2, Røkkum M1
1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Anestesiavdelingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
3. Ortopedisk avdeling, Vestre Viken, Drammen sykehus

Innledning: Epidural analgesi (EDA) regnes å være godt egnet for postoperativ
smertelindring og er mye benyttet hos barn, spesielt i etterkant av bilaterale
ortopediske inngrep. Infeksjon og hematomdannelse er kjente komplikasjoner
etter EDA. Behandlingen vil da være antibiotika eller nevrokirurgisk evakuering.
Vi har ved vår avdeling de siste 8 årene hatt tre pasienter i alderen 11-20 år med vedvarende pareser
og smerter etter kirurgi i underekstremitetene uten påvisning av sikker årsak. Kasuistikkene og aktuell
litteratur presenteres.

Kasuistikker: Det rapporteres 3 jenter, henholdsvis 11, 11 og 20 år gamle, som umiddelbart etter
oppvåkning etter kirurgi under bekkennivå opplevde smerter og lammelser i underekstremitetene.
Alle hadde fått innlagt EDA med kateter for postoperativ smertelindring, og ettersom utfallene ikke
kunne forklares med den gjennomgåtte kirurgien ble det mistenkt at EDA kunne være årsak.

Den første pasienten (20 år) var i utgangspunktet frisk og hadde normal MR 4 dager postoperativt,
men betydelig patologi ved EMG/nevrografi 9 dager postoperativt. Utfallene var betydelige bilateralt,
men asymmetriske, og til tross for noe bedring mistet hun gangfunksjonen og ble avhengig av rullestol.
Den andre pasienten (11 år) hadde Aicardi syndrom og vagusstimulator og ble utredet med CT uten
påvisning av hematom eller annen årsak. EMG/nevrografi påviste nær utslukket ischiadicus/femoralis på
venstre side. Hun hadde initialt smerteplager, men disse avtok. Lammelsene vedvarte.
Den tredje pasienten (11 år) hadde bilateral spastisk CP og ble utredet med flere MR uten påvisning
av hematom eller annen forklaring, og nevrologisk undersøkelse viste nær utslukket motorikk distalt
for kneet på venstre side. Som hos pasient nummer 2 hadde også hun initialt smerteplager, men disse
avtok, dog har lammelsene vedvart.
Utfallene var asymmetriske og kunne ikke forklares ut fra de kirurgiske inngrepene. Pasientene er fulgt i
henholdsvis 8, 8 og 0,5 år uten at det har tilkommet noen vesentlig endring i lammelsene. Alle skadene
ble innklaget til NPE.
Det var mange likhetstrekk mht klinisk forløp hos de nevnte kasuistikkene.

Betydning/relevans: Hurtig utredning med MR for å avdekke hematomdannelse – med påfølgende
evakuering – regnes som standard prosedyre hos pasienter med lammelser og ryggsmerter som har
fått EDA.
I nevnte kasuistikker har man dog ikke kunnet påvise årsaken til lammelsene.
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OSTEOGENESIS IMPERFECTA TYPE VI MED PÅVIST GENFEIL
I SERPINF1-GENET
Knaus A1, Rustad C2
1. Oslo universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi. 2. Oslo universitetssykehus,
Avdeling for medisinsk genetikk

Osteogenesis imperfecta (OI) type VI er unik blant OI-typene ved at den er
karakterisert av en økt mengde ikke mineralisert osteoid som gjør det sannsynlig
at det er en distinkt sykdomsmekanisme. Homann et al. (2011) beskrev at tap
av pigmentepitelium derivert faktor funksjon var en ny mekanisme for OI og viste
dets involvering i benmineralisering.
Man bruker en pasient kasus for å illustrere sykdomsbildet. Det handler om en 9 år gammel gutt som
kom til Norge i 2015. Familien kommer opprinnelig fra Syria. Foreldrene er fetter og kusine. Pasienten
har en storesøster som er frisk. Ingen andre i slektet har påvist OI. Han ble født til termin med fødselslengde 50 cm. Femurfraktur ved 9 måneders alder. Frakturer i klavikula bilateral, costa frakturer og fraktur i hø femur ved 11 måneder. Krabbet ved 9 måneders alder men sluttet etter kort tid, ifølge foreldrene
oppfattet som på grunn av smerter. Gikk ved 1 års alder men pådro seg rask fraktur i høyre femur. Etter
fjerning av gipsen pådro han seg på nytt fraktur og ytterlig en fraktur en uke senere. Foreldrene angir at
han har hatt over 100 brudd. Startet behandling med bisfosfonater fra 1 års alder (initialt peroralt, i. v.
ved 2 års alder). Med 2 et halvt år operert med teleskopnagler i begge lår i Tyrkia.
Etter at pasienten kom til Norge ble han operert med korrigerende osteotomier og margnagling i begge
overarmer og pinning i underarmene, deretter revidert teleskopnagler i begge femur.
Osteogenesis imperfecta type VI forårsaket av genfeil i SERPINF1-genet er en alvorlig type OI med høy
bruddfrekvens, ikke beskrevet intrauterine brudd og brudd debut beskrevet etter 4 måneders alder.
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AMPUTASJONSSKADER AV FINGRE HOS BARN
Hestmo MT, Korslund J, Winge M, Røkkum M
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Amputasjonsskader hos barn er relativt sjeldne. Ved Rikshospitalet
har vi replantert amputerte legemsdeler hos barn fra 1984. De siste 7 år har vi i
gjennomsnitt behandlet 4 pasienter under 18 år pr. år. Selv om blodårene er svært
små, vil vi alltid vurdere replantasjon av alle amputerte legemsdeler hos barn,
også enkeltfingre.
Vi presenterer to barn med amputasjonsskader i multiple fingre.
En 15 år gammel gutt, skadet venstre ikke dominante hånd i gressklipper. 2. finger var totalt amputert
like distalt for PIP-leddet og 3. finger hadde sirkulasjonssvikt, samtlige fingre hadde sår og bruddskader
i flere nivåer. 2. finger ble replantert, 3. finger ble resirkulert og det ble brukt interponert venegraft. 4.
finger hadde bruddskader med substanstap i 2 nivåer og ble revidert i basis av midtfalangen. Tommel og
5. finger ble behandlet for fraktur, sene- og nerveskader. Han ble postoperativt overvåket etter standard
replantasjonsregime. Han fikk venesvikt i 3. og 2. finger, henholdsvis dag 2 og 4 postoperativt, begge
fingre ble behandlet med igler, men fingrene overlevde ikke. Tommelen fikk nekrose i pulpa. Nekrosene
demarkerte seg tilstrekkelig for revisjonsoperasjon 4 uker postoperativt. Bløtdelsdefekter ble dekket
med delhudsgraft høstet fra venstre lår. På 5. finger ble det 5 måneder postoperativt utført en korreksjon på neglen. Han følges opp regelmessig ved poliklinikken, han har trent i regi av håndterapeutene
og han har fått tilpasset ortopediske hjelpemidler. Ved kontroll 2 år postoperativt har han god funksjon, tilfredsstillende styrke og pinsettgrep. Han har noe kuldesensibilitet, men ingen øvrige plager fra
amputasjonsstumpene.
En 4 år gammel gutt med skade venstre ikke dominante hånd med øks i lek med eldre bror. Han hadde
amputasjonsskade på 3. og 4. finger. 4. finger var totalamputert distalt for DIP-leddet like proksimalt for
neglen Amputatet fulgte med pasienten og var tilfredsstillende transportert. 3. finger var partiell amputert
i DIP-ledds nivå. 4. finger var amputert langt ut distalt, kar lot seg ikke identifisere. Amputatet ble
behandlet som et komposittgraft og pinnet opp tilbake til finger. 3. finger hang på profundussenen og
radiale digitale nerve. Fingeren ble replantert. Pasienten fikk sirkulasjonssvikt i 3. finger dag 2 postoperativt og ble reoperert for venesvikt og samtidig lagt fiskemunn for bedre avlastning. Det ble utført
heparinbehandling og på dag 8 postoperativt ble det startet iglebehandling med god effekt. Sirkulasjonen
i 3. finger holdt seg tilfredsstillende. Han har siden gjennomgått 1 operasjon med sårrevisjon av fingertupp på 4. finger. Graftet greide seg godt og han har fått fin funksjon av begge fingre.
Mikrovaskulær kirurgi hos barn er teknisk utfordrende, men replantasjon har blitt en egnet behandling av
barn med fingeramputasjoner.
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INGEN FORSKJELL I FYSISK AKTIVITETSNIVÅ HOS BARN
SOM HAR PÅDRATT SEG ET BRUDD OG BARN SOM ALDRI
HAR PÅDRATT SEG ET BRUDD, MÅLT MED PAQ-C
Randsborg PH, Røtterud JH
Akershus universitetssykehus

Innledning: De fleste barnebrudd skjer hos barn som opplever to eller flere
brudd i løpet av barndommen. Samtidig vil ca. halvparten av alle barn aldri brekke
noe. Fysisk aktivitet er regnet som en (av mange) risikofaktor for brudd hos barn.
Vi ønsket å undersøke om barn med et ferskt brudd oppgir et annet fysisk
aktivitetsnivå enn barn som aldri har pådratt seg et brudd.
Materialer og Metoder: Physical Activity Questionnaire for Children (PAQ-C) ble fylt ut av 683 barn
(295 jenter) i alderen 6-12 år (9,4 år i snitt) som ble behandlet for et ferskt brudd ved Ahus i løpet av
12 måneder Resultatet ble sammenlignet med PAQ-C fylt ut av 151 tilfeldig utvalgte barn (81 jenter)
i alderen 6-12 år (9,1 år i snitt) i samme område som aldri har pådratt seg et brudd. Resultatene ble
analysert med multivariat regresjon, kontrollert for alder og kjønn.

Resultater: Barna med brudd hadde en gjennomsnittlig PAQ-C på 2,85 (95 % Konfidens Intervall [KI],
2,80-2,91). Barna som aldri hadde pådratt seg et brudd hadde en PAQ-C score på 2,78
(95 % KI, 2,69-2,87).
Diskusjon: Vi fant ingen forskjell i PAQ-C score hos barn som har pådratt seg et brudd sammenlignet
med barn som aldri har pådratt seg et brudd, målt med PAQ-C.

Betydning/relevans: Dersom det er en reell forskjell i fysisk aktivitetsnivå hos barn som pådrar seg

brudd sammenlignet med barn som aldri brekker noe, konkluderer vi at PAQ-C spørreskjemaet ikke er
sensitivt nok til å detektere forskjellen.

Referanse:
Randsborg PH, Røtterud JH: No difference in the level of physical activity between children who have or have never sustained a fracture.
Scand J Med Sci Sports. 2016 Oct 13
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SUPRAKONDYLÆR HUMERUSFRAKTUR HOS NYFØDTE
Thorkildsen R¹, Winge M¹, Reigstad O¹, Bye K¹, Røkkum M¹,²
1. Oslo universitetssykehus, Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi. 2. Universitetet i Oslo

Innledning: Disse skadene er sjeldne. Insidensen anslås til 1:35.000-100.000
fødsler. Skaden kan ofte forveksles med albueluksasjon eller plexusskade. På
Rikshospitalet har vi i løpet av de siste 10 årene behandlet to slike skader.
Vi redegjør for behandlingen av disse to skadene og relevant litteratur
Materiale og Metode: Pasient 1 (jente, født 08); vaginal forløsning ved termin. Hø. overekstremitet

virket “slapp”. Først oppfattet som plexusskade, men albuen var hoven og ustabil. Det ble gjort et reponeringsforsøk før pasienten ble sendt videre til RH. Ultralyd ble da benyttet og viste lett dislokasjon av
distale humerusepifyse. Dette ble først akseptert, men barnet fikk økende smerter de etterfølgende dager.
Ved kontroll (8 dager gammel) var det økende dorsal dislokasjon av distale fragment og det ble derfor
foretatt en lukket reposisjon i narkose med anleggelse av gips. Etter gipsfjerning kom barnet raskt i gang
med bruk av armen og langstidsoppfølgning har vist utmerket funksjon. En beskjeden valgusfeilstilling
har gradvis rettet seg. Pasient 2 (gutt, født 14); ukomplisert vaginal forløsning, hø. arm var hoven og varm
rundt albuen. Tilstanden ble oppfattet som en septisk artritt/osteomyelitt og det ble igangsatt intravenøs
antiobiotikabehandling. Mistanken om osteomyelitt ble senere avkreftet ved MR, hvoretter barneortoped
ble tilkalt (da 12 dager gammel) og riktig diagnose stilt. Frakturen var totalt dislosert og det var noe usikkerhet rundt nervefunksjonen. Det ble derfor gjort åpen reposisjon. Nervene var intakte og ikke affisert.
Vi fikserte med to kryssende K-pinner, og forbedret bøy fra 90 til 120°. Pinner og gips ble fjernet etter 4
uker. Ved to års kontroll var det full bevegelighet og tilsynelatende normal funksjon.

Resultater: Begge barna har fått et godt resultat.
Diskusjon: Dette er en sjelden tilstand som ofte blir feil- eller sent diagnostisert. Det er kun sporadiske

kasuistikker beskrevet i litteraturen. Det synes å være enighet om at lukket reposisjon og gipsbehandling
er å anbefale dersom man kommer til tidlig. Dersom skaden oppdages sent er det rapportert gode resultater (få tilfeller) og remodellering også ved konservativ behandling. De vanligste senplagene er redusert
bevegelighet og cubitus varus.1,2

Betydning: Det er viktig for ortopeder å kjenne til tilstanden og bidra til tidlig diagnostisering og behan-

dling. Ultralyd er en velegnet metode å stille diagnosen, alternativt MR (kostbart, vanskelig tilgjengelig og
krever som regel narkose).
Referanser:
1. Ratti C, Guindani N, Riva G, Callegari L, Grassi FA, Murena L. Transphyseal elbow fracture in newborn: review of literature. Musculoskeletal surgery. 2015;99 Suppl 1: S99-105.
2. Jacobsen S, Hansson G, Nathorst-Westfelt J. Traumatic separation of the distal epiphysis of the humerus sustained at birth. The Journal
of bone and joint surgery British volume. 2009;91(6): 797-802.
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BEHANDLINGSRUTINER VED HOFTELEDDSDYSPLASI
Sharma S1, Rossi P2
1. LIS. 2. Ortopedisk avdeling, STHF Skien

Innledning: Bruk av diagnostiske hjelpemidler som ultralyd og røntgen har i over
flere tiår vært viktige hjelpemidler for å kunne diagnostisere hofteleddsdysplasi.
En rekke målinger, og forsøk på å klassifisere behandlingstrengende hofter har
blitt utviklet. Ved vårt sykehus måler vi alfavinkelen med Grafs metode, og caputdekning med Terjesens metode for å monitorere pasienter med hofteleddsdysplasi. Vi ønsker med denne gjennomgåelsen å se på våre rutiner angående
behandling av hofteleddsdysplasi, samt høre erfaringer fra andre sykehus.
Metoder: I tidsperioden januar 2013- august 2017 behandlet vi 72 barn med hofteleddsdysplasi.
Disse ble diagnostisert av 3 ortopeder med bruk av ultralyd- og røntgenundersøkelser.

Resultater: I denne gjennomgangen inkluderer vi kun de 46 barna som har et avsluttet behandlingsforløp ved Skien, STHF. Pasientgruppen bestod av 37 jenter og 9 gutter. Totalt 32 % hadde seteleie
in utero, og en fant kun 6 % med positiv Barlow/Ortolani. Behandlingsforløpet strakk seg fra 4 til 31
måneder med et gjennomsnitt på 11 måneder. Laveste alfavinkel ble målt til 45 grader, og laveste
caputdekning til 30 %.

Diskusjon: Det å finne en radiologisk parameter til å kunne forutsi videre behandlingsforløp hos barn

med hofteleddsdysplasi er en vanskelig oppgave. Praksisen ved STHF Skien er at pediateren undersøker
barnet primært, og anlegger Frejkas pute dersom barnet har en positiv Ortolani/Barlow. Deretter blir
barnet henvist til ultralyd av hoftene hos en barneortoped. Ultralyden kan bli tatt et par dager ut i forløpet
eller som vi noen ganger ser, om noen uker. Ved initiell god stabilitet i hoftene, men familieanamnese
på hofteleddsdysplasi blir barnet henvist til ultralyd av hoftene innen kort tid, men det kan ta opp til 1
måned før en barneortoped ser på pasienten. Dette ønsker vi å problematisere med denne oppfølgingen,
og vi vil presentere våre resultater.
Vi får også henvisninger fra helsesøstre, og fysioterapeuter i kommunen som fremprovoserer et “klikk”
fra hoftene ved undersøkelse. Hvor mange av pasientene med et provoserbart “klikk” blir behandlet for
hofteleddsdysplasi?
Som nevnt tidligere, er oppfølgingsperioden variabel. Er det slik at vi overbehandler barn med initiell
umoden hofte som har alle forutsetninger for å kunne utvikle en dyp og flott markert acetabulum?
Vi vil prøve å komme frem til konklusjoner basert på våre tall fra et middels stort sykehus, og presentere
dem med stor entusiasme på høstmøtet.
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MORSCHER PROSEDYRE – REKONSTRUKSJON AV
HOFTENS ANATOMI I UNGDOMSALDEREN ETTER
GJENNOMGÅTT BARNEHOFTESYKDOM
Huhnstock S, Wiig O
Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi, Ortopedisk Klinikk, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Barnehoftesykdom som Perthes sykdom kan føre til vekstforstyrrelse i
proksimale femur. Som et resultat kan hoften utvikle coxa breva og vara, trokanterhøystand og anisomeli. Hoftens funksjonalitet blir betydelig innskrenket på grunn
av redusert bevegelighet, muskelfunksjon og et haltende ganglag.
Materiale og Metoder: Morscher prosedyre er en trippelosteotomi i proksimale femur som kan

korrigere for både trokanterhøystand, redusert femur-offset og anisomeli i et en-seanse-inngrep. 1 gutt
og 2 jenter med gjennomsnittsalder 17 år (15-19 år) ble behandlet med Morscher prosedyre grunnet
sekvele caputnekrose (2 pasienter med Perthes sykdom og 1 pasient med hoftedysplasi). Alle pasienter
ble fulgt prospektivt i minst 6 måneder med klinisk undersøkelse og røntgen bekken AP og hofte i
sideplan. Radiologiske endepunkter var femur-offset og Artikulo-Trokantaer- Avstand (ATD). Klinisk
vurdert ble anisomeli og Trendelenburgs tegn. Pasientene rapporterte hoftefunksjon med hjelp av Hip
Disability Osteoarthritis Outcome Spørreskjema (HOOS). Skjemaet består av totalt 40 spørsmål og belyser
5 kategorier: symptomer og stivhet, leddsmerter, funksjon ved daglige aktiviteter, sport og livskvalitet.
HOOS score kan beregnes for hele spørreskjemaet men også for hver enkel kategori, der 0 er den verst
tenkelige tilstanden, mens 100 er den best tenkelige. HOOS er validert i en norsk versjon.

Resultater: Preoperativt hadde alle pasienter Trendelenburgs gange. Ingen klaget over lyskesmerter.
HOOS score var preoperativt totalt 72 (68-78) og kategoriene ble vurdert som følgende: symptomer 64,
smerter 70, funksjon ved daglig aktiviteter 87, sport 57, livskvalitet 36. Anisomeli var i gjennomsnitt
22 mm (9-36 mm). Radiologisk var det tydelig trokanterhøystand (ATD -12 mm (-23-0 mm)) og redusert
femur-offset -16 mm (-8 – -26 mm) sammenlignet med frisk side. Etter utført Morscher prosedyre ble det
ikke observert komplikasjoner ila 6 måneders oppfølgingstid. 2 pasienter hadde negativ Trendelenburgs
test, mens en pasient viste antydet Trendelenburgs tegn. HOOS score bedret seg hos alle pasienter ved
6 måneders oppfølging (total 84), der spesielt kategoriene smerter (88), sport (81) og livskvalitet (55)
økte. Trokanterhøystand ble redusert (ATD 15 mm (0-30 mm)) og femu-offset økte med 11 mm.
Anisomeli kunne reduseres med i gjennomsnitt 7 mm ned til 15 mm (0-30 mm).
Diskusjon: Dette er foreløpige tall fra en prospektiv studie som kun inkluderer 3 pasienter. Resultatene

må derfor tolkes som pasientkasuistikker. Derfor ble det ikke gjort beregning av statistisk signifikans.
Dog viser resultatene at alle radiologiske parameter kunne forbedres. Klinisk hadde pasientene en bedre
hoftefunksjon uten eller med mindre halting.

Relevans: Foreløpig lovende resultater som styrker indikasjon for å inkludere flere pasienter i denne
studien.
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REVERSE PEMBERTON OSTEOTOMY IN HIP
INSTABILITY WITH POSTERIOR ACETABULAR WALL DEFICIT
IN CHILDREN
Hvid I, Wiig O, Harving S*
Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv ortopedi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, * Barneortopedisk seksjon, Ortopedisk
avdeling, Universitetssykehuset i Ålborg, DK

Background: Hypotonia and hyperlaxity have been described as significant factors
in unsuccessful surgical treatment of hip instability in Trisomy 21. The incidense
of hip instability in Down’s syndrome is 5-10 %, some patients exhibiting habitual
dislocation with the hip dislocated with flexion and adduction, but located with
extension and abduction. Capsular plication is recommended as a necessary step
in treating these patients.
Bony dysplasia should be treated with varus-derotational osteotomy on the femoral side, and pelvic
osteotomy on the acetabular side. Recurrence after Salter innominate osteotomy with capsular plication
and femoral osteotomy included led to the identification of posterior acetabular wall insufficiency in some
patients. We describe operative treatment including a reverse Pemberton osteotomy in 3 patients, 2 with
Down’s syndrome, and 1 with lipomeningocele.

Patients, methods and results: The 2 patients with Down’s syndrome and spastic hemiparesis had
had previous surgery including capsular plication and femoral osteotomy. Posterior acetabular wall defect
was subsequently diagnosed as a possible factor, and the patients were reoperated using a reverse
Pemberton technique with a good short term result. The patient with lipomeningocele had previous been
treated with femoral osteotomy with a good short term result, but eventually the instability recurred. CTscan with 3D reconstruction showed posterior wall deficiency, and the patient was reoperated with open
reduction including capsular plication, repeat femoral osteotomy, and reverse Pemberton osteotomy. The
short term outcome has been satisfactory.
In the reverse Pemberton osteotomy, the periacetabular dissection is carried down to the ischiadic notch.
Performing the osteotomy, the anterior cortex of the ilium between the anterior spines is left intact, and
posteriorly, the osteotomy is carried through the posterior part of the acetabular growth plate. Maximal
opening of the osteotomy is posterior with the ilial grafts being placed far posteriorly.

Discussion: Posterior wall deficiency in Down’s syndrome was probably first described by Woolf and
Gross in 2003.1 Their report included 2 patients with four hips being treated. They reported good longterm results. In older patients with closed growth plates, a modified bernese type of osteotomy may be
considered2, but these authors did not mention posterior wall defects in any of their six patients.
We recommend ct-scan as part of the evaluation of patients with hip instabilty in Down’s syndrome and
certain neuromuscular disorders, in particular if the patients have had previous unsuccessful surgical
treatment.
References:
1. Woolf SK, Gross RH. Posterior acetabular wall deficiency in Down syndrome. J Pediatr Orthop 2003; 23: 708-13.
2. Katz DA, Kim Y-J, Millis MB. Periacetabular osteotomy in patients with Down’s syndrome. J Bone Jt Surg 2005; 87-B: 544-7
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ER DET ENDRING I DEN PATELLOFEMORALE SULCUS
VINKELEN I TIDLIGE BARNEÅR? EN PROSPEKTIV STUDIE
AV DYSPLASTISKE OG NORMALE KNÆR,
FRA NYFØDT TIL 6 ÅRS ALDER
Øye C1, Holen KJ1, Foss OA2,
1. Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset i Trondheim. 2. Ortopedisk forskningssenter, Universitetssykehuset i Trondheim

Innledning: Stabiliteten til patellofemoralleddet er avhengig av balansert belastning over leddet. Integriteten til tre prinsipielle faktorer er viktig for å opprettholde
stabiliteten; leddets anatomi, ekstensorapparatets muskulatur og omkringliggende
ligamenter. Enhver anomali vedrørende disse faktorene kan forstyrre balansen
over og dermed stabiliteten til leddet. En flat og hypoplastisk trochlea femoris
benevnes trochladysplasi. Dette er sannsynlig den vanligste enkeltårsak
til instabilitet.
Trochleadysplasi har tidligere blitt beskrevet hos nyfødte men etiologien er ukjent. Det er ingen enighet
om det er en direkte genetisk årsak til dysplasi eller om mekanisk dysfunksjon kan være forklaringen.
Seteleie under svangerskapet har vist å ha en sterk korrelasjon med dysplasi, manglende knefleksjon
mistenkes å være årsaken. Medfødte feilstillinger som gir ubalanserte krefter og dermed feil sporing av
patella postuleres å gi remodellering av trochlea under veksten med dysplasi som mulig resultat. Ved
bruk av ultralydundersøkelse av patellofemoralleddet har vi undersøkt en populasjon av nyfødte og fulgt
utviklingen i løpet av de første 6 årene for å se om dysplasi som ble påvist etter fødselen vedvarte eller
endret form gjennom veksten.

Materialer og metoder: Begge knærne til 174 nyfødte ble undersøkt med ultralyd av patellofemoral-

leddet innen 3 dager etter fødselen. Ut fra denne populasjonen fulgte vi to grupper med ny ultralydundersøkelse etter 6, 18 og 72 måneder etter fødsel. En gruppe besto av 41 knær med en sulcus vinkel
(SA) ≥155°. Så lenge SA av andre kneet var under 155° ble dette kneet fulgt som en kontrollgruppe
sammen med knær som i utgangspunktet hadde en SA nær populasjonens mean SA, med til sammen
113 knær i kontrollgruppen.

Resultater: Anatomien til trochlea femoris endres lite i løpet av de første 6 leveår. En dysplastisk
trochlea forblir grunn og en trochlea med normal dybde synes ikke å utvikle dysplasi.

Diskusjon: Vår viten om utviklingen til trochlea samt incidens og etiologi til dysplasi er fortsatt

begrenset. Dette er ny basalkunnskap og videre studier vil være nødvendige for å bekrefte våre funn.

Betydning/relevans: Trochleadysplasi er en utfordring å behandle og kan føre til omfattende kneoperasjoner hos ungdom og unge voksne. I vår søken etter nye metoder for behandling av trochlea
dysplasi, er kunnskap om trochleas naturlige utvikling nødvendig.
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ACL-REKONSTRUKSJON I KNÆR MED LEDSAGENDE
BRUSKSKADE – EN LANDSOMFATTENDE KOHORTSTUDIE
FRA NORGE OG SVERIGE MED 8470 PASIENTER
MED 5-ÅRS OPPFØLGING
Ulstein S1,2,3, Årøen A1,2,3, Forssblad M5,6, Engebretsen L2,3,4, Lygre SHL7, Røtterud JH1,3
1. Akershus universitetssykehus. 2. Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. 3. Oslo Sports Trauma Research Center.
4. Oslo universitetssykehus. 5. Capio Artro Clinic AB, Stockholm, Sverige. 6. Stockholm Sports Trauma Research Center,
Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. 7. Nasjonalt Korsbåndregister, Bergen

Innledning: Ledsagende bruskskade foreligger ved 25-30 % av ACL-rekonstruksjoner (ACLR) i Skandinavia. Effekten av slike ledsagende skader på pasientrapportert resultat ved medium til langtids oppfølging er usikker. Formålet med
denne studien var å evaluere effekten av ledsagende overfladisk (International
Cartilage Repair Society [ICRS] 1-2), og dyp (ICRS 3-4) bruskskade på pasientrapportert resultat (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score [KOOS])
5 år etter ACLR.
Materialer og metode: Dette er en prospektiv oppfølging av en populasjonsbasert kohort bestående av
alle pasienter med unilateral, primær ACLR registrert i de nasjonale korsbåndregistre i Norge og Sverige
i perioden 1. Januar 2005 - 31. Desember 2008. I denne perioden ble det registrert 15783 pasienter.
Multivariabel lineær regresjon ble brukt for å estimere effekten av overfladiske og dype bruskskader på
KOOS 5 år etter ACLR. Potensielle prediktorer og konfundere for pasientrapportert resultat som kjønn,
alder, tidligere ipsilateral knekirurgi, ledsagende ligamentskade og/eller meniskskade og/eller meniskreseksjon, tid fra skade til ACLR og type ACL-graft ble, sammen med bruskskade-kategoriene, inkludert i
regresjonsmodellen som uavhengige variabler og de ulike KOOS subskalaene som avhengige variabler.
Ingen ledsagende bruskskade ble brukt som referanse for effekten av overfladisk og dyp bruskskade i
alle analyser.
Resultater: Av 8470 pasienter tilgjengelig for 5-års oppfølging hadde 2248 (27 %) ledsagende brusk-

skade. Av disse hadde 1685 (20 %) overfladisk bruskskade og 563 (7 %) dyp bruskskade. Med ingen
ledsagende bruskskade som referanse, var både overfladiske og dype bruskskader signifikant assosiert
med dårligere resultat i alle KOOS sub-skalaer. De mest uttalte negative assosiasjonene ble observert for
dype bruskskader i KOOS sub-skalaene Sport/Recreation (-9.0; 95 % KI, -11.4 til -6.6) og Knee-related
Quality of Life (-8.8; 95 % KI, -11.0 til -6.5).

Diskusjon: Ledsagende bruskskader var signifikant assosiert med dårligere KOOS 5 år etter ACLR. For

dype bruskskader var effekten både statistisk signifikant og klinisk relevant, mens effekten av overfladisk
bruskskade mest sannsynlig kun er statistisk signifikant.

Konklusjon: ACLR hos pasienter med ledsagende dyp bruskskade, gjenoppretter ikke knefunksjonen til
samme nivå som hos pasienter med isolert ACL-ruptur 5 år etter kirurgi.
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RETUR TIL BALLIDRETT ETTER
REKONSTRUKSJON AV FREMRE KORSBÅND
– ET 25 ÅRS PERSPEKTIV
Lindanger L1, Strand T2, Inderhaug E1, Mølster A3, Solheim E3
1. Ortopedisk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus 2. Ortopedisk klinikk, Helse Bergen 3. Universitetet i Bergen

Innledning: Skade av fremre korsbånd rammer mange idrettsutøvere og har
potensielt store konsekvenser for videre idrettsutøvelse, også etter antatt vellykket
kirurgi. Det har vist seg vanskelig å utarbeide gode metoder for å kartlegge
vellykket retur til idrett og hva som indikerer et godt resultat også på lengre sikt.
Målsettingen med denne studien har vært å kartlegge nivå av idrettsdeltagelse før
skade, nivå og deltagelse etter kirurgi, årsaker til manglende retur, konsekvenser
av retur, samt dagens idretts- og aktivitetsnivå.
Materiale og metode: En prospektiv kohort av 268 pasienter operert ved Kysthospitalet i Hagevik fra

1987-1994 for fremre korsbåndsinstabilitet, som oppgav håndball, fotball eller basketball som primæridrett ved skadetidspunkt, er inkludert i studien. Bilateral skade på inklusjonstidspunktet og rekonstruksjoner >24 måneder etter skadedato er ekskludert i deler av analysen. Ved hjelp av spørreskjema ble
idrettsdeltagelse og nivå kartlagt preoperativt og etter kirurgi. Reduksjon i nivå eller avsluttet idrettsaktivitet, ny korsbåndsskade (i samme eller motsatt kne), gjennomgått revisjonskirurgi eller protesekirurgi
ble kartlagt ved oppfølging etter median 25 år (22-30).

Resultater: Nittien prosent besvarte skjema, hvorav 49 % var kvinner. Median alder ved skade var 22
år (13-47), median alder ved operasjon var 24 år (14-47). Trettini pasienter hadde ny korsbåndsskade
i kontralaterale kne, 22 var revidert og 11 hadde fått kneprotese. Av elitespillerne returnerte 70 % til
elitenivå. Totalt 92 % av elitespillerne returnerte til elitenivå eller høyt nivå. Blant disse hadde 25 % fått
kontralateral skade, 12 % var revidert, mens ingen hadde fått kneprotese. Uavhengig av nivå før skaden
returnerte 16 % ikke til idrett. I denne pasientgruppen hadde 18 % gjennomgått revisjon ved oppfølging,
men ingen hadde kontralaterale skader eller proteser. I gruppen operert >24 måneder etter skade hadde
10 % fått kneprotese (RR 6,856, p-verdi 0,008, sammenlignet med gruppen operert <24 måneder etter
skade).
Diskusjon: Elitespillere returnerte i stor grad til elitenivå etter fremre korsbåndsrekonstruksjon og hadde

samtidig økt risiko for kontralateral korsbåndsskade ved retur til idrett. Det er tendens til høyere revisjonsfrekvens i gruppen som ikke returnerte til idrett, noe som kan skyldes tidlig residiv av instabilitet. Tjuefem
år etter korsbåndsrekonstruksjonen har 4,5 % gjennomgått protesekirurgi, signifikant flere der det gikk
lang tid mellom korsbåndsskaden og rekonstruksjonen. Den foreliggende studien gir ny kunnskap om
grad av og nivå ved retur til idrett etter fremre korsbåndsrekonstruksjon. Dette kan være viktig basiskunnskap for idrettsaktive pasienter som skal gjennomgå fremre korsbåndskirurgi.
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FREMRE KORSBÅNDREKONSTRUKSJON MED PATELLARSENEGRAFT MED ELLER UTEN LIGAMENTFORSTERKNING:
EN 25-ÅRS OPPFØLGNING AV EN PROSPEKTIV
RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE
Elveos M1, Drogset JO2, Engebretsen L3, Brønn R4, Lundemo TO5, Gifstad T5
1. NTNU, Det medisinske fakultet. 2. St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling, NTNU. 3. Ullevål universitetssykehus, Ortopedisk avdeling,
Universitetet i Oslo. 4. Aleris Røntgen Trondheim. 5. St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling

Innledning: Ulike ligamentforsterkninger har i mange år vært i bruk i korsbåndkirurgien, resultatene har vært varierende. Formålet med denne studien var å
gjennomføre en langtidsoppfølgning av pasienter som gjennomgikk rekonstruksjon
operert med og uten syntetisk ligamentforsterkning av patellarsenegraft.
Materialer og metoder: Totalt 100 pasienter, som gjennomgikk rekonstruksjon av fremre korsbånd

mellom 1991 og 1993, ble randomisert til to grupper; rekonstruksjon med patellarsenegraft (BPTBgruppen) eller patellarsenegraft med Kennedy ligamentforsterkning (LAD-gruppen). Det var 51 pasienter
i BPTB-gruppen og 49 pasienter i LAD-gruppen. Denne 25-års oppfølgingen omfattet klinisk kneundersøkelse, ulike pasientrapporterte spørreskjema og evaluering av radiologisk artrose etter Ahlbäckklassifiseringen. Antall pasienter med rerupturer og kneproteser ble også kartlagt.

Resultater: Totalt 93 pasienter (93 %) var tilgjengelige for oppfølgingsundersøkelsene; 48 pasienter i
BPTB-gruppen og 45 pasienter i LAD-gruppen. Kun to pasienter i BPTB-gruppen og én pasient i LADgruppen hadde positiv (≥ 2) Lachman eller pivot shift test. Gjennomsnittlig Lysholm funksjonsscore var
85 for BPTB-gruppen og 83 for LAD-gruppen. Alle gjennomsnittlige KOOS-subscorer var over 70, med
best resultat for Smerte, Symptom og Funksjon i hverdagen (ADL). Når det gjaldt disse resultatene var
det ingen statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene. Det var det heller ikke ved sammenlikning av Tegner aktivitetsskala, radiologisk vurdering av artrose eller antall rerupturer av fremre korsbånd.
Det var, imidlertid, en signifikant forskjell i gjennomsnittlig sideforskjell med KT-1000 artrometeret hvor
BPTB-gruppen hadde en gjennomsnittlig sideforskjell på 2 mm (range, -5 til 10) og LAD-gruppen på
0 mm (range, -5 til 5) (P = 0.021). Tegn på radiologisk artrose ble funnet hos alle pasientene, og uttalt
radiologisk artrose, definert som Ahlbäck III, IV og V, ble funnet hos 32 % av pasientene i BPTB-gruppen
og 21 % av pasientene i LAD-gruppen (P = 0.37). Én pasient i BPTB-gruppen og seks i LAD-gruppen
hadde fått innsatt kneprotese i det aktuelle kneet (P = 0.054). Det var tolv pasienter i BPTB-gruppen og
sju pasienter i LAD-gruppen med sikre rerupturer (P = 0.40)
Konklusjon: Pasienter fra både BPTB- og LAD-gruppen som ikke hadde rerupturer viste gode kliniske
og subjektive resultater i denne studien 25 år etter fremre korsbåndsrekonstruksjon. Alle pasientene, i
begge gruppene, viste tegn til radiologisk artrose. Det var imidlertid mindre enn en tredjedel av pasientene i begge gruppene som hadde uttalt radiologisk artrose. Det var en tendens til flere kneproteser i
LAD-gruppen sammenliknet med BPTB-gruppen.
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KORTTIDSRESULTATER ETTER ARTROSKOPISK REPARASJON
AV ACL OG LEDSAGENDE SKADER I KNE MED INTERNAL
BRACE TEKNIKK. CASE SERIE MED 30 PASIENTER
Kjellsen AB, Birkenes T
Haukeland universitetssjukehus

Innledning: Direkte sutur via artrotomi mistet fra begynnelsen av 1970-tallet sin
rolle i behandlingen av rupturer i fremre korsbånd. Deretter viste Lars Engebretsen
og medarbeidere med sine grundige arbeider fra 1985-1990 at rekonstruksjon
med patellarsenegraft ga langt bedre resultater enn semiåpen suturreparasjon
eller suturreparasjon med forsterkning (LAD).
Fra 1990 og fram til i dag har rekonstruksjon med ulike senegraft vært standardbehandling av ACL skade
ved kneinstabilitet. Syntetiske graft er forsøkt og forkastet. De siste 30 årene er mye ressurser brukt på å
finne beste rekonstruksjonsteknikk, beste prehabilitering og beste rehabilitering etter ACL-rekonstruksjon
uten at fasit finnes. På tross av bedrede kliniske resultater rapporteres fortsatt høye revisjonsrater, i
enkelte subgrupper opp mot 30 %. De siste årene har nye artroskopiske reparasjonsmetoder uten graft
blitt introdusert og presentert som fordelaktige uten utførlig dokumentasjon.

Materialer og metode: Vi har valgt å forsøke en av de nye reparasjonsmetodene på et lite utvalg
pasienter for å vurdere om det er grunnlag for videre kliniske studier på metoden. Pasientene ble grundig
informert om usikkerheten omkring resultatene ved teknikken, rekonstruksjon var alternativ dersom de
heller ønsket det. Samtlige samtykket i å la seg registrere i korsbåndsregisteret (“Direkte sutur”). Fra
november 2016 har 30 pasienter med isolerte eller kombinerte skader blitt fulgt i 6-11 månederr etter
inngrep med såkalt Internal Brace reparasjon av ACL og reparasjon av eventuelle ytterligere skader.
Samtlige pasienter er fulgt tett. Dette på grunn av den eksperimentelle faktoren ved metoden og fordi
aggressiv rehabilitering med få restriksjoner ble valgt.
Resultater: Fra 21.11.16 t.o.m. 08.04.16 fikk 30 pasienter reparert ACL med artroskopisk sutur og

Internal Brace sikring gjennomsnittlig 27,5 dager etter skade (8-81). Vi vil i foredraget presentere
hvordan det opp til 11 måneder postoperativt har gått med pasientene fordelt på undergrupper basert på
kombinasjoner av skader. Vi vil legge fram funn som styrker skepsisen til metoden, samtidig som kortidsresultater kan gi grunnlag for videre arbeid.

Diskusjon: Basert på presenterte data inviteres det til diskusjon om det er grunnlag for videre kliniske
studier på metoden.
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REVISJON AV DOUBLE BUNDLE KORSBÅNDOPERERTE
KNÆR I SKANDINAVIA; EN REGISTERSTUDIE MED OVER
60 000 PASIENTER
Aga C1,2, Lygre SHL6,7, Granan LP2,3, Kartus J4, Lind M5, Engebretsen L2,3,6
1. Martina Hansens Hospital, Norway. 2. Oslo Sports Trauma Research Center, Norway; University of Oslo, Norway. 3. Oslo University
Hospital, Norway. 4. NU Hospital Organisation, Sweden; University of Gothenburg, Sweden. 5. Aarhus University Hospital, Denmark.
6. The Norwegian Arthroplasty Register, Haukeland University Hospital, Norway. 7. Department of Occupational Medicine, Haukeland
University Hospital, Norway

Innledning: Double bundle rekonstruksjon av det fremre korsbånd er grundig
studert og har vist å gi en riktigere rekonstruksjon enn tradisjonell single bundle
teknikk i flere biomekaniske studier. I tillegg har noen kliniske studier funnet at
double bundle rekonstruksjon kan resultere i et mer stabilt kne enn ved tradisjonell teknikk. Forekomsten av komplikasjoner er derimot lite dokumentert ved
double bundle kirurgi. I de nasjonale korsbåndregistrene registreres kontinuerlig
alle revisjoner som blir utført på korsbåndopererte knær.
Med denne studien ønsket vi å bruke registerdata for å vurdere forskjell i revisjonsraten mellom double
bundle og single bundle rekonstruksjonsteknikk.

Material og metode: Registerdata av primære korsbånd rekonstruert i Norge, Sverige og Danmark,
i perioden Juli 2005 til Desember 2014, ble brukt i analysen. Totalt 60 775 primære korsbånd ble
inkludert i studien: 994 double bundle (DB) pasienter, 51, 991 single bundle pasienter med hamstring
senegraft (SBHT) og 7790 single bundle pasienter med patellar senegraft (SBPT). DB gruppen ble
sammenliknet med de to SB gruppene (SBHT og SBPT). Revisjonsrisiko med 95 % CI ble rapportert.
Deretter ble det utført en Cox regresjonsanalyse justert for kjønn, alder, menisk- og bruskskade, fiksasjon
samt nasjonal tilhørighet.
Resultater: Totalt ble 3.7 % av pasientene i DB gruppen (37 av 994), 3.8 % i SBHT gruppen (1952
av 51,991; risk ratio, 1.01; 95 % CI, 0.73-1.39; p=0.96) og 2.8 % i SBPT gruppen (219 av 7790; risk
ratio, 0.76; 95 % CI, 0.54-1.06; p=0. 11) revidert. Det var ingen forskjell i risk ratio mellom DB og de to
gruppene.
Videre Cox regressions analyse med justering for kjønn, alder, menisk-, bruskskade, fiksasjon samt
nasjonalitet, viste heller ingen forskjell i risiko for revisjon mellom DB og SBHT (hazard ratio, 1.18;
95 % CI, 0.85-1.62; p=0.33), men sammenlignet med DB gav SBPT graftene en lavere risiko for revisjon
(hazard ratio, 0.62; 95 % CI, 0.43-0.90; p= 0.01).

Konklusjon: Basert på data fra 3 nasjonale skandinaviske registre, var risikoen for revisjon ikke

avhengig av om korsbåndrekonstruksjon ble utført med double bundle eller single bundle operasjonsteknikk. Bruk av patellar senegraft reduserte risikoen for revisjon.
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ALLOGRAFT TIL FREMRE KORSBÅNDREVISJON
REKONSTRUKSJON GIR HØYERE RE-REVISJONSRATE
Nissen KA, Nielsen TG, Eysturoy NH, Lind M
Department of Orthopedics, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark

Formål: Formålet ved dette studie er å undersøke kliniske resultater og feilrater for
ACL-revisjon rekonstruksjon utført med enten allo- eller autograft.
Metode: I alt ble 1619 ACL-revisjon rekonstruksjoner funnet i Dansk Knæligament rekonstruktionsregister (DKRR). Ut av disse var 1315 med autograft og 221 med allograft. Klinisk utfall etter 1 år var
reporteret ved at bruke ”Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score” (KOOS), ”Tegner Function
Score” og objektiv knestabilitetsmåling ved instrumentert sagital kneløshets sideforskjell. Svikt av graftet
var defineret som re-revisjon.
Resultater: Re-revisjonsraten var signifikant høyere for allograft med 12,7 % sammenlignet med 5,4 %
for autograft (P < 0.001), som gir en Hazards ratio for re-revisjon på 2,2 (95CI: 1,4-3,4) for allografter
sammenlignet med autografter når der er korrigeret for alder. Objektiv knestabilitet var signifikant
forskjellig 2,1±2,1 mm for allograft og 1,7±1,8 mm for autograft (P=0,01. Ved et års opfølgning var
KOOS scores for symptomer, smerter, ADL, sport og QOL henholdsvis 67, 76, 84, 49, 46 for allograft og
67, 78, 84, 51, 48 for autograft uten noen forskjell mellem grupperne.
Konklusjon: I dette populasjonsbaserede observasjonelle studie var re-revisjons raten 2, 2 gange
høyere for allografter sammenlignet med autografter. Allografter viste også høyere kneløshet ved et år
follow-up. Oppsummeret, er subjektive kliniske utfall og knefunksjon ikke dårligere for allograftpatienter.
Disser resultater peker på at autograft er et sikrere graft valg for revisjon av ACL rekonstruksjon.
Level of evidence: Level III, Therapeutic study, controlled cohort study
Referanser:
1. Kaeding CC, Aros B, Pedroza A, Pifel E, Amendola A, Andrish JT, et al (2011) Allograft Versus Autograft Anterior Cruciate Ligament
Reconstruction: Predictors of Failure From a MOON Prospective Longitudinal Cohort. Sports Health. 3(1): 73–81.
2. Kurt P. Spindler M. (2007)The Multicenter ACL Revision Study (MARS) A Prospective Longitudinal Cohort to Define Outcomes and Independent Predictors of Outcomes for Revision Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. J Knee Surg. (4): 303–7.
3. Legnani C, Zini S, Borgo E, Ventura A. (2016) Can graft choice affect return to sport following revision anterior cruciate ligament reconstruction surgery? Arch Orthop Trauma Surg. 136(4): 527–31.
4. Levy Andrew S. , Ducey Stephen (1998) Graft Selection/Fixation in Revision Anterior Cruciate Ligament Surgery. Oper Tech Sports Med.
6(2): 77–82.
5. Lind Martin, Menhert F, Pedersen AB. (2012) Incidence and outcome after revision anterior cruciate ligament reconstruction: results from
the danish registry for knee ligament reconstructions. AM J Sports med. 40(7): 1551-7
6. Maletis GB, Inacio MCS, Funahashi TT. (2013) Analysis of 16, 192 anterior cruciate ligament reconstructions from a community-based
registry. Am J Sports Med 41(9): 2090–8.
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EFFEKTEN AV EN ANTEROLATERAL LESJON OG
PÅFØLGENDE MACINTOSH LATERAL TENODESE PÅ
PATELLOFEMORALLEDDETS KONTAKTTRYKK OG
PATELLAS KINEMATISKE MØNSTER
Inderhaug E1, Stephen JM2, Williams A2, Amis AA3
1. Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen. 2. Fortius Clinic, London. 3. Imperial College, London

Innledning: Lesjoner i det anterolaterale kompleks er i økende grad anerkjent som
en ledsagende skade til fremre korsbåndsruptur – og det pågår en debatt rundt
hvilken rolle såkalte laterale tenodeser har i kombinasjon med fremre korsbåndsrekonstruksjon. Ingen studier har undersøkt om patellofemoralleddet påvirkes av
anterolaterale lesjoner – og om en tenodese kan føre til overstramming at dette.
Derfor ønsket man i denne studien å se på patellofemoralleddets kinematiske
mønster og intraartikulære kontakttrykk ved (1) en lesjon i det anterolaterale kompleks, og (2) variasjoner av MacIntosh laterale tenodeser.
Metode: I en kontrollert lab-studie ble 8 kadaver-knær testet i en rigg som tillot bevegelse i 6-frihets-

grader. Quadriceps og traktus iliotibiale ble belastet under testingen med 205 N ved hjelp av et vekt og
trinse system. Et optisk sporingssystem tok opp kinematiske data og Tekscan trykksensorer ble brukt
for å måle det patellofemorale brusktrykk. Målinger ble gjort ved 0°, 30°, 60° og 90° graders fleksjon.
Knærne ble først testet i intakt og deretter anterolateral skadet tilstand. Deretter ble fire varianter av
MacIntosh-tenodesen testet i en randomisert rekkefølge: med 20 eller 80 N graftstramming – og med
kneet hengende fritt eller med tibia holdt i nøytral rotasjon. Variansanalyse (repeated measures ANOVA)
og parvis t-testing ble brukt for å sammenligne tilstandene. Post hoc Bonferroni-korreksjon ble
gjennomført grunnet multiple t-tester.

Resultater: Patellas tilt, patellas translasjon og det patellofemorale kontakttrykk ble ikke signifikant

endret av en anterolateral lesjon (alle: P>0.05). Tenodesene utført med 20 N og 80 N graftstramming,
med kneet fiksert i nøytral rotasjon, medførte heller ingen endring i kinematikk eller kontakttrykk
(alle: P>0.05). Dersom tibia var fritt hengende ved graftfiksasjon fant man, både ved 20 N og 80 N
graftstramming, en signifikant økning av patellas laterale tilt (P<0.05). I tillegg økte det laterale
patellofemorale kontakttrykket når 80N graftstramming ble benyttet (P<0.05).

Konklusjon: Dette er den første studien som undersøker hvordan skader av det anterolaterale kompleks
påvirker patellas kinematikk og intraartikulære kontakttrykk. Selv om skaden i seg selv ikke medførte
endringer, fant man at en MacIntosh tenodese gi økt brusktrykk og samtidig øke patellas laterale tilt.
Funnene illustrerer viktigheten av å kontrollere kneets rotasjon under graftstramming for å unngå uheldige følger av anterolaterale prosedyrer.
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KOMPENSASJON ETTER BEHANDLING FOR KORSBÅNDSSKADER. GJENNOMGANG AV KLAGER BEHANDLET
AV NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 2005-2015
Randsborg PH1, Bukholm IRK2, Jakobsen RB1,3
1. Akershus universitetssykehus. 2. Norsk Pasientskadererstatning. 3. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Innledning: Korsbåndsskader er vanlig, og hvert år opereres rundt 2000 pasienter
i Norge. Komplikasjoner inkluderer infeksjon, graftsvikt, rerupturer, smerter,
og instabilitet. Vi ønsket å gjennomgå klagesakene sendt inn til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i løpet av de siste 10 årene, sett i lys av data fra
korsbåndsregisteret (NCLR) i Bergen.
Materialer og metoder: Anonymiserte data fra NPE ble samlet inn for studieperioden (2005-2015).

Kjønn, alder og årsak til klage og årsak til medhold ble hentet ut. Data om graftvalg og antall korsbåndsrekonstruksjoner i Norge ble hentet fra årsrapporten til NCLR. Sannsynlighet for å få medhold av NPE
ble estimert for grafttype.

Resultater: 18810 primære fremre korsbåndsrekonstruksjoner ble rapportert til NCLR i perioden.

Hamstringsenegraft (HS) ble benyttet i 12437 (66,1 %) tilfeller, men patellarsenegraft (BPTB) var
foretrukket mot slutten av perioden. 240 pasienter klagde til NPE, hvorav 101 fikk medhold. Odds ratio
for at en klage fikk medhold etter HS graft var 2, 9 sammenlignet med BTPB-graft (p=0,002). Den
vanligste årsaken for medhold var postoperativ infeksjon (39 tilfeller, 38,6 %), etterfulgt av inadekvat
kirurgisk teknikk (27 tilfeller, 26,7 %) og forsinket diagnose (13 tilfeller, 12,9 %). Av de 39 pasientene
med infeksjon hadde 27 fått HS graft og 6 BPTB-graft (2 pasienter var ikke rekonstruert, data manglet
hos 3 pasienter). Av 27 pasienter som fikk medhold på grunn av inadekvat kirurgisk teknikk hadde 24
fått HS-graft og 3 BPTB graft.

Diskusjon: Dette er ikke en studie om komplikasjoner etter korsbåndsrekonstruksjon, men en

gjennomgang av kompensasjonssakene i NPE. Resultatet avhenger av vurderingene til flere fageksperter
og NPEs oppfatning av hva adekvat behandling og operasjonsteknikk var i perioden. Infeksjon synes å gi
kompensasjon, uten at man har påvist svikt i behandlingen/rutiner.

Betydning/relevans: Infeksjon og inadekvat kirurgisk teknikk er den vanligste årsaken til kompen-

sasjon fra NPE etter korsbåndsskade. HS-graft har tre ganger så høy sannsynlighet for å få kompensasjon
sammenlignet med BPTB-graft. Studien støtter tendensen til økt bruk av patellarsenegraft som førstevalg
ved korsbåndsrekonstruksjon.

Høstmøteboken • 2017

189

Abstrakt

Artroskopi

509

TEST-RETEST RELIABILITET VED DEN NORSKE VERSJONEN
AV ACL-RETURN TO SPORT AFTER INJURY SCALE (ACL-RSI)
Faleide AG1, Magnussen LH2, Bogen BE1,2, Willemijn Vervaat3, Inderhaug E1
1. Haraldsplass Diakonale Sykehus. 2. Høgskolen på Vestlandet. 3. Haukeland universitetssykehus

Innledning: Ruptur av fremre korsbånd er en vanlig idrettsskade som hindrer
mange i å gjenoppta ønsket aktivitetsnivå selv etter kirurgisk rekonstruksjon.
Psykologiske faktorer som motivasjon, selvtillit og frykt for re-skade ser ut til å
spille en viktig rolle for retur til idrett og spørreskjemaet ACL-RSI ble utviklet som
et verktøy for å måle betydningen av disse faktorene. Det finnes per i dag ingen
validert norsk versjon av skjemaet. Bestående av tolv spørsmål, kartlegger ACL-RSI
psykologiske faktorer med betydning for retur til idrett. Som del av valideringsprosessen, ønsket vi i denne studien å vurdere test-retest reliabilitet av en
preliminær norsk versjon.
Materiale og metode: Spørreskjemaet ACL-RSI ble oversatt til norsk i samsvar med internasjonale

retningslinjer. På en skala fra 0-100 representerer en høy skåre en gunstig psykologisk respons rundt retur
til idrett. Pasienter som har gjennomgått fremre korsbåndsrekonstruksjon ved Haraldsplass Diakonale
Sykehus ble prospektivt inkludert i studien, som del av et større prosjekt for å undersøke retur til idrett
etter fremre korsbåndsrekonstruksjon. Deltakere fikk tilsendt skjemaet en uke før oppmøte til 9-månederskontroll, og fylte deretter ut skjemaet på ny på kontrollen. Relativ test-retest reliabilitet ble kalkulert
med Intraclass Correlation Coefficient (ICC) modell 1,1. Absolutt test-retest reliabilitet ble kalkulert som
Standard Error of the Measurement (SEM). Målefeil ble kalkulert som 1,96*SEM og minste merkbare
endring ble kalkulert som 1,96*√2*SEM.

Resultater: 39 deltakere (22 kvinner, gjennomsnittsalder 27,8 år, SD 8,8) fylte ut skjemaet to ganger.
Gjennomsnittsskåre var 54,9 (SD 20,8) for første utfylling og 59,3 (SD 22,6) for andre utfylling. ICC (1,1)
var 0,94, SEM var 5,5, målefeilen var 10,7 og minste merkbare endring var 15,1.
Diskusjon: Den norske versjonen av ACL-RSI viste en høy relativ test-retest reliabilitet. En endring på

15 poeng må til for å overstige måleusikkerheten ved bruk av skjemaet. Videre arbeid for å undersøke
måleegenskaper ved den norske versjonen av ACL-RSI inkluderer å studere konstruktvaliditet, prediktiv
validitet og faktorstruktur.

Betydning/relevans: Ved oversettelse og kulturell tilpasning av helserelaterte spørreskjema er det viktig
å sikre at den nye oversettelsen innehar nødvendige måleegenskaper til bruk i aktuell populasjon.
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FACTORS ASSOCIATED WITH ADDITIONAL ANTERIOR
CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION AND REGISTER
COMPARISON – A SYSTEMATIC REVIEW ON THE
SCANDINAVIAN KNEE LIGAMENT REGISTERS
Svantesson E*1, Senorski EH2, Baldari A3, Ayeni OR4, Engebretsen L5,6, Franceschi F3,
Karlsson J1,7, Samuelsson K1,7
1. Department of Orthopaedics, Institute of Clinical Sciences, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
2. Department of Health and Rehabilitation, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg,
Gothenburg, Sweden. 3 Department of Orthopaedic and Trauma Surgery, Campus Bio-Medico, University of Rome, Rome, Italy. 4. Division
of Orthopaedic Surgery, Department of Surgery, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada. 5. Orthopedic Clinic, Oslo University
Hospital and University of Oslo, Oslo, Norway. 6. OSTRC, The Norwegian School of Sports Sciences, Oslo, Norway. 7. Department of Orthopaedics, Sahlgrenska University Hospital, Mölndal, Sweden

Objective: To present an overview of findings from the Scandinavian knee
ligament registers with emphasis on factors associated with undergoing additional
anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction, and studies comparing data
between other large knee ligament registers.
Design: Systematic review.
Data sources: Four electronic databases, PubMed, EMBASE, the Cochrane Library and AMED, were

searched, along with citations in eligible articles, which resulted in 186 identified articles. Two reviewers
independently screened the titles and abstracts using prespecified eligibility criteria. Full-text articles
were also independently assessed for eligibility. In addition, a modified version of the Downs and Black
checklist was applied for quality appraisal.
Eligibility criteria for selecting studies: Eligible studies were those published since the establishment of
the first Scandinavian knee ligament register in 2004 which reported factors associated with additional
ACL reconstruction from the registers and compared data from other knee ligament registers.

Results: A total of 27 studies met the eligibility criteria and were generally of high quality. Adolescent
age was associated with undergoing additional ACL reconstruction. In terms of surgical factors, the
choice of hamstring tendon graft compared with patellar tendon, transportal femoral tunnel drilling,
smaller graft diameter and utilization of some fixation devices at index surgery are also associated with
additional reconstruction. Concomitant cartilage injury decreases the likelihood of additional ACL
reconstruction in several studies. Among patients participating in sports, football was highly associated
with additional ACL reconstruction, especially when female gender and young age were included as
covariates. Several factors need to be considered when comparing these findings with findings from knee
ligament registers outside Scandinavia, since significant differences exist between the cohorts, especially
in terms of concomitant intra-articular pathology and graft choice.
Summary: The studies published from the Scandinavian knee ligament registers are generally of high
quality when regarded as cohort studies. Several factors were potentially associated with undergoing additional ACL reconstruction. The information acquired from registers, based on several thousand patients,
may therefore help facilitate clinicians’ treatment decisions.
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RUPTUR AV PATELLARSENE ETTER ACL-REKONSTRUKSJON
– EN PASIENT KASUISTIKK
Vindfeld S1,2, Harlem T1, Inderhaug E1
1. Ortopedisk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, 2. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Innledning: Graft av midtre 1/3 av patellarsene er ofte brukt i forbindelse med
ACL rekonstruksjoner. Siden 2010 har bruken i Norge mer enn fordoblet seg.
Ruptur av patellarsene etter høsting er beskrevet som en sjelden komplikasjon
og vi ønsker med denne kasuistikken å belyse behandlingsforslag med resultat
på kort sikt.
Materiale og metode: En 17 år gammel gutt ble henvist etter en mopedulykke høsten 2014. Klinisk

undersøkelse bekreftet ACL-ruptur og pasienten ble operert med ACL-rekonstruksjon med BPTB graft
og tillegg av lateral tenodese – grunnet stor rotasjonsinstabilitet – høsten 2015. Ukomplisert primær
rekonstruksjon. Seks dager postoperativt vridningstraume i forbindelse med fall, innlagt med patellarseneruptur. Operert dagen etter med primærsutur og forsterkning med knuteanker. Postoperativ skinnebehandling, gradvis økende bevegelighet og belastning. Dårlig compliance. 12 måneder postoperativt er
sene erkjent grodd med 25 mm forlengelse, 30 graders aktiv ekstensjonsdeficit i kneet. Vanskeligheter
ved gange, især trappegang. Reopereres med forkortningsplastikk forsterket med fibertape. Etterbehandling med gips i 2 uker, deretter tilpasset skinne i 10 uker. Oppnår full aktiv ekstensjon, betydelig
forbedret gangfunksjon ved 6 md postoperativ kontroll.

Diskusjon: Bruk av BPTB graft ved ACL-rekonstruksjoner har blitt økende populær de siste årene.

Dette kan til dels tilskrives studier fra det norske korsbåndsregisteret (NKR) som har vist lavere risiko for
revisjon sammenlignet med hamstringsgraft. Høsting av BPTB graft kan primært medføre komplikasjoner
relatert til ekstensorapparatet, oftest fremre knesmerter og sjeldnere patellafraktur samt ruptur av patellarsene. Shelbourne rapporterer i et materiale på 5364 ACL-rekonstruksjon en insidens på 0,24 % av
sistnevnte. Upubliserte data fra NKR viser 15 rupturer ved totalt 21448 ACL-rekonstruksjoner, hvor 35 %
er BPTB graft. Adskillige metoder er beskrevet for behandling av kronisk patellarseneruptur. Direkte sutur
med forsterkning med hamstringsgraft, BPTB allograft, og varierende bruk av avlastende ståltråd. Målet
med operasjonen er å gjenopprette funksjonen av ekstensorapparatet.

Betydning/relevans: Med den kraftige økning i bruk av BPTB graft, må det forventes at man ser en

tilsvarende økning av komplikasjoner til grafthøstingen. Selv om patellarseneruptur er en sjelden komplikasjon, er det viktig å kjenne til tilstanden med foreliggende behandlingsmuligheter.
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BAKRE MENISKROTSKADE I KNÆR MED ACL-RUPTUR
– PREVALENS OG MR-TOLKNING
Johre DL1, Bøe B2, Fidje Ø2
Det medisnske fakultet, Universitetet i Oslo. 2. Artroskopiseksjonen, Oslo universitetssykehus. 3. Enhet for muskel-skjelett radiologi,
Oslo universitetssykehus

Bakgrunn: Meniskrotskade er definert som skade innenfor 1 cm fra meniskens
feste eller en løsrivelse av meniskens feste mot ben. Det er satt mer fokus på
meniskrotskade de siste år, med en økende datamengde rundt prevalens av skaden,
diagnostisering, behandling, langtidseffekt og tilknytning til andre tilstander som,
ACL-ruptur. Målet med denne studien var å finne pre operativ prevalens av bakre
meniskrotskade blant pasienter operert med primær ACL-rekonstuksjon ved Oslo
universitetssykehus (Oslo universitetssykehus) i 2015, samt kartlegge ulike
profesjonelle sin evne til å tolke MR-bilder med henblikk på bakre meniskrotskade.
Metode: De pre operative MR-seriene til et utvalg på 87 pasienter som gjennomgikk ACL-rekonstuksjon
i 2015 ble tolket av tre profesjonelle; en overlege i radiologi, en overlege ved artroskopiseksjonen
(ortopedisk kirurg) og en medisinstudent. De tre tolket MR-bildene uavhengig av hverandre og skulle
klassifisere ruptur, ikke ruptur eller usikker ruptur i laterale og mediale bakre meniskrot. Radiologens
tolkning ble lagt til grunn for videre statistiske analyser, og som referansestandard til dataene innsamlet
av ortopedisk kirurg og medisinstudent.
Resultat: Radiologen merket 2 røtter som usikre rupturer. I de statistiske analysene ble usikre ruptur
registrert som sikre rupturer. Det ble funnet bakre meniskrotruptur blant 13 (15 %) av de 87 pasientene.
Totalt antall rotrupturer var 15,10 laterale (11,5 %) og 5 mediale (5,7 %). 2 pasienter hadde både medial
og lateral ruptur. Kryssreferanse for tolkningen til radiolog og ortopedisk kirurg, og radiolog og student,
gav henholdsvis kappa verdi 0,44 (moderat samsvar) og 0, 21 (akseptabelt samsvar).
Konklusjon: Prevalens for meniskrotskade preoperativt, blant personer operert for ACL-ruptur, fra
denne studien, er i samsvar med tidligere funn. Manglende overensstemmelse mellom funn til radiolog,
ortopedisk kirurg og student kan vise til at erfaring med tolkning av MR-bilder, med henblikk på
meniskrotskade, er viktig for nøyaktigheten av tolkningen.
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RADIOLOGISK OG FUNKSJONELL EVALUERING
AV PASIENTER OPERERT MED TRANSTIBIAL SUTUR AV
RUPTUR I MENISKENS BAKHORN
Pulverer KM, Vindfeld S, Harlem T, Inderhaug E
Haraldsplass Diakonale Sykehus

Innledning: Skader på meniskroten har tidligere ofte vært oversett eller behandlet
med reseksjon. Studier har vist at slike skader fører til betydelige forandringer
i kneets biomekanikk tilsvarende total meniskektomi. Tap av “hoop stress “ og
“utglidning av menisken” øker den aksiale vektbelastningen på leddbrusken og er
assosiert med tap av leddbrusk og raskere artroseutvikling. Biomekaniske studier
har vist at reparasjon av rupturen, dersom korrekt utført, gjenoppretter trykkforholdene tilsvarende til et intakt kne. Flere pasientserier har evaluert resultater
etter reparasjon, men kun noen få har gjennomført radiologisk evaluering av
resultatet. Vi ønsket med dette prosjektet å kartlegge resultatet etter kirurgi med
radiologisk vurdering og pasient-evaluert knefunksjon etter reparasjon med en
transtibial teknikk.
Metoder: En konsekutiv serie pasienter operert for en bakre meniskrotskade fra 2016 til 2017 ble
inkludert i studien. Reparasjonen ble utført med en transtibial teknikk hvor 2 suturer ble festet i bakhornet av menisken, trukket ned gjennom en 4.5 mm borrekanal og knyttet over en EndoButton på
fremre tibiale korteks. Knefunksjon ble målt med Tegner aktivitets skåre og IKDC 2000 subjektiv skåre
preoperativ og i gjennomsnitt 6 måneder (SD 2,9) postoperativt. Utglidning av menisken ble målt på
MR pre- og postoperativt og i tillegg sammenlignet med frisk side.
Resultater: 10 pasienter (7 menn, 3 kvinner) men en gjennomsnittsalder på 34, 3 år (range 18-50)
ble inkludert i evalueringen. Tre hadde skade i ve kne, syv i høyre. 5 pasienter hadde skadet laterale
bakhorn, 5 mediale. 4 av pasientene hadde ledsagende ACL ruptur, en hadde PCL ruptur
– alle disse hadde en lateral rotskade.
Gjennomsnittlig tid fra skaden til operasjonstidspunkt var 4 måneder (Range 1-56). IKDC økte fra
gjennomsnittlig 37 (SD 13,5) før til 58 (SD 5,7) etter operasjonen. Tegner aktivitets score økte fra
1,8 (SD 1,5) preoperativt til 3,3 (SD 0,4) ved oppfølgingstidspunktet. Preoperativ MR viste en gjennomsnittlig ekstrusjon av menisken på 3,25 mm (3-4). Ved den postoperative kontroll MR hadde denne
enten stagnert eller var redusert hos alle de evaluerte pasientene.

Diskusjon og relevans: De foreliggende resultatene er preliminære og vil presenteres i sin helhet
ved Høstmøtet. I en liten pasientgruppe som ble fulgt opp med kort-tids evaluering etter reparasjon av
bakhorn-ruptur i menisken, rapporterer pasientene forbedret funksjonelle skårer og MR viser ingen
økning i meniskens utglidning. Sammenhold med tidligere studier anbefaler vi å reparere meniskrotskader for å forbedre biomekanikken i kneet og reduserer progresjonen i artroseutviklingen. Det er et
klart behov for flere langtidsstudier.
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ACI-C VERSUS AMIC. EN RCT VEDRØRENDE BEHANDLING
AV BRUSKSKADER I KNÆR
Fossum V1, Hansen AK1, Wilsgaard T1, Ståhl A2, Knutsen G1
1. UNN Tromsø, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. 2. Nordlandssykehuset Bodø

ACI-C versus AMIC er en prospektiv randomisert studie som skal studere om
implantasjon av dyrkede autologe chondrocytter dekket av en kollagenmembran
(ChondroGide®) er bedre enn en metode som rekrutterer stamceller subkondralt
lokalt i beinmargen (debridement og tynt bor) og dekkes med samme kollagen membran (AMIC). ACI-C er en kostnadskrevende prosedyre som krever to
inngrep. AMIC gjøres i et kirurgisk inngrep og en er ikke avhengig av å dyrke
bruskceller i et laboratorium. Dersom den sistnevnte metoden gir like gode eller
bedre resultater vil det være svært nyttig både for pasienter og samfunnet. Prosjektet er godkjent av etisk komite og registrert i clinical trials.
Materiale og metoder: I en 3 års periode ble 41 pasienter inkludert i denne studien ved UNN Tromsø.
21 pas ble behandlet med ACI-C og 20 pas ble behandlet med AMIC. Pasientene er vurdert preoperativt
etter 1 og 2 år med VAS, Lysholm, KOOS og radiologisk evaluering (Kellgren-Lawrence).
Resultater: Resultatene så langt tyder på at det ikke er noen signifikante forskjeller mellom gruppene.
Vi vil på høstmøtet presentere våre data etter minimum2 års evaluering av alle pasientene.
Konklusjon: Behandling av bruskskader er fremdeles en utfordrende oppgave i ortopedisk kirurgi

– og så langt har ingen av etablerte, nye eller modifikasjoner av tidligere brukte metoder vist seg å være
“en entydig vinner” for denne pasient gruppen. Mange pasienter klarer seg også uten kirurgi. Vår studie
tyder så langt på at det ikke gir noen ekstra gevinst å dyrke chondrocytter for implantasjon (ACI)
sammenlignet med en metode med aktivisering av stamceller og dekning med membran (AMIC).
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EFFEKT AV MIKROFRAKTUR ELLER DEBRIDEMENT AV
LEDSAGENDE DYP BRUSKSKADE VED ACL-REKONSTRUKSJON
– EN LANDSOMFATTENDE KOHORTSTUDIE FRA NORGE OG
SVERIGE MED 368 PASIENTER MED 5-ÅRS OPPFØLGING
Ulstein S1,2,3, Årøen A1,2,3, Forssblad M5,6, Engebretsen L2,3,4, Lygre SHL7, Røtterud JH1,3
1. Akershus universitetssykehus. 2. Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. 3. Oslo Sports Trauma Research Center.
4. Oslo universitetssykehus. 5. Capio Artro Clinic AB, Stockholm, Sverige. 6. Stockholm Sports Trauma Research Center, Karolinska
Institutet, Stockholm, Sverige. 7. Nasjonalt Korsbåndregister, Bergen

Innledning: Ledsagende bruskskade foreligger ved 25-30 % av ACL-rekonstruksjoner (ACLR) i Skandinavia. Debridement og mikrofraktur (MF), i tillegg til ingen
kirurgisk behandling, er de mest benyttede kirurgiske alternativene. Det foreligger
beskjeden vitenskapelig støtte for valg av kirurgisk metode. Formålet med denne
studien var å evaluere effekten av debridement eller MF av ledsagende dyp bruskskade (International Cartilage Repair Society [ICRS] 3-4) på pasientrapportert
resultat (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score [KOOS]) 5 år etter ACLR.
Materialer og metode: Dette er en prospektiv oppfølging av en populasjonsbasert kohort som inklu-

derer alle pasienter med unilateral, primær ACLR og ledsagende dyp bruskskade (ICRS 3-4) registrert i
de nasjonale korsbåndregistre i Norge og Sverige i perioden 1. Januar 2005 - 31. Desember 2008.
I denne perioden ble det registrert 1012 pasienter med denne kombinasjonen. 644 pasienter oppfylte
inklusjonskriteriene. 239 pasienter ble ekskludert grunnet manglende preoperativ KOOS og 129 pasienter
manglet beskrivelse av operasjonsmetode/ble operert med annen metode enn debridement eller MF.
Multivariabel lineær regresjon ble brukt for å estimere effekten av debridement og MF på KOOS 5 år etter
ACLR. Potensielle prediktorer og konfundere for pasientrapportert resultat som kjønn, alder, tidligere
ipsilateral knekirurgi, ledsagende ligamentskade og/eller meniskskade og/eller meniskreseksjon, tid fra
skade til ACLR, type ACL-graft, dybde, areal og lokalisasjon av bruskskaden samt preoperativ KOOS,
ble, sammen med behandlingsalternativene (debridement og MF) inkludert i regresjonsmodellen som
uavhengige variabler og de ulike KOOS subskalaene som avhengige variabler. Ingen kirurgisk behandling
ble brukt som referanse for effekten av debridement eller MF.

Resultater: KOOS data var tilgjengelig for 368 (57 %) pasienter ved 5-års oppfølging. Av disse var 70
(19 %) pasienter behandlet med debridement, 95 (26 %) pasienter med MF, og 203 (55 %) pasienter
uten kirurgisk behandling av bruskskaden. Med ingen behandling av den ledsagende bruskskaden som
referanse, viste verken debridement eller MF effekt på noen av KOOS sub-skalaene ved 5-års oppfølging.
Det var en trend mot negativ effekt av MF, spesielt i KOOS-subskalaene Sport/Recreation og Knee-related
Quality of Life (hhv. -5; 95 % KI, -12.3-2.2 og -5.7; 95 % KI, -12.5-1.1)
Konklusjon: Sammenlignet med ingen kirurgisk behandling av ledsagende dyp bruskskade ved ACLR
gir verken debridement eller MF effekt på pasient-rapportert resultat 5 år etter kirurgi. Restriktiv bruk av
debridement, og spesielt MF, anbefales ved ACLR.
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LANGTIDS OPPFØLGING (15-18 ÅR) ETTER MIKROFRAKTUR
ELLER MOSAIKKPLASTIKK FOR BRUSKSKADER I MEDIALE
FEMURKONDYL
Inderhaug E1, Hegna J2, Solheim E2
1. Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen 2. Aleris Nesttun, Universitetet i Bergen

Innledning: Fokale bruskskader i kneet er hyppig forekommende og representerer
en vedvarende utfordring da man ikke har funnet en tilfredsstillende medisinsk
eller kirurgisk behandling for tilstanden. Tross mye forskning på området – og
mange nye kirurgiske metoder – har resultatene etter behandling endret seg
relativt lite de siste tiår. Velprøvde metoder som mikrofraktur eller mosaikkplastikk
er derfor fortsatt aktuelle i behandlingen av fulltykkelse bruskskader. Formålet
med den foreliggende studien var derfor å sammenligne resultater etter bruskkirurgi, i form av mikrofraktur eller mosaikkplastikk.
Metode: En kohort av 102 pasienter, operert ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i perioden 1998
til 2003 med mikrofraktur (N=50) eller mosaikkplastikk (N=52) er prospektivt fulgt opp over tid. Kun
pasienter som har fått behandling for en enkeltstående fulltykkelses bruskdefekt i mediale femurkondyl,
opp til 50 mm2 størrelse, var inkludert i studien. Lysholm skåre ble gjennomført før operasjonen og
deretter 6 måneder, 1, 5, 10 og 15-18 år etter operasjonen.
Resultater: Median alder på operasjonstidspunktet var 36 år (Range 16-58), 63 % var menn og høyre
kne ble behandlet i 62 % av tilfellene. Bruskdefektene hadde en median størrelse på 3 cm2 (Range 1-5).
Nitti-syv prosent av pasientene var tilgjengelig ved siste oppfølging, median 16 år (Range 14-18) etter
operasjonen. En signifikant bedring (P<0.001) i Lysholm skåre, fra gjennomsnitt 48 (SD 16) ved baseline
til gjennomsnitt 66 (SD 23) ved siste oppfølging ble funnet. Lysholm skåre var statistisk (Alle: P<0.05) og
klinisk (>10 poengs forskjell) signifikant høyere ved 6 måneder, 2, 5 og 10 år postoperativt hos pasienter
som hadde gjennomgått mosaikkplastikk. Ved siste oppfølging fant man ikke lenger noen signifikant
forskjell mellom gruppene (8 poeng).
Konklusjon: Mosaikkplastikk hos pasienter med en enkeltstående bruskdefekt i mediale femur-

kondyl resulterte i bedre resultater, målt ved Lysholm skåre, opp til 10 år postoperativt sammenlignet
med mikrofraktur. Ved den siste oppfølgingen, 15-18 år etter operasjonen, var det ikke lenger forskjell
mellom pasientgruppene. Funnene i denne studien viser at resultatene etter behandling av fulltykkelses
bruskdefekter, med mikrofraktur og mosaikkfraktur, på lang sikt går mot et felles endepunkt. Mosaikkplastikk gir, imidlertid, signifikant bedre funksjon opp til 10 år postoperativt og kan slik gi pasientene en
bedre knefunksjon og høyere livskvalitet i denne perioden.

Høstmøteboken • 2017

197

Abstrakt

Artroskopi

517

MIKROFRAKTUR VERSUS AUTOLOG CHONDROCYTTIMPLANTASJON – EN KOSTNADSEFFEKTIV ANALYSE
Aae TF1,4, Randsborg PH2,4, Lurås H3, Årøen A2,4, Lian ØB1,4
1. Ortopedisk avdeling, Kristiansund ykehus, 2. Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus, 3. Helseforskningssenteret,
Akershus universitetssykehus, 4. Norwegian Cartilage Project

Innledning: Fokale bruskskader i kneleddet er en vanlig tilstand, som kan føre
til gonartrose på sikt. Mikrofraktur (MF) er den vanligste behandlingsformen for
små lesjoner, mens større skader enn (>2–4 cm²) ofte behandles med osteokondral autograft eller autolog chondrocyttimplantasjon (ACI). Kirurgi har vist seg å
bedre funksjon og redusere smerter, men ingen kirurgisk metode er overlegent
bedre enn de andre. Hensikten med denne studien er å gjøre en kostnadseffektiv
analyse av MF og ACI basert på høykvalitetsstudier med 5 års oppfølgingstid, hvor
tidligere studier ikke har tatt hensyn til det omfattende opptreningsprogrammet
som er anbefalt, og kostnader knyttet til sykefravær.
Materialer og metode: Litteratursøk i PubMed etter kliniske level 1 og level 2 studier om fokale bruskskader på distale femur med 5 års oppfølgingstid. Basert på disse studiene og Drummonds metode for
økonomisk evaluering i helsetjenesten, konstruerte vi et beslutningstre og behandlingsforløp, inkludert
fysioterapiveiledet rehabilitering. Direkte og indirekte kostander ble deretter estimert.

Resultater: Vi identifiserte 4 studier. Dette ga en studiepopulasjon på totalt 320 pasienter, 171 i MFgruppen og 149 i ACI-gruppen. Gjennomsnittsstørrelse på lesjonene for MF og ACI var 2,5 og 3,2 cm².
13,5 % i MF-gruppen ble betegnet som “failure”, for ACI 11,5 %. MF hadde en initial kostnad på
€ 5734 som steg til € 6743 etter 5 år, for ACI henholdsvis € 15883 og € 16765.
Diskusjon: MF er mer kostnadseffektivt enn ACI. Det er stor variasjon i kliniske utfallskjema som har

blitt brukt, men for alle er MF assosiert med lavere kostnader for hvert poeng økning i de ulike utfallsskjemaer. Lesjonene var i gjennomsnitt noe større for ACI, og dette kan virke inn på resultatet. ACI er
forbundet med høyere kostnader relatert til celledyrkning, sykefravær og rehabiliteringsopphold. Kan man
redusere dette, og gjøre ACI prosedyren som en-seanse prosedyre, vil kostander knyttet til ACI bli
betydelig redusert. Vi har sett på data i et 5 års perspektiv, dette kan påvirke kostnadsanalysene. Per i
dag er det få studier som sammenligner MF og ACI i et lengre perspektiv, og behovet for oppfølgingstid
på 10-15 år samt sammenligning mot konservativ behandling er nødvendig før man sikkert kan
konkludere hvilken prosedyre som er mest kostnadseffektiv.

Betydning/relevans: MF synes å være rimeligere enn ACI også på sikt, men flere studier er nødvendig
for å finne den mest kostnadseffektive behandlingen av fokale bruskskader i kneleddet.
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OSTEOCHONDRITIS DISSECANS. EPIDEMIOLOGI OG
PASIENTRAPPORTERT RESULTATER FRA AKERSHUS
UNIVERSITETSSYKEHUS 2010-2016
Ananthaharan A, Randsborg PH
Akershus universitetssykehus

Innledning: Osteochondritis Dissecans (OCD) er en relativ sjelden, men godt kjent
tilstand som rammer kne, albue og ankel hos barn og ungdom. Årsaken er ukjent.
Forekomsten i befolkningen er ikke godt kartlagt. Vi ønsket å kartlegge epidemiologien og behandlingsresultatet av OCD i vårt område.
Materialer og metoder: Pasienter i alderen 10-18 år som ble diagnosert med en OCD i kne, albue

eller ankel mellom 2010 og 2016 ble identifisert via DIPS. Journaler ble gjennomgått og MR bildene ble
klassifisert etter International Cartilage Repair Society’s (ICRS) klassifikasjon av OCD. Pasientene med
OCD i kneleddet ble invitert til å besvare et online spørreskjema som inkluderte KOOS (Knee injury and
Osteoarthritis Outcome Score), Lysholm Score og Visual Analogue Scale (VAS) for smerte.

Resultater: 134 OCD’er i 113 pasienter ble inkludert, hvorav 87 var i kneleddet, 24 i ankelen og 23 i

albuen. Insidensen var 17,2/100.000 (SD 3,5). 52 (74,3 %) av pasientene med OCD i kneleddet besvarte
spørreundersøkelsen etter gjennomsnittlig 48 måneder (5-117). De fleste av pasientene med OCD grad
I eller II ble behandlet konservativt, mens pasientene med OCD grad III og IV for det meste ble operert
(p<0,001). Konservativ behandling var vellykket i 78 % av OCD grad I og II i kneleddet. Det var fem
ganger så stor risiko for at konservativ behandling mislyktes etter OCD grad III og IV i kneleddet, enn etter
grad I og II. (Odds ratio = 5,2, 95 % K. I 1,3-21,2, p=0,02). Det var ingen statistisk signifikant forskjell i
KOOS, Lysholm eller VAS mellom pasienter med en OCD grad I-II og III-IV, eller mellom pasienter som ble
behandlet konservativt eller operativt.

Diskusjon: Insidensen av OCD er stabil sammenlignet med tall fra 70 tallet. OCD i kneleddet oppdages
tidligere (grad I og II) enn OCD i albue og ankel, som oftere er ustabile (grad III og IV) ved diagnosering.
Vi fant ingen forskjell i pasient rapportert resultat etter operativ og konservativ behandling, eller mellom
OCD grad I-II og III-IV, men her er det selvsagt en klar behandlingsbias, ettersom bare pasienter med
ustabile OCDer eller mislykket konservativ behandling ble operert.

Betydning/relevans: Operativ behandling av ustabile grad III og IV OCD i kne anbefales, for å unngå

at pasientene må gjennomgå langvarig og mislykket konservativ behandling. Konservativ behandling er
derimot vellykket hos 8 av 10 pasienter med grad I og II OCD i kne.
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SPORTS INJURY AND ILLNESS INCIDENCE IN THE RIO DE
JANEIRO 2016 OLYMPIC SUMMER GAMES: A PROSPECTIVE
STUDY OF 11 274 ATHLETES FROM 207 COUNTRIES
Soligard T, Steffen K, Palmer D, Alonso JM, Bahr R, Lopes AD, Jiri Dvorak J, Grant ME,
Meeuwisse W, Mountjoy M, Costa LOP, Salmina N, Budgett R, Engebretsen L
Medical and Scientific Department, International Olympic Committee, Lausanne, Switzerland

Objective: To describe the incidence of injuries and illnesses sustained during
the Games of the XXXI Olympiad, hosted by Rio de Janeiro from 5 to 21 August,
2016.
Methods: We recorded the daily incidence of athlete injuries and illnesses 1) through the reporting of

all National Olympic Committee (NOC) medical teams and 2) in the polyclinic and medical venues by the
Rio 2016 medical staff.

Results: In total, 11 274 athletes (5089 women, 45 %; 6185 men, 55 %) from 207 NOCs participated
in the study. NOC and Rio 2016 medical staff reported 1101 injuries and 651 illnesses, equalling 9.8
injuries and 5.4 illnesses per 100 athletes over the 17-day period. Altogether, 8 % of the athletes
incurred at least one injury and 5 % at least one illness. The injury incidence was highest in BMX cycling
(38 %), boxing (30 %), mountain bike cycling (24 %), taekwondo (24 %), water polo (19 %) and rugby
(19 %), and lowest in canoe slalom, rowing, shooting, archery, swimming, golf and table tennis (0-3 %).
Of the 1101 injuries recorded, 40 % and 20 % were estimated to lead to ≥1 and >7 days of absence
from sport, respectively. Women suffered 40 % more illnesses than men. Illness was generally less common than injury, with the highest incidence recorded in diving (12 %), open-water marathon (12 %),
sailing (12 %), canoe slalom (11 %), equestrian (11 %) and synchronised swimming (10 %). Illnesses
were also less severe; 18 % were expected to result in time loss. Of the illnesses, 47 % affected the
respiratory system and 21 % the gastrointestinal system. The anticipated problem of infections in the Rio
Olympic Games did not materialise, as the proportion of athletes with infectious diseases mirrored that of
recent Games (3 %).
Conclusion: Overall, 8 % of the athletes incurred at least one injury during the Games, and 5 % an
illness, which is slightly lower than in the Olympic Summer Games of 2008 and 2012.
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ER KLINISKE SKULDERTESTER NYTTIGE VED
AKUTT BLØTDELSSKADE I SKULDER?
Enger M1, Schmidt M2, Moosmayer S3, Melhuus K1, Nordsletten L4, Pripp AH5, Brox JI6
1. Oslo skadelegevakt, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. 2. Ortopedisk avdeling, Sykehuset i Vestfold. 3. Ortopedisk avdeling,
Martina Hansens Hospital. 4. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. 5. Senter for biostatistikk og epidemiologi, Oslo
universitetssykehus. 6. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus

Innledning: Ingen klinisk test alene er tilstrekkelig til å diagnostisere rotatorcufffulltykkelsesruptur, og det foreligger heller ikke tilstrekkelig evidens til å anbefale
et utvalg av tester. De fleste studier er gjort ved at skulderspesialister undersøker
henviste pasienter. Et av formålene med studien var å undersøke om et utvalg av
tester med høy sannsynlighet kan diagnostisere eller utelukke fulltykkelsesruptur
når de utføres på ikke henviste pasienter i akuttfasen etter skulderskade.
Pasienter og metode: Pasienter som møtte til kontroll ved Oslo skadelegevakt innen 21 dager etter

akutt skulderskade ble vurdert for inklusjon. Vi inkluderte 120 pasienter med alder ≥ 40 år og negativt
funn ved konvensjonell røntgen eller glenohumeral luksasjon uten brudd. To leger utførte henholdsvis
kliniske tester og ultralydundersøkelse av begge skuldre blindet for hverandres funn.

Resultater: Median alder var 55 år (spredning 40-92), 49 % var menn. Ultralydundersøkelse påviste
fulltykkelsesruptur i en eller flere sener i rotatorcuffen hos 38 pasienter (32 %). Median alder for
pasienter med ruptur var høyere enn for resten (67 år, p<0, 001). Tretti-seks hadde ruptur i supraspinatus, hos 17 var i tillegg infraspinatus affisert. Ti pasienter hadde affeksjon av subscapularis, og 13 (11 %)
hadde okkult fraktur. Manglende evne til abduksjon over skulderhøyde (>90 grader) hadde en sensitivitet
på 83 % for supraspinatusruptur; 84 % om man inkluderer okkult fraktur i innfestingen på tuberculum
majus. Spesifisitet var henholdsvis 56 % og 59 %. Kraft ved utadrotasjon testet ved å bruke undersøkers
lillefinger som motstand, hadde sensitivitet på 70 %, spesifisitet på 87 % og diagnostisk odds ratio (DOR)
16 for samme kombinasjon. Kombinasjonen av abduksjonstesten og lillefingertesten der positiv test på
en eller begge regnes som positiv test, ga en sensitivitet på 95 %, spesifisitet 53 % og DOR 22.
Diskusjon: Enkelte tester og kombinasjoner ser ut til å gi høyere DOR enn det man kjenner fra studier

på elektive pasienter, men funnene trenger å bekreftes i nye studier. Ultralyd er likeverdig med MR for å
avdekke fulltykkelsesruptur i rotatorcuffen, men er både utstyrs- og operatøravhengig.

Betydning/relevans: Dette er så langt vi vet første gang kliniske skuldertester undersøkes i en kohort

av ikke henviste pasienter. En høy andel (39 %) av pasientene hadde fulltykkelses-ruptur i rotatorcuffen
og eller okkult fraktur. Kombinasjonen av manglende abduksjonsevne >90 grader og nedsatt utadrotasjonskraft med lillefingertesten viser lovende resultater som screeningverktøy for pasienter >40 år med
akutt bløtdelsskade i skulderen.
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SUBACROMIELT SMERTESYNDROM,
ALTERNATIVE BEHANDLINGSMETODER
Guneriussen D, Knutsen G, Jacobsen E, Wilsgaard T, Meknas K
UNN Tromsø og UIT Norges arktiske Universitet

Innledning: artroskopisk acromionplastikk har vært en mye brukt kirurgisk
behandlings metode for subacromielt smerte syndrom (SAPS) de siste dekader.
De siste års rapporter har hevdet at fysioterapi er like effektivt som operativ
behandling. Det er også noen publikasjoner som har vist at radiofrekvens
“microtenotomy” er en lovende metode for supraspinatus tendinose som er
ofte årsaken til et subacromielt smertesyndrom.
Materiale og metoder: 52 pasienter med (SAPS) ble randomisert til 3 grupper; Artroskopisk acromio-

plastikk gruppe (AA), radiofrekvens microtenotomy gruppe(RFM) og fysioterapi gruppe (FT). Evalueringen inkluderte, VAS, Constant Score, og styrke. Evalueringen ble utført av en uavhengig observatør.

Resultater: 33 pasienter deltok på ett års oppfølging. Ingen signifikante forskjeller ble funnet ved
inklusjon angående alder, kjønn, samt varigheten av symptomer, VAS eller Constant Score (CS). VAS
viste betydelig redusert smerte i AAP og RFM ved 6 og 12 måneder, og signifikant forskjell i “timetrend”
mellom gruppene (p <0,037). Signifikant bedring av Constant Score ble observert i i alle grupper i hele
obsevasjonsperioden (p <0,01). Signifikant bedring av styrke ble bare påvist ved RFM; det var imidlertid
ingen signifikante forskjeller i “timetrend” mellom gruppene med hensyn til CS og styrke.
Diskusjon: Kirurgisk versus konservativ behandling for SAPS er omdiskutert. I vår studie påviste vi at

kirurgisk intervensjon ga bedre resultater enn fysioterapi. RFM gruppen hadde også signifikant bedring
av styrke sammenlignet med de andre gruppene.

Betydning/relevans: SAPS er en vanlig lidelse i befolkningen. Kirurgisk behandling i form av acromionreseksjon eller et konservativt opplegg er vanligste behandlingsmetoder. Vår studie viser at RFM er en
lovende metode for behandling av SAPS.
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KLINISKE RESULTATER ETTER ROTATORCUFFSUTUR
HOS PASIENTER OVER OG UNDER 65 ÅR.
2 ÅRS OPPFØLGING AV 579 PASIENTER
Hellum F, Lundgreen K, Dimmen S, Tarangen M, Jenssen KK
Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innledning: Høy alder hevdes å være en prediktor for redusert tilheling etter
rotatorcuff (RC) sutur1-4. I hvilken grad dette også påvirker de kliniske resultatene,
er omdiskutert. Hensikten med studien var å kartlegge kliniske resultater hos
pasienter over og under 65 år etter artroskopisk RC sutur ved vår avdeling.
Materialer og metoder: Artroskopisk RC sutur utført ved avdelingen har blitt prospektivt registret siden
desember 2009. 733 pasienter i vårt materiale ble scoret preoperativt av fysioterapeut med Constant
Murley (CM) score og de fylte ut Western Ontario Rotaor Cuff (WORC) index. Ved operasjonstidspunktet
var 542 (74 %) av pasientene <65 år (Gruppe A), mens 191 (26 %) av pasientene var >65 år (Gruppe
B). Ved 2-års oppfølging ble 419 (77,1 %) i gruppe A og 160 (83,8 %) i gruppe B etterundersøkt.

Resultater: Snittalderen i gruppe A og gruppe B var henholdsvis 53,9 år (17-64 år) og 68,8 år (65-79
år). I gruppe A økte aldersjustert CM score fra 28 (preoperativt) til 82 to år postoperativt, mens WORC
index økte fra 43 % preoperativt til 79 % to år postoperativt. Tilsvarende økning fant man også i gruppe
B. Aldersjustert CM score økte fra 31 til 93 og WORC index økte fra 46 % til 86 %.
Vi sammenlignet aldersjustert CM etter 2 år i de to gruppene og fant en gjennomsnittlig forskjell på 11,4
(95 % KI 6,1 - 16,7, p<0.05). Gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene i WORC index var 7 % (95 % KI
3,2 % - 10,9 %, p<0,05).

Diskusjon: RC sutur resulterte i en betydelig bedret skulderfunksjon i begge aldersgruppene med en

statistisk og klinisk signifikant økning av aldersjustert CM score og WORC index 2 år etter kirurgi. Graden
av tilheling i gruppene er i dette materialet uavklart. Dette planlegger vi å se nærmere på.

Betydning/relevans: Pasienter over 65 år synes å kunne forvente samme grad av funksjonsbedring
som de under 65 år etter RC sutur.

Referanser:
1. Nho SJ, et. al. J Shoulder Elbow Surg. 2009
2. Tashjian RZ, et. al Am J Sports Med. 2010
3. Boileau P, et. al. J Bone Joint Surg Am. 2005
4. Cho NS, et. al. Clin Orthop Surg. 2009
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IMMOBILISERING I 3 ELLER 6 UKER ETTER ARTROSKOPISK
ROTATORCUFFKIRURGI. EN PROSPEKTIV RANDOMISERT
NON-INFERIORITY STUDIE
Jenssen KK1, Lundgreen K1, Madsen JE2, Kvakestad R3, Pripp AH4, Dimmen S1
1. Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. 2. Ortopedisk senter, Oslo universitetssykehus, Ullevål. 3. Radiologisk avdeling,
Lovisenberg Diakonale Sykehus. 4. Oslo senter for statistikk og epidemiologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Bakgrunn: Det er liten enighet om hvor lenge pasienter skal immobiliseres etter
rotatorcuff(RC)-kirurgi.
Formål: Hensikten med studien var å sammenligne kliniske og radiologiske resultater mellom 3 og 6
uker immobilisering etter artroskopisk RC-sutur i en prospektiv randomisert non-inferiority studie.

Materialer og metoder: 120 pasienter ble inkludert i studien etter å ha fått reparert en RC full-

tykkelsesruptur. Rupturene var ≤3 cm brede og omfattet supraspinatus- og evt. øvre infraspinatussene.
Pasientene ble randomisert i to grupper postoperativt. Gruppe A ble immobilisert i 3 uker i et enkel fatle
og gruppe B i 6 uker i et fatle med abduksjonspute. Det ble ikke tillatt belastning av skulderen før tidligst
3 måneder etter operasjonen i begge gruppene. 118 (98 %) pasienter møtte til 1-årskontroll. Pasientene
ble etterundersøkt med MR skulder, av fysioterapeut med Constant Murley (CM) score og de fylte ut
Western Ontario Rotator Cuff (WORC) index.

Resultater: WORC index etter 1 år var tilsvarende i gruppene med gjennomsnittlig 83 % og 87 % i

henholdsvis gruppe A og B (gjennomsnittlig forskjell -4 (95 % KI -10 - 3, p=0,25). Aldersjustert CM score
etter 1 år var henholdsvis 86 i gruppe A og 90 i gruppe B (gjennomsnittlig forskjell -4 (95 % KI -13 - 5,
p= 0,37). MR etter 1 år viste 50 (89 %) pasienter i hver gruppe med tilhelet RC-sutur. Ved kontroll 6 uker
postoperativt var gjennomsnittlig innad- og utadrotasjon 7° bedre i gruppe A, enn gruppe B.

Diskusjon: RC-sutur resulterte i en betydelig bedret skulderfunksjon med signifikant økning av CM

score og WORC index postoperativt. Resultatene var klinisk og statistisk tilsvarende ved kort og ved lang
immobilisering. På MR var det ingen forskjell i tilheling mellom gruppene.

Betydning/relevans: Kliniske og radiologiske 1-års resultater etter RC-sutur er gode og sammenlign-

bare med litteraturen forøvrig. Det er forsvarlig å immobilisere pasienter i et enkelt fatle kun i 3 uker etter
sutur av supra- og infraspinatussenerupturer på inntil 3 cm.
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ARTROSKOPISK SUPERIOR KAPSULÆR REKONSTRUKSJON.
OPERASJONSTEKNIKK
Polacek M
Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Innledning: Artroskopisk superior kapsulær rekonstruksjon har blitt en meget
populær metode for behandling av ikke-reparerbare rotator cuff rupturer.
Teknikken har gått gjennom en betydelig utvikling siden den ble utviklet av
Dr. Mihata. Vi vil presentere vår prefererte operasjonsteknikk, samt gå gjennom
den siste utviklingen og de forskjellige tekniske aspektene av prosedyren.
Materialer og metoder: Operasjonen foregår i sideleie. Portalene som benyttes er Posterior,

Posterolaterale, Port of Wilmington, Laterale, Anterosuperolaterale, Anterior og Neviasar portal. En fjerner
bursa, gjør bicepssenetenotomi, subakromiell dekompresjon og preparerer øvre glenoid og tuberculum
majus. Ofte må man gjøre posterior interval slide for å visualisere øvre glenoid. Så setter inn tre ankre i
øvre glenoid via tre perkutane portaler. I begynnelsen benyttet man to ankre, men har gått mer og mer
over til tre glenoid ankre klokka ti, tolv og to. Man plaserer første “row” med preloaded swivel lock ankre
i tuberculum majus ved bruskkanten og måler avstand mellom ankrene. Graftet (DX matrix) klippes,
dobles, og sutureres. Suturene fra ankrene tres gjennom graftet som skyves/trekkes inn i skulderen ved
hjelp av “double pulley technique”. Det er viktig med riktig suturhåndtering for å unngå krøll når graftet
er inne i skulderen. Så fikseres graftet først til glenoid og så med “double row” fiksasjon til tuberculum
majus. Til slutt suturerer man den rekonstruerte kapselen mot rester av infraspinatus med “side to side”
suturer.

Betydning/relevans: Artroskopisk superior kapsulær rekonstruksjon er en teknisk utfordrende

prosedyre med krevende suturhåndtering. Etter vår mening er det fordelaktig å bruke tre ankre for å få
best mulig adaptering og fiksasjon av graftet til glenoid. Porcine DX- matrix er et pålitelig alternativ til
fascia lata og dermal allograft.
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RESULTATER AV ARTROSKOPISK SUPERIOR KAPSULÆR
REKONSTRUKSJON. EN PROSPEKTIV FOLLOW-UP STUDIE
Polacek M
Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Innledning: Ikke-reparerbar rotator cuff ruptur er en utfordrende tilstand, som
kan føre til betydelig redusert skulderfunksjon, smerter og på sikt utvikling av
artrose. Det har tidligere vært forsøkt flere typer operasjoner med variabel effekt.
Artroskopisk superior kapsulær rekonstruksjon er en relativt ny operasjon som har
til hensikt å rekonstruere øvre leddkapsel. Dermed balanseres kreftene i skulderen
og caput humeri sentreres riktig i forhold til glenoid. Målet med prosedyren er å
forbedre skulderfunksjonen og stoppe utviklingen av artrose.
Materialer og metoder: Vi har siden 2015 operert 17 pasienter med superior kapsulær rekonstruk-

sjon. 14 pasienter ble inkludert i studien. De to første pasientene ble operert med fascia lata graft, resten
ble operert med dobbelt DX-matrix graft. Suturankre ble brukt til å fiksere graftet mot øvre glenoid og
mot tuberculum majus. I tillegg ble graftet fiksert mot infraspinatus/teres minor med side til side suturer.
Pasientene ble fulgt opp 6 og 12 måneder etter operasjonen med klinisk undersøkelse og SPADI
(Shoulder Pain and Disability Index).

Resultater: Pasientene opplevde bedring av skulderfunksjonen og mindre smerter etter prosedyren.
Gjennomsnittlig SPADI gikk ned fra 62,9 preoperativt til 38, 42 etter 6 måneder og til 13 ved 1 års
kontroll. Prosedyren hadde generelt lite komplikasjoner utover det som er vanlig ved avanserte artroskopiske prosedyrer. En av de første pasientene fikk ruptur av graftet (fascia lata). I tillegg ble en dyp infeksjon registrert. Denne ble behandlet med artroskopisk skylling, fjerning av graftet og antibiotika.
Betydning/relevans: Vår studie viser at artroskopisk superior kapsulær rekonstruksjon fører til bedre
skulderfunksjon og mindre smerter. Teknikken er et godt behandlingsalternativ for pasienter med
symptomatisk ikke-reparerbar rotator cuff ruptur.
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ARTROSKOPISK BAKRE BEINBLOKKPROSEDYRE
FOR RESIDIVERENDE SKULDERINSTABILITET.
SKRUER ELLER ANKRE?
Polacek M
Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Innledning: Residiverende bakre instabilitet, til tross for tidligere bankart stabilisering, er en utfordrende problemstilling. Det har vært forsøkt flere typer operasjoner,
som åpen beinblokkprosedyre eller glenoid osteotomi, med varierende effekt. De
siste årene er det utviklet flere artroskopiske beinblokkprosedyrer, som er mindre
invasive og fører til betydelig raskere rekonvalesens for pasienten. Vi ønsker å dele
vår erfaring med denne type operasjon.
Materialer og metoder: To pasienter med residiverende bakre skulderinstabilitet ble operert med

artroskopisk posterior beinblokkprosedyre med cristagraft. En pasient ble operert med skruefiksasjon og
den andre med ankerfiksasjon. Post-operativt ble pasientene behandlet med skulderlås i 6 uker med
etterfølgende fysioterapi og opptrening, som standard etter vanlige bankart operasjoner.

Resultater: Begge skuldrene ble stabile. Skulderen som ble operert med skruer måtte imidlertid reopereres etter seks måneder på grunn av skrue-impingement og leddstivhet. Det ble da foretatt fjerning
av skruer og mobilisering.
Betydning/relevans: Artroskopisk posterior beinblokkprosedyre er en trygg og effektiv metode for

behandling av residiverende bakre instabilitet. Metoden er noe teknisk krevende og etter vår erfaring er
det både tryggere og teknisk enklere å bruke ankre i stedet for skruer.
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ANTERIOR SHOULDER INSTABILITY TREATED WITH
THE SUBSCAPULAR SLING PROCEDURE, A NEW SURGICAL
OPTION. PRESENTATION OF A BIOMECHANICAL
CADAVER-STUDY
Klungsøyr JA, Vagstad T, Klungsøyr P
Ålesund Hospital

We want to introduce the arthroscopic subscapular sling procedure – a new
technique that has been developed in human cadaveric studies by Klungsøyr
et al4, but has yet to be tested clinically. The procedure stabilizes the shoulder
by using a semitendinosus graft that makes a new labrum and a sling around
the subscapularis tendon. Our hope is that the sling will represent a more
successful technique than the existing procedures.
The arthroscopic subscapular sling
A shoulder that repeatedly dislocates can be stabilized by different surgical procedures. The existing
methods for surgical stabilization of the shoulder joint are however associated with a significant level of
complications and recurrent dislocations.1-3 Orthopedic surgeons at Ålesund Hospital have therefore
during the last years developed a surgical procedure called the arthroscopic subscapular sling. This
procedure stabilizes the shoulder by making a sling around the subscapular tendon, using a semi-tendinosus graft and enhancing the anterior rim of the glenoid with the same graft. Klungsøyr et al4 developed
this procedure by arthroscopic operations on human cadaveric shoulders in Smith and Nephew Surgical
Skills Centre in York, UK. Further development was done in Arthrex cadaver laboratory in Munich,
Germany. The experimental trial and anatomical dissection of the specimens revealed that the procedure
was technically feasible and the risk of complications seemed low. In 2016 we conducted a biomechanical study on human cadaveric shoulders supplemented by robot testing in the Medical University of
Hannover, Germany.
In summary the results show significant less translation and thus better stability of the humeral head with
the sling compared to the Bankart repair. We consider the preliminary results sufficient to advocate a
planned pilot study in humans.
The clinical study will investigate the safety of the subscapular sling procedure. The subscapular sling
restores the anterior labrum with a semitendinosus graft and the distortion of the anatomy is thus less
extensive than the Latarjet procedure. The sling could be a safe alternative in younger patients, and if it
fails one still has the possibility of using the Latarjet procedure without any expected difficulties caused
by the primary surgery. Cosmetically our sling method may give a better result, since the coracoid is not
touched. The proposed subscapular sling may be an alternative to Bankart repair in patients with
insufficient/destroyed anterior labrum and capsulolabral tissue, or as an alternative to Latarjet.
References:
1. Blomquist J, Solheim E, Liavaag S, Schroder CP, Espehaug B, Havelin LI. Shoulder instability surgery in Norway: the first report from a
multicenter register, with 1-year follow-up. Acta Orthop. 2012;83(2): 165-70.
2. Castagna A, Markopoulos N, Conti M, Delle Rose G, Papadakou E, Garofalo R. Arthroscopic bankart suture-anchor repair: radiological
and clinical outcome at minimum 10 years of follow-up. Am J Sports Med. 2010;38(10): 2012-6.
3. Boileau P, Villalba M, Hery JY, Balg F, Ahrens P, Neyton L. Risk factors for recurrence of shoulder instability after arthroscopic Bankart
repair. J Bone Joint Surg Am. 2006;88(8): 1755-63.
4. Klungsoyr PJ, Guldal F, Vagstad T, Klungsoyr JA. A new subscapular sling operation to stabilize the shoulder. A cadaver study. J Exp
Orthop. 2015;2(1): 12.
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ANTERIOR SHOULDER INSTABILITY TREATED WITH THE
SUBSCAPULAR SLING PROCEDURE, A NEW SURGICAL
OPTION. PRESENTATION OF THE SURGICAL PROCEDURE
Vagstad T, Klungsøyr JA, Klungsøyr P
Ålesund Hospital

Patients are admitted to the orthopedic ward and the procedure will be performed
under general anesthesia in the beach chair position and with an interscalene
block. The procedure is performed arthroscopically except harvesting the
semitendinosus graft from the knee.
All equipment used including portals, guides, anchors and suture-material are today frequently in use for
other shoulder procedures in our hospital. Antibiotic prophylaxis is given. Standard posterior, anterior and
anterosuperior portals are placed. Standard arthroscopic equipment and anchors with preloaded sutures
are used. The anterior portal is created just over the superior edge of the subscapularis tendon. An additional inferior anterior portal (5 o´clock portal) is placed. We have tested this portal in shoulder cadavers
with subsequent dissection and found it to be safe, reproducible and reliable. (Klungsøyr et al 2015)
The anterior rim of the glenoid with any remnants of labrum or suture material is cleared. The bone is
decorticated to create a surface that would enhance bone ingrowth and healing. After placing the first
portals, the layer anterior to the subscapularis tendon is opened up by coblation. Blunt dissection with a
trocar through the upper portal exposes the inferior anterior part of the tendon. Then the inferior anterior
5 o`clock portal is introduced. This portal is created using an aiming guide, switching stick and halfpipe
with the arm in 15-20 degrees external rotation. A longitudinal slit in the capsule and subscapularis is
made between the lower and middel third of subscapular tendon. This is achieved with external rotation
of the shoulder and cutting from medial to lateral and in that matter avoiding injury of the conjoined tendon and medial structures. Stiches are placed in the tendon ends for easy handling. A suture thread is
placed from the anterosuperior portal into the 5 o`clock portal and up in front of subscapularis tendon to
facilitate graft placement. By the help of an extra suture on the end of the transplant it is pulled into the
slits in the subscapular tendon and out through the upper portal. The graft forms the sling in this matter
before any fixation to the glenoid rim. Anchors with two pairs of sutures are inserted at at 2 and 5 o´clock.
Using a sliding knot, the end of the semitendinosus graft is pulled in and fixated to the anterior glenoid
rim at 2 o`clock. The inferior part of the graft is secured to glenoid by the lower anchor. At this point the
sling is created by suturing the graft with the second preloaded suture from the 2o`clock anchor. The rest
of the graft is pushed back into the joint and placed along the anterior glenoid rim, sutured with the
second suture of the second anchor. A third anchor is placed in between the two other anchors for a
firmer fixation of the graft. Additional anchors could be inserted to make an even firmer fixation. As a
result the end loop is placed as an extra tissue wall on the glenoid rim anteriorly, similar to a thick labrum.
After completion of the arthroscopic procedure, the shoulder is placed in a shoulder sling for 4 weeks in
internal rotation. Before discharge shoulder exercises are instructed by an in house physiotherapist and a
progressive approach to intensify training and follow up by an external physio-therapist is recommended.
Patients receive written guidelines for the recommended post-operative rehabilitation.
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INTRAOSSØS KALKHERNIERING I SKULDER
– CASE REPORT
Wünsche B1, Viset A2
1. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital Trondheim. 2. Radiologisk avdeling, St. Olavs hospital Trondheim

Innledning: Forkalkninger i senene i rotatorcuffen er en vanlig tilstand og forekommer hos 3 % av den voksne befolkning. Mer sjeldent og ukjent er at kalken
kan penetrere til underliggende ben med påfølgende symptomer og bildefunn som
ligner infeksjoner eller tumorer. Kunnskap og riktig tolkning av tilstanden kan bidra
til å unngå unødvendige supplerende undersøkelser eller kirurgi. Vi presenterer
to pasienthistorier.
Materiale og metode:
Pasient 1: Mann 44 år henvist med raskt innsettende sterke skuldersmerter. Utredning med røntgen, CT
og MR viser sklerotisk forandring i tuberculum majus med massivt ødem. Infeksjon eller tumor kan ikke
utelukkes. Avklaring med biopsi og MR kontroll.
Pasient 2: Kvinne 62 år innlagt nevrologisk avdeling grunnet akutt innsettende smerter i skulder med
utstråling til underarmen og parese for abduksjon (mistenkt cerebral hendelse eller nevritt). MR undersøkelsen tolkes som akutt herniering intraossøst av peritendinitisk kalsifikasjon. Avklaring med biopsi.

Diskusjon: I motsetning til calcifiserende tendinitt, som er en vanlig tilstand og opptrer hos 3 % av den

voksne befolkning, er intraossøs herniering av kalken i noen artikler beskrevet som en meget sjelden
variant.1 Generelt er tilstanden lite kjent i det ortopediske miljøet. Den mest vanlige lokalisering er
tuberculum majus på proximale humerus i sammenheng med intratendinøse forkalkninger i supraspinatussenen, men det forekommer også på flere andre lokaliseringer f.eks. pectoralis major sene og gluteus
maximus sene. I noen tilfeller finner en omfattende utbredelse i benmargen, cortikale erosjoner eller
subkortikale bendefekter.2 CT egner seg best til å påvise kontinuitet mellom den intratendinøse og den
intraossøse forkalkningen og vil i de fleste tilfeller sikre diagnosen.3

Konklusjon: Hos begge de omtalte pasienter kunne symptomer og klinikk sammen med den primære
bildediagnostikken ha ført til riktig diagnose med rimelig sikkerhet uten behov for videre invasiv diagnostikk/biopsi. Erosjoner/defekter i ben etter kalkresorpsjon trenger ikke å være suspekt for tumor, dersom
man med sikkerhet kan relatere de til seneforkalkning. Kunnskap om denne sjeldne varianten av calcifiserende tendinitt kan begrense unødvendig bruk av ressurser innen ortopedisk radiologisk diagnostikk og
ikke minst unngår man å påføre pasienten angst for at det kan foreligge alvorlig sykdom.
Referanser:
1. Martin S et al. Intraosseus calcium migration in calcifying tendinitis: a rare cause of single sclerotic injury in the humeral head. Eur
Radiol. 2010
2. Malghem J et al. Intraosseus migration of tendinOslo universitetssykehus calcifications: cortical erosions, subcortical migration and
extensive intramedullary diffusion, a SIMS series. Skeletal Radiol 2015
3. Flemming DJ et al. Osseus Involvement in Calcific Tendinitis: A Retrospective Review of Cases. AJR: 181, 2003
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RESULTATER AV 838 TOTALE ALBUEPROTESER:
EN RAPPORT FRA NASJONALT REGISTER FOR
LEDDPROTESER I PERIODEN 1994-2016
Krukhaug Y1, Hallan G1,2, Dybvika E1, Lie SA1,2, Furnes O1,2
1. Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus.. 2. Institutt for klinisk medisin (K1),
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen

Innledning: Formålet med denne studien var å studere langtidsresultatene
(20 år) av totalprotese i albuen på en relativt stor populasjon og å sammenligne
ulike protesemerker og pasientundergrupper.
Metode: I perioden 1994 til 2017 ble totalt 838 primære albueproteser rapportert til Nasjonalt register
for leddproteser. Implantatoverlevelse ble beregnet ved bruk av Kaplan-Meier-metoden. Risikoforskjeller
ble undersøkt ved hjelp av Cox regresjonsanalyser, og eksakt Cox regresjon for sjeldne hendelser. Vi
sammenlignet resultatene med de 8 mest brukte implantatmerkene, de ulike diagnosene som lå til grunn
for proteseinngrepet og påvirkning av fiksasjonsteknikken.
Resultater: 5-, 10-, 15- og 20-års overlevelse for alle albueproteser var henholdsvis 92 %, 81 %,
71 % og 61 %. Risikofaktorer for revisjon var diagnose traumesekvele og usementert fiksering av
ulna-komponenten.
Det var noen forskjeller mellom implantatmerkene. Norway protesen hadde høyere overlevelse sammenlignet med Kudo etter 15 års oppfølging (henholdsvis 78 % og 66 %, p <0, 001). Blant implantatene
med kortere oppfølging hadde IBP og NES dårligere resultater enn Norway-protesen. Den mye brukte
Discovery-protesen hadde lovende resultater opptil 5 år. Den hyppigste årsaken til revisjonskirurgi var
aseptisk løsning etterfulgt av defekt polyetylen, infeksjon og dislokasjon. Revisjonsårsakene var til en viss
grad implantat-spesifikke.

Konklusjon: Albueprotesene hadde ganske gode resultater når det gjelder proteseoverlevelse, men
resultatene var dårligere enn for kne- og hofteproteser.
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MODELLBASERT RSA EGNER SEG GODT TIL KLINISKE
STUDIER AV GLENOIDKOMPONENTEN I REVERSERT
SKULDERPROTESE
Fraser AN, Tsukanaka M, Fjalestad T, Madsen JE, Röhrl SM
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Department of orthopaedic surgery, Kyoto University hospital, Japan

Innledning: Reversert skulderprotese medfører store biomekaniske forandringer
i skulderleddet. Radiologiske funn i form av notching har satt fokus på glenoidkomponentens stabilitet, men dette er foreløpig ikke avklart. Radiostereometrisk
analyse (RSA) er gullstandard for in vivo stabilitetsanalyse av implantater. Modellbasert RSA er utviklet som et alternativ til tradisjonell markørbasert RSA, der man
tar i bruk dataassistert konstruksjon, reversed engineering (RE) eller elementary
geometrical shapes (EGS).
Den største fordelen med modellbasert RSA er at man ikke er avhengig av å feste markører til implantatet, men ikke alle implantater har en geometrisk form som egner seg for denne metoden. Glenoidkomponenten av reversert skulderprotese er ikke undersøkt med RSA tidligere, og man har derfor validert
metoden med en fantomstudie, samt dobbeltundersøkelser av pasienter.

Materialer og metoder: Vi festet glenoidkomponenten til et mikrometer, slik at implantatet kunne

beveges i forhold til et fantomscapula med implanterte RSA markører. Man foretok 10 rettlinjede
translasjoner langs x, y og z-aksen, og 6 rotasjoner omkring de samme aksene. Accuracy uttrykkes som
gjennomsnittlig differanse (95 % konfidensintervall) mellom mikrometer- og RSA-målinger.

12 dobbeltundersøkelser av fantomet, og 19 dobbeltundersøkelser foretatt på 11 pasienter var grunnlaget for presisjonsberegninger. En RE-modell av Delta Xtend glenoid komponent ble laget ved hjelp av
laser scanning. Presisjonsanalysen ble utført med RSAcore software med RE og EGS modaliteter, og
resultatet ble uttrykt som to standardavvik av forskjellene mellom dobbelundersøkelser. Vi leiret pasienter
i to forskjellige posisjoner, hofte- og skulderposisjon, som gav henholdsvis transversal og sagital
eksponering av implantatet.

Resultater: 9 av 14 dobbelundersøkelser i hofteposisjon måtte ekskluderes på grunn av dårlig

implantat/markør visualisering eller CN>120, og hofteposisjon ble derfor forkastet. Accuracy varierte
fra -0,007 (-0,03, 0,02) til -0,012 (-0,05, 0,02) mm for translasjoner, og -0,057 (-0,11, -0,01) til -0,29
(-0,58, 0,01)° for rotasjoner. Klinisk precision for translasjoner varierte fra 0, 13 til 0, 25 mm med RE, og
0,18 til 0,34 mm med EGS. Klinisk precision for rotasjoner var 0,2 til 0,7° med RE, og 0,8 til 1,8° med
EGS. Fantom precision for alle rotasjoner var bedre enn 0,5 mm og 1° med RE, og 0,24 mm og 1,4°
med EGS.

Diskusjon: Precision og accuracy for modellbasert RSA av glenoidkomponenten i reversert skulderprotese er sammenlignbare med resultater for hofter og knær, og RE er å foretrekke framfor EGS.

Betydning/relevans: Modellbasert RSA egner seg godt for kliniske studier av glenoidkomponenten,
men posisjonering av pasienten er avgjørende.

212

Høstmøteboken • 2017

Abstrakt

613

Skulder/albue

POSTOPERATIV SMERTEBEHANDLING ETTER
INNSETTING AV ANATOMISK SKULDERPROTESE
Bjerre S, Aamodt A, Dimmen S
Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale sykehus

Innledning: Innsetting av skulderprotese medfører ofte betydelig grad av postoperative smerter, og tradisjonelt har pasientene blitt behandlet med kontinuerlig
plexus-blokade. Lokal infiltrasjons-analgesi (LIA) er en alternativ behandlingsform,
men det finnes ingen konsensus for hvilken type postoperativ smertebehandling
som er mest effektiv.
Materiale og metode: Vi har registrert postoperativ smertescore og analgetikaforbruk hos 40 pasienter
etter innsetting av anatomisk skulderprotese (Global APG/Unite, DePuy). Indikasjon for skulderprotese
var artrose hos alle pasientene. Premedikasjon besto av (under/over 70 år): paracetamol 2/1,5 g, dexametason 20/16 mg i gruppe 2, Oxycontin 10/5 mg, naproxen 500/500 mg. Alle pasientene fikk 2 doser
Cyclocapron, 10 mg/kg kroppsvekt. Pasientutvalget er hentet fra en fortløpende pasientserie der valg av
postoperativ smertebehandling ble foretatt i samråd mellom pasient, anestesilege og operatør.

Gruppe 1: Preoperativ innleggelse av plexuskateter. Gruppe 2: Peroperativ LIA med følgende dosering
(under/over 75 kg kroppsvekt: ropivacain 200/300 mg, adrenalin 0,5/1 mg. Smertescore (NRS) ble registrert operasjonsdøgnet og analgetikaforbruk ble registrert operasjonsdøgnet (dag 0) og deretter samlet
samt de resterende døgn inntil utskrivelse (dag 1+).

Resultater: Alle pasientene fikk samme basismedikasjon postoperativt med paracetamol 1 g x 3-4 og
naproxen 500 mg x 2, forutsatt ingen kontraindikasjon mot NSAIDs.
Plexus (n=20)

LIA (n=20)

Alder (år)

69

68

p*

Smertescore ankomst P. O. (NRS)

4,8

5,2

0.08

Smertescore kl. 20 i hvile (NRS)

2,3

3,1

0.05

Smertescore kl. 20 i aktivitet (NRS)

3,5

3,8

0.04

Ketorax dag 0 (mg)

5,2

8,7

0.17

Oxycontin dag 0 (mg)

9,3

23

<0.01

Oxycontin dag 1+ (mg)

20,5

27,5

0.64

Oxynorm dag 1+ (mg)

8

16

0.18

Liggetid (dager)

2,6

2,5

* Mann-Whitney test

Diskusjon: Det var ingen signifikant forskjell i smertescore etter oppvåkning og i ro operasjonsdøgnet,

men det synes som om LIA-gruppen har noe mer smerter ved aktivitet. LIA-gruppen trengte større doser
opiater operasjonsdøgnet for å oppnå tilstrekkelig smertelindring, senere i forløpet er det ingen forskjell i
opiat-forbruket. Dette er i tråd med andre studier.1 LIA kan allikevel være et godt alternativ til smertebehandling etter skulderprotese da plexus-analgesi innebærer større risiko for komplikasjoner enn LIA.
Referanse:
1. Bjørnholdt K.T., Jensen J.M., Bendtsen T.F., Søballe K., & Nikolajsen L. (2015). Local infiltration analgesia versus continuos interscalene
brachial plexus block for shoulder replacement pain: a randomized clinical trial. European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, 25(8), 1245–1252
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ADOLESCENT IDIOPATISK SKOLIOSE (AIS). PRE- OG POSTOPERATIV FYSIOTERAPI VED KIRURGISK BEHANDLING
– EN KUNNSAPSBASERT FAGPROSEDYRE
Krosby KE, Dagsgaard AH, Kivle K
Oslo universitetssykehus, Ortopedisk klinikk

Innledning: Vi ønsket å sikre en kunnskapsbasert oppfølging av denne pasientgruppen. Ved å lage en fagprosedyre har pasientene en mulighet til å få lik
behandling uavhengig av bosted.
Materialer og metoder: Fagprosedyren er utarbeidet etter retningslinjene beskrevet av Nasjonalt

Nettverk for Fagprosedyrer, Disse retningslinjene er basert på AGREE II (2010). Det ble utført to grundige
systematiske søk med tema fysioterapiintervensjon før og etter skoliosekirurgi samt postoperativ rehabilitering. En systematisk kritisk vurdering av funnene ble gjort ved bruk av sjekklister. Eksisterende fysioterapiprotokoller fra de 3 ulike sykehusene som opererer denne pasientgruppen (Haukeland, St. Olav
og Oslo universitetssykehus) ble sammenlignet og diskutert med fysioterapeuter v/de ulike sykehusene
og sammenlignet opp mot hva som ble funnet i litteraturen gjennom aktuelle søk. Fagprosedyren ble
sendt på høring til eksterne og interne instanser. Formelt til de ulike Helseforetakene og til fageksperter
(fysioterapeuter/ortopeder) ved samme sted. For å ivareta pasientaspektet ble prosedyren sendt til
Ryggforeningen i Norge ved Scoliosegruppa.

Resultater: Det systematiske søket ga 733 treff, kun 31 publikasjoner ble inkludert til å lese fulltekst.
Ut av disse var det bare 11 publikasjoner som tilfredsstilte sjekklistene; 2 retningslinjer, 4 systematiske
oversikter samt 5 single studier. I tillegg ble BMJ Up to Date og Best Practice brukt. Søket understøtter
den praksisen vi har brukt tidligere. Med vektlegging av pre-operativ informasjon og tidlig mobilisering.
Vi fant også at Deep Breathing Exercises (DBE) alene er effektivt nok til å hindre post-operative lungekomplikasjoner hos denne ellers friske pasientgruppen. Dette medførte at Oslo universitetssykehus har
sluttet å bruke mini-PEP regelmessig post-operativt hos denne pasientgruppen. Men, i tilfeller med økt
sekretretensjon tas dette i bruk. Prosedyren har behandlingsforløpet med forklaringer som understøtter
hvert av tiltakene samt et flyt-skjema for å få rask oversikt over behandlingsforløpet.
Diskusjon: Den samlende evidensen i kombinasjon med ekspertgruppens kommentarer har resultert

i anbefalingene. Litteraturen viser til at det innenfor det aktuelle fagområdet er mye basert på empiri.
Dette reflekterer utfordringene ved forskning på feltet og det medfører at man fortsatt også må basere
en rekke anbefalte behandlingstiltak på erfaringsbasert kunnskap. Prosedyren understøtter praksis slik
den er i dag. Alle tiltakene i behandlingsprosedyren er understøttet av litteraturen eller ekspertgruppens
anbefalinger.

Betydning/relevans: Det foreligger noen få variasjoner i praksis mellom de 3 behandlende sykehusene, noe som denne prosedyren kan være med på å utligne.

Denne prosedyren er tatt i bruk ved eget Helseforetak. Prosedyren ligger tilgjengelig på
www.helsebiblioteket.no/www.fagprosedyrer.no og kan godkjennes i de andre Helseforetakene
(Helse Vest og Helse Midt-Norge) for bruk.
Referanse:
http: //www. helsebiblioteket. no/fagprosedyrer/ferdige/Adolescent-idiopatisk-skoliose-ais-pre-og-postoperativ-fysioterapi-etterkirurgisk-behandling
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KOMPLEKS RYGGKIRURGI HOS VOKSNE
Jakobsen E, Adobor RD, Kibsgård TJ, Kivle K, Randers EM, Dahl J, Riise RB
Ryggseksjonen, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Uttalt ryggdegenerasjon kan føre til en sammensatt situasjon med
spinal stenose, skoliose/kyfose og sagittal svikt. Dette er mulig å korrigere med
kirurgi som kan bedre livskvaliteten hos denne pasientgruppen. Imidlertid er
ryggdeformitetskirurgi hos voksne forbundet med høy komplikasjonsrate og
varierende resultater. Målet med studien er å kartlegge klinisk utbytte og
komplikasjonspanorama hos voksne deformitetspasienter operert ved
Rikshospitalet i perioden 2014-2017.
Material og metode: Journal for alle pasienter over 30 år operert ved ryggseksjonen i perioden
2014-2017 er gjennomgått. Alle pasienter med adult spinal deformity (ASD) (degenerativ skoliose,
De novo skoliose, postlaminektomisyndrom med sagittal ubalanse, fraktursekveler, kyfoser og adult
nevromuskulær skoliose) som er blitt fiksert over mer enn tre nivåer er inkludert i studien. Indikasjon,
operasjonsmetode og resultater er evaluert. I tillegg er komplikasjoner og reoperasjonsrate undersøkt.
Resultater: Totalt 131 pasienter ble operert i aktuell periode. 103 pasienter opererte for ASD ble
inkludert. Median alder ved indekskirurgi var 60,5. Det fremgikk en kjønnsskjevhet i utvalget der 66 % av
pasientene var kvinner. Det ble utført kileosteotomi ved primæroperasjonen på 11 pasienter. 4 pasienter
gjennomgikk kileosteotomi ved revisjonskirurgi. Data viser at 55 pasienter ble reoperert, hvorav 17
pasienter ble reoperert flere ganger. Av de hyppigste årsakene til revisjon viser materialet 15 tilfeller av
PJK (sagital svit), 10 tilfeller av løsning, 5 infeksjoner og 5 brekkasjer.
Diskusjon: Etterspørselen etter deformitetskirurgi i ryggen hos voksne stiger grunnet økende alder i

befolkningen og krav til bedret livskvalitet. Risikoen for komplikasjoner er høy, særlig fordi pasientgruppen som opereres ved Rikshospitalet er heterogen med høy grad av komorbiditet. Det fremkommer
at flere pasienter profitterer på kirurgisk intervensjon, til tross for hyppig forekomst av komplikasjoner og
varierende grad av bedret livskvalitet.
Det er grunnlag for å hevde at nøye seleksjon av pasienter er en avgjørende faktor for å redusere forekomst av komplikasjoner. Høyt antall reoperasjoner ga indikasjon for å se nærmere på livskvalitet hos
denne pasientgruppen. Resultater fra studien og PROM data vil presenteres ved Høstmøtet.
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OVERSETTELSE OG KVALITETSVURDERING AV
SPØRRESKJEMA OM LIVSKVALITET FOR BARN MED EARLY
ONSET SKOLIOSE (EARLY ONSET SCOLIOSIS-24-ITEM
QUESTIONNAIRE (EOSQ-24))
Molland RS1,2, Diep LM3, Brox JI2,4, Stuge B1,2, Holm I1,5, Kibsgård TJ1,2
1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 2. Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. 3. Oslo Senter for
biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssykehus. 4. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssjukehus.
5. Institutt for helsevitenskap, Universitetet i Oslo

Barn med medfødt eller tidlig utviklet skoliose (<10 år) kan kreve omfattende
behandling gjennom hele barndommen til voksenlivet. Early Onset Scoliosis24-item Questionnaire (EOSQ-24) er et spørreskjema som er utviklet for å fange
opp viktige områder for barna og deres foresatte. For å kunne benytte dette i
Norge må det oversettes og kvalitetsvurderes på norsk.
Materiale og metode: Spørreskjemaet ble oversatt i henhold til gitte retningslinjer. Hundre foresatte av
en heterogen gruppe skoliosepasienter besvarte spørreskjemaet og skåret numerisk rating scale (NRS)
for å evaluere generell helse, smerte og fysisk funksjon. Femtifem (55 %) av de foresatte besvarte re-test
spørreskjema 2 uker senere. Vi vurderte skjemaets reliabilitet og konstrukt validitet, inkludert minste
påvisbare forandring i score.

Resultat: Det var vesentlige tak (19.0-63.0 %) og golveffekter (0-26.0 %). Intern konsistens var ut-

merket (Chronbach’ a 0.95). Minste påvisbare forandring i total score var 15.2, mens for subdomenene
var minste påvisbare forandringer 21.6-33.0. Spørreskjemaet viste diskriminerende evner blant pasienter
med ulik etiologi, ulik behandling, og ulik alvorlighetsgrad av deformiteten. Det var moderat til høg
korrelasjon mellom total score og NRS av generell helse (r=-0.66), smerte (r=-0.63), and fysisk funksjon
(r=-0.78), (p<0.001).

Drøfting og konklusjon: Den norske versjonen av EOSQ-24 har vist seg å være et stabilt og valid

mål på livskvalitet og byrde hos barn med skoliose og deres pårørende. Det fremviser utmerket diskriminerende evner og høg konstrukt validitet. Forandringer i total score kan være nyttig i evalueringa
av pasienter over tid. Vi mener spørreskjemaet er et viktig bidrag i behandling og oppfølgingen av barn
med skoliose.
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REDUKSJON I LIGGETID ETTER INNFØRING AV
STANDARDISERT PRE- OG POSTOPERATIV BEHANDLINGSPROTOKOLL PÅ PASIENTEN MED ADOLESCENT
IDIOPATISK SKOLIOSE OPERERT MED FIKSASJON
Fure M, Kibsgård TJ
Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Standardiserte protokoller for pre- og postoperativ behandling har
redusert liggetiden for mange ortopediske prosedyrer/inngrep. Lignende type
protokoller har vært forsøkt innen skoliosekirurgi og disse rapporterer signifikant
reduksjon av liggetid etter innføringen slike protokoller. Hensikten med studien var
å evaluere om innføring av standardisert pre- og post-operativ behandlingsprotokoll førte til redusert liggetid for pasienter med adolescent idiopatisk skoliose.
Materialer og metoder: Ny protokoll ble introdusert juni 2016, og alle pasienter ble prospektivt regis-

trert fra juni 2016 til august 2017. Den tverrfaglige protokollen består av standardiserte retningslinjer for;
smertelindring, generell anestesi, mobilisering med definerte milepæler, pasientinformasjon og sykepleie.
Registreringen ble utført av fysioterapeuter, og følgende variabler ble registrert: første mobilisering; til
sengekant, til stående, mobilisering til stol, gående med/uten prekestol og hjemreise. Alder, kjønn og lengde
på fiksasjon ble også registrert. Tall for antall liggedøgn ble sammenlignet med tall fra sykehuset databaser
og pasientjournal på 52 pasienter operert før ny protokoll ble introdusert (mai 2015 - mai 2016).

Resultater: 68 pasienter ble inkludert i registreringen. Gjennomsnittlig liggetid før innføring av ny
protokoll var 6,7 dager (95 % CI: 6,25-7,2). Etter innføring av ny protokoll var liggetiden redusert til 4, 6
dager (95 % CI: 4,3-4,9) som ga en reduksjon på 2,1 dager (p<0.001). Data fra 2015-2016 viser at kun
5 % hadde reist hjem fra sykehus på dag 4, og 10 % hadde reist på dag 5. Etter oppstart av ny protokoll
dro 60 % på dag 4, og 84 % hadde reist i løpet av dag 5. Registrering av oppnådde milepæler viser at
pasientene kommer seg selvstendig til sittende og stående i løpet av dag 1-2, og at de fleste går uten
hjelpemidler og i trapp på dag 4. Alder, lengde på fiksasjon og kjønn påvirket ikke liggetid.
Diskusjon: Fokuset i forbindelse med innføringen var å redusere bruken av opiater og ha en aggressiv
tilnærming til mobiliseringen. Den nye protokollen ga et helt nytt forløp og pasientene reiser nå 2 dager
tidligere i samme stand som ved tradisjonelt regime. Dette er i samsvar med publiserte erfaringer med
lignende fast-track protokoller.

Konklusjon: Innføring av en standardisert protokoll for pre- og postoperativ behandling reduserte

liggetiden etter skoliosekirurgi med over 2 dager. Det ser ut til at en fast-track tankegang også er mulig å
overføre til skoliosekirurgien.

Betydning/relevans: En slik protokoll gir en betydelig reduksjon av kostnader i forbindelse med

skoliosekirurgi. I tillegg ser det ut til at pasientene også profitterer på dette da de kommer seg fortere med
mindre ubehag i forbindelse med innleggelsen.
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RESULTATER ETTER 1,5 ÅR FOR MAGNETISK
KONTROLLERT VEKSTSTAV
Kivle K, Adobor RD, Kibsgård TJ, Dahl J, Jakobsen ET, Randers EM, Riise RB
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning: Behandlingen av progredierende skoliose hos barn under 10 år er
utfordrende, og forutsetter kontroll av skoliosen samtidig som man tillater videre
vekst av ryggen. Ved uttalte skolioser krever dette kirurgisk behandling, og vekststaver med gjentatte forlengelser, er i dag den foretrukne metoden. Dette kan
gjøres med tradisjonelle implantater hvor forlengelsen utføres kirurgisk, eller med
magnetisk kontrollert vekststav (mkv) hvor forlengelsen utføres med en ekstern
magnet poliklinisk.
Vi har tidligere presentert mkv som metode, og presenterer nå våre preliminære erfaringer og resultater
ved rikshospitalet etter 1, 5 år.

Materialer og metoder: Siden januar 2016 er 8 (6 jenter, 2 gutter) pasienter operert med primær

mkv ved rikshospitalet. Gjennomsnittsalder ved operasjon var 6 (4-9) år, og pasientene er fulgt opp
i gjennomsnitt 9 (3-19) måneder Diagnose var myopati (n=3), syndromer (n=2), kongenitt skoliose
(n=1), akondroplasi (n=1) og diafragmahernie (n=1). To pasienter med kyfoskoliose ble behandlet med
halo-traksjon preoperativt. Ved operasjon var skoliosens majorkurve i gjennomsnitt 85 (70-126)º. Alle
pasienter har gjennomgått strekking hver 3. Måneder Poliklinisk, og er fulgt med alternerende røntgenog ultralydkontroll. Skoliosens majorkurve, samt lengden av thorax (t1-t12) og trunkus (t1-s1) er evaluert
ved alle røntgenkontroller. Komplikasjoner er registrert prospektivt.

Resultater: Ved operasjon ble skoliosens majorkurve redusert med i gjennomsnitt 48 % (41º)
(p<0,001), t1-t12 økte med i gjennomsnitt 24 mm (p<0,001) og t1-s1 med 37 mm (p<0,001). Fire
pasienter har blitt forlenget minimum tre ganger, og etter tre strekkinger (ca. 9 måneder) økte t1-t12 i
gjennomsnitt med 6 mm og t1-s1 med 11 mm. Vi har hatt to komplikasjoner i observasjonsperioden med
proksimal løsning av implantat. Begge pasientene hadde kyfoskoliose, og ble reoperert.
Diskusjon/betydning: mkv har i løpet av relativt kort tid blitt den foretrukne metoden for kirurgisk be-

handling av skoliose hos barn under 10 år, både internasjonalt og ved rikshospitalet. Vi har etter 1, 5 år
hatt god erfaring med metoden med god korreksjon og kontroll på skoliosen, samt videre vekst av ryggen
under behandlingen. Proksimal implantatsvikt ved kyfoskoliose er et problem, som ikke synes løst med
mkv. Antall planlagte operasjoner er imidlertid redusert betraktelig og vi har ikke erfart infeksjoner eller
andre implantatrelaterte komplikasjoner i denne studien. Publiserte studier og erfaringer internasjonalt
indikerer imidlertid at vi må forvente flere komplikasjoner enn vi hittil har erfart.
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SERIEGIPSING VED EARLY ONSET SCOLIOSIS (EOS)
– ET NYTT BEHANLINGSTILBUD I NORGE
Dahl J, Kivle K, Adobor RD, Randers EM, Jakobsen ET, Kibsgård T, Riise RB
Seksjon for ryggdeformiteter, Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet

Innledning: Behandling av Early Onset Scoliosis (EOS) (skoliose hos barn under
10 år) er krevende fordi man må sikre fortsatt mulighet for vekst av ryggsøylen
samtidig som man oppnår kontroll over kurven. Behandlingsalternativene for
disse pasientene har vært korsett og kirurgi med vekstkontrollerende implantater.
Ulempen med korsett hos de minste pasientene er: krevende tilpassing,
varierende effekt og utfordringer med å følge opp behandlingen for pasienten og
omsorgspersoner.
Vekstkontrollerende implantater som Growing Rod®, VEPTR® og MAGEC® gir oftest god kontroll over
skoliosen, men innebærer flere operasjoner og potensielle komplikasjoner før man har oppnådd
tilstrekkelig lengdevekst til at man kan gjøre endelig oppretting og fiksasjon. Autofusjon av ryggsøylen
under pågående strekkbehandling er en velkjent komplikasjon. Seriegipsing er aktuelt hos de minste
pasientene (<4 år) for å utsette, og i noen tilfeller unngå, kirurgisk behandling.
Metode: Ved seriegipsing legges pasienten i generell anestesi med muskelrelaksasjon før man strekker
ryggsøylen og korrigerer skoliosen mekanisk. Deretter tilpasses et korsett av en kombinasjon av Scotch
Cast® og Soft Cast® fra spina ililaca anterior til aksillene. Korreksjonen kontrolleres i gjennomlysning og
man lager utsparing til magen og eventuelt til ribbena på konkavsiden for å kunne korrigere gibbus.
Pasienten må regipses med 2-3 måneders mellomrom i opp til to år før overgang til korsett eller kirurgisk
behandling.

Resultater: Vi har nylig begynt med denne behandlingen og kun gipset to pasienter. Røntgenbilder av
disse pasientene presenteres.
Diskusjon: Vi tror seriegipsing vil være et godt tilbud til de minste pasientene hvor det er vanskelig

å oppnå god korreksjon med konvensjonell korsettbehandling. Behandlingen er veldokumentert i
litteraturen.1-3 Forhåpentlig vil vi kunne utsette eller til og med unngå kirurgisk behandling hos disse
pasientene.
Referanser:
1. Mehta MH. Growth as a corrective force in the early treatment of progressive infantile scoliosis. J Bone Joint Surg Br. 2005;87(9):
1237–1247.
2. Sanders JO, D’AstOslo universitetssykehus J, Fitzgerald M, et al. Derotational casting for progressive infantile scoliosis. J Pediatr Orthop
2009;29: 581–587.
3. Dede O, Sturm PF. A brief history and review of modern casting techniques in early onset scoliosis. J Child Orthop 2016 Oct; 10(5):
405-411
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BEHANDLING AV BEKKENLEDDSSMERTER MED
AVSTIVNING AV ILIOSAKRALLEDDET – EN PRESENTASJON
AV STUDIEPROTOKOLL
Randers EM, Dahl J, Kibsgård TJ
Ryggseksjonen, Ortopedisk Klinikk, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Innledning: Bekkenleddsmerte/Iliosakral(IS-)leddsmerte kan være årsak til lave
ryggsmerter hos 13-30 %. Tilstanden er ofte invalidiserende og konservativ
behandling gir hos noen kun kortvarig lindring. Tidligere kirurgiske metoder har
hatt høy komplikasjonsrate og dårlige resultater. Nye miniinvasive inngrep har vist
lovende resultater i flere studier. Placebo-effekten ved kirurgi er vist å være en
viktig faktor for bedring på kort sikt, spesielt hos kroniske smertepasienter.
Man kan derfor ikke utelukke at noe av den bedringen som sees ved det nye
miniinvasive inngrepet skyldes placebo.
Materialer og metoder: Vi ønsker å utføre en prospektiv randomisert dobbelt-blindet kontrollert multi-

senter studie. Sentrene vil være Karolinska i Stockholm og Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet i Oslo.
Vi vil undersøke om det er forskjell i smerte fra IS-leddet mellom pasienter som er operert med miniinvasiv avstivning av IS-leddet og de som er operert med en sham-operasjon. 60 pasienter med alvorlig
IS-smerte inkluderes etter spesifikke inklusjonskriterier: alder 21-70 år, mistenkt IS-leddssmerte med
varighet >6 måneder, minst 3 av 6 positive IS-ledd tester (P4, Compression, Faber, ASLR, Gaenslen,
Palpasjon av lange dorsale ligament), >50 % bedring av Numeric Rating Scale(NRS) etter IS-leddblokkade, utgangs-ODI på minst 30 poeng, utgangssmerte IS-ledd på minst 5 av 10 på NRS. De vil så bli
trukket til operasjon eller til kontrollgruppen med sham-kirurgi. Hverken pasienten eller helsearbeiderne
som følger pasienten etter operasjon vil vite hvilket inngrep som er gjort. Primærendepunktet er bekkenleddssmerte på operert side etter seks måneder målt ved NRS.

Betydning/relevans: Abstractet er ment som en mulighet til å fortelle det spinalkirurgiske miljøet om

studien. Vi mener dette er et viktig prosjekt for å kartlegge den reelle effekten av miniinvasiv avstivning
av IS-leddet da forskningen som foreligger har betydelige begrensninger. De studiene som foreligger er
finansiert av produsenten av implantatet, eller er gjennomført av forskere ansatt eller tilknyttet produsenten.
Vår studie vil være uavhengig av industrien. Det er vanskelig å finne en god kontrollgruppe til kirurgi fordi
pasientene allerede har forsøkt konservativ behandling uten effekt. Et sham-design er derfor etter vår
mening beste alternativ.
Dersom studien viser en betydelig positiv effekt av IS-ledds-avstivning vil det være positivt for pasientene
som vil kunne få bedret sin livskvalitet og vil komme fremtidige pasienter til gode. Dersom vi ikke finner
noen betydelig positiv effekt på smerter eller funksjonsnivå vil dette også være av interesse ettersom
ortopeder da vil få dokumentasjon for å avstå fra å tilby et inngrep som ikke er vist nyttig og medfører et
potensiale for komplikasjoner.
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AKTIV KIRURGISK TILNÆRMING VED AKUTT
LIVSTRUENDE MULTIFOKAL PYOMYOSITT MED
HOVEDFOKUS I LUMBALRYGG
Sagstad SA1, Skuladottir H2, Almeland SK2
1. Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. 2. Avdeling for plastikk-, hånd- og rekonstruktiv kirurgi

Innledning: Pyomyositt er en svært sjelden infeksjonstilstand som rammer skjelettmuskulatur gjennom hematogen spredning. Immunsupprimerte er spesielt utsatt.
Det presenteres et tilfelle av alvorlig grad 3 pyomyositt hos en tidligere frisk 66 år
gammel mann. Abscessdannelser i multiple lokalisasjoner. Hovedfokus i lumbalrygg, resulterende i større bein- og bløtvevsdefekt i L1-L5.
Material og metoder: Pasient som utviklet pyomyositt med sepsis og livstruende multiorgansvikt.

Behandlet med rask dekompresjon av truet cauda equina, omfattende kirurgi i flere lokalisasjoner og
plastikkirurgisk rekonstruksjon. Pasientforløp presenteres.

Resultater: Tyve dagers intensivopphold hvorav 5 døgn med respiratorstøtte og 14 narkoser. Multi-

organsvikt i rask bedring etter primær kirurgi i påviste lokalisasjoner. Staphylococcus aureus i samtlige
blodkulturer. Anatomisk infeksjonsutbredelse ble evaluert med gjentatte kontrastundesøkelser med
helkropps-MR og –CT. Nye abscessfoci ble stadig påvist og revidert. Ryggkirurgisk ble det totalt gjort
reseksjon av nekrotisk paravertebral muskulatur, dekompresjon L2-L5 med fjerning av pussfylt processus
spini og forsøk på primærlukking av duradefekt. Da infeksjonen var klinisk sanert, gjensto en omfattende
bløtvevsdefekt, blottlagt bein og dura med pågående CSF-lekkasje. Dekningsprosedyre ble utført dag 14
med thoracal og lumbal poropellarlapp. Sentralt over defekten gjort dobbellags lapperekonstruksjon og
forsterkning av duradefekt med deepithelialisering av hudlapp. Postoperativt trykkavlastende regime i 3
uker. Videre forløp ukomplisert. Ikke nevrologisk sekvele.

Diskusjon: Pyomyositt ble først rapportert i tropiske strøk og senere blant vestlige HIV-positive på

80-tallet. Tilstanden er ofte relatert til predisponerende tilstander. Immunsvikt ble ikke funnet hos denne
pasienten. Hematogen spredning til multiple lokalisasjoner kan gjøre både diagnostikk og kirurgisk
behandling svært utfordrende. Pasienten hadde et relativt kortvarig sykdomsforløp ut fra det man
forventer ved slike tilstander.

Betydning/relevans: Pyomyositt er en sjelden tilstand. Kasuistikken demonstrerer at et tett tverrfaglig
samarbeid med en aktiv kirurgisk tilnærming og dekningsprosedyre i tidlig fase, kan ha betydning for
forløp, rehabilitering og grad av sekvele.

Høstmøteboken • 2017

221

Abstrakt

Rygg

709

LEVETID VED RYGGMETASTASER – 321 PASIENTER
VURDERT VED HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS
Rieber-Mohn M1, Dybvik E2, Seip A1, Sagstad SA1, Hanestad T1, Nilsen PT1, Austevoll I1
1. Ortopedisk klinikk, HUS. 2. Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Innledning: Ved Ortopedisk avdeling, HUS, har man siden 2006 registrert
pasienter som henvises for vurdering for kirurgi ved ryggmetastaser. Vakthavende
ryggkirurg fyller ut et skjema hvor revidert Tokuhashi score registreres. Revidert
Tokuhashi score bygger på seks ulike parametere: allmenntilstand/funksjonsnivå,
antall skjelettmetastaser, antall metastaser i ryggen, metastaser til indre organer,
primærtumor og grad av nevrologiske utfall. Primærtumor scores fra 0 til 5, alle
andre parametere scores fra 0 til 2. Totalscoren angir pasientens prognostiske
levetid. Score 0 til 8 (gruppe 1) gir en forventet levetid på under 6 måneder, 9-11
(gruppe 2) 6-12 måneder, og 12-15 (gruppe 3) over 12 måneder. Prognostisk
levetid kan brukes når pasienten vurderes for kirurgisk behandling.
Metode og materiale: Totalt 346 pasienter er registrert. Data fra 321 pasienter vurdert mellom mars

2006-mars 2016 er analysert. Levetid fra vurderingsdato til dødsdato ble sammenlignet med prognostisk
levetid. Kaplan-Meier overlevelsesanalyser med pasienter, stratifisert i 3 undergrupper (Tokuhashi gruppe
1, 2 og 3) ble utført. Cox-regresjonsanalyse med justering for alder, kjønn og faktorene som inngår i
Tokuhashi score ble utført for å vurdere hvilke faktorer som var sterkest assosiert med levetid mindre enn
6 måneder. Analysene ble utført for alle pasienter samlet og for sub-gruppene opererte og ikke- opererte.

Resultater: Av 321 pasienter var 140 kvinner (44 %). Gjennomsnittsalder var 65. 2 år (SD 13.2).
Vanligste primærtumor var prostata 24 %, lunge 17 %, bryst 13 % og nyre 5 %. 18 % hadde ikke kjent
primærtumor ved vurdering. 164 var opererte (51 %). Det var høyere andel med nevrologiske utfall
hos opererte enn hos ikke-opererte. For alle vurderte var median levetid i gruppe 1 (n=152) 74 dager,
i gruppe 2 (n=118) 205 dager og i gruppe 3 (n=51) 462 dager. For de opererte var median levetid i
gruppe 1 (n=65) 112 dager, i gruppe 2 (n=75) 198 dager og i gruppe 3 (n=24) 347 dager. Av de
opererte var 60 % døde ved 6 måneder i gruppe 1,47 % døde i gruppe 2 og 33 % døde i gruppe 3.
Nevrologiske utfall, lavt funksjonsnivå, lav score med hensyn på primærtumor (lunge, osteosarcom,
ventrikkel, blære, pancreas) og høy alder (>70 år) var signifikante prediktorer for levetid mindre enn 6
måneder, både blant opererte og ikke-opererte.
Betydning: Vårt metastaseregister gir nyttig informasjon om den faktiske levetiden i forhold til den
forventede. Dette er viktig for evaluering av våre behandlingsvalg. Et nasjonalt register bør igangsettes.
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ALVORLIG KOMPLIKASJON ETTER SPINALVÆSKE (CSF)
LEKKASJE VED SPINALKIRURGI
Aksnes E1, Wiedmann M1, Hellum C2, Trana R2, Rekeland FG2
1. Ortopedisk og Nevrokirurgisk avdeling Oslo universitetssykehus. 2. Kysthospitalet i Hagevik/Ortopedisk avdeling
Haukeland universitetssykehus

Kasuistikk: 54 år gammel kvinne med kyfoskoliose fra barnealder. Operert som
tenåring med fiksasjon ad modum Harringon fra Th 10-L5 (2 frie segmenter
nedenfor fiksasjonen (6 lumbale virvler)). Hun var ellers frisk og brukte ingen faste
medisiner. Før operasjon hadde hun intense smerter i begge bein tilsvarende L5
affeksjon. CT/Rtg/MR viste uttalt beintilvekst og tilheling rundt rod fra L5-Th10. Uttalt slitasje i bueledd og luft i skiven L5/L6 og L6/S1. Meget trange ressesser
L5/L6.
Operasjon: Fjerning av Harringtonstav og fiksasjon L4-S1 (L4, L5, L6, S1) TLIF L5/L6 fra høyre, Dura-

defekt etter fjernet distal harringtonkrok, ble lukket med sutur og Tacosil. CSF lekkasje ca. 100-150 ml
før lukking. Ingen lekkasje peroperativt etter lukking. Passivt dren postoperativt. Etter operasjonen var
pasienten meget sløv og kvalm og hadde mye smerter. Hun fikk mye smertestillende og kvalmestillende.
Sløvhet antatt å skyldes medikamentpåvirkning. Tross reduksjon av medisiner ble hun 1,5 dager etter
inngrepet, tiltagende sløv, fortsatt ingen påvisbare nevrologiske utfall. CT-caput viste Stasepreget hemoragi og lavattenuasjonsforandringer sentralt i venstres cerebellære hemisfære, med ”sagging” av mesencefalon og herniering av de cerebellære toncillene gjennom foramen magnum og sekundær obstruktiv
hydrocephalus. Pasienten ble umiddelbart operert av nevrokirurg med innlegging av avlastende dren i
ventrikkel og dekompresjon og fjerning av hematom bakre skallegrop. Hun lå lenge på intensivavdelingen og har hatt behov for langvaring rehabilitering. P. g. a. rask intervensjon og umiddelbar tilgang på
kompetanse overlevde pasienten med lite sekvele. Hadde vi vært mer oppmerksom på tilstanden kunne
dette kanskje vært oppdaget tidligere.

Diskusjon: Akutt og subakutt CSF lekkasje kan gi forskjellige typer intracraniell blødning. CSF lekkasje

kan føre til at intracranielt trykk synker og at hjernen sagger caudalt. Dette kan føre til herniering og død.
Det kan også føre til avriving av de små brovenene og hematomdannelse. Blødning i lillehjernen etter CSF
lekkasje er oftest lokalisert i øvre del av vermis og sulci. Blødingen er i motsetning til slag oftest bilateral.
Patologien er ikke helt klarlagt. Tilstanden ble første gang beskrevet i 1981. Flere caser er beskrevet etterpå. Selv om dette er en sjelden tilstand, kun med få publiserte tilfeller i litteraturen, bør alle som driver
med spinalkirurgi vite om dette. Ved erkjent CSF lekkasje peroperativt bør man avstå fra aktivt dren. Hvis
en pasient endrer nevrologi, får uttalt hodepine som ikke bedrer seg ved sengeleie og/eller er uforholdsmessig kvalm bør pasienten utredes med CT Caput.
Referanse:
M. Khalatbari et al. Intracranial Hemorrhage following lumbar Spine surgery; Eur Spine J (2012) J. Y. Kim et al. Remote Cerebellar
Hemorrhage after surgery for degenerative Lumbar Spine Disease; Korean J Neurotrauma 2015;
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INTRAKRANIELL BLØDNING ETTER SPINALKIRURGI MED
PERSISTERENDE CSF-LEKKASJE – EN CASERAPPORT
Rekeland FG1, Habiba S2, Aksnes E3
1. Kysthospitalet i Hagevik/Ortopedisk avdeling Haukeland universitetssykehus. 2. Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus.
3. Oslo universitetssykehus; Ortopedisk avdeling

Kaustikk: 65 år gammel kvinne. Kjent hypertensjon, astma og cerebralt insult
uten motorisk sekvele. 3 ganger tidligere operert i de to siste lumbale nivå. Det
tilkom durarift ved de to siste operasjonene. Siste 2 år ryggsmerter og venstresidig
utstrålingsmerte i L5 dermatom. MR avdekker bueleddscyste med mekanisk
kompresjon av venstre L5 rot. Opereres med dekompresjon og fjerning av
bueleddscyste. Det oppstår durarift som sutureres og dekkes med Tachosil.
Liten lekkasje peroperativt og man har ikke pågående lekkasje etter lukking av
riften. Passivt dren anlegges. Sengeleie 1 døgn.
Upåfallende postoperativt forløp frem til etter mobilisering ettermiddag neste dag. Blir etter mobilisering
tiltagende somnolent, klager over hodepine og utvikler venstresidig hemiparese. I løpet av få timer tilkommer det nær 300ml CSF-suspekt væske på drenet. Overføres til NKIR-avdeling og akutt CT
cerebri avdekker intraparenchymal blødning parietalt høyre side, subduralt hematom hø. side og
pneumocephalus.
Hjerneblødningene behandles konservativt, men pasienten reopereres med duraplastikk 14 dager senere
grunnet persistrende stillingsavhenging uttalt hodepine og MR-funn av større CSF-lokulament. Utskrives
etter 3 uker med nær full restitusjon av sin hemiparese.

Diskusjon: Intrakraniell blødning etter spinal kirurgi komplisert med durarift er en sjelden, men kjent

komplikasjon. Patofysiologisk forklaring for fenomenet er ikke sikkert klarlagt, men en teori er at cerebrospinalvæskelekkasje medfører intrakraniell hypotensjon, og påfølgende cerebellar caudal dislokasjon med
overriving av cerebrale vener. En annen teori postulerer at trykket i hjernens blodårer øker og medfører
ruptur av disse. Blødninger kan oppstå intraparenchymalt eller som epidurale- og subdurale hematom.
Bruk av sårdren kan bidra til økt CSF-lekkasje, og må vurderes nøye opp mot risiko for hematomdannelse
Referanser:
Fei Yang, Jianning Zhao and Haidong Xu. Characteristics of Hemorrhagic Stroke following Spine and Joint Surgeries. Biomed Res Int. 2017.
Kaloostian PE1, Kim JE, Bydon A, Sciubba DM, Wolinsky JP, Gokaslan ZL, Witham TF. Intracranial hemorrhage after spine surgery. J
Neurosurg Spine. 2013
M. R Khalatbari et al. Intracranial hemorrhage following lumbar spine surgery. Eur Spine J. 2012
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XLIF, DATA FRA NORSK KVALITETSREGISTER
FOR RYGGKIRURGI
Alhaug OK, Mjønes S, Dolatowski FC
Akershus universitetssykehus

Innledning: Lateral retroperitoneal tilgang til fremre del av ryggsøylen ble først
beskrevet i 2006 (1) og er en modifisering av åpen retroperitoneal tilgang hvor
pasienten opereres i sideleie med en liten flankeinsisjon. Tilgangen er retroperitoneal, gjennom psoasmuskelen og forbi det lumbale nerveplexus. Interessen
for inngrepet har økt fordi den er relativt enkel og har potensiale for lavere postoperativ morbiditet (2). Komplikasjonsbildet kan dog være annerledes enn ved
tradisjonell fusjonskirurgi. Vi ønsket å se i hvilken grad extreme lateral interbody
fusion (XLIF) ble benyttet i Norge og hvilke resultater som ble oppnådd med tanke
på pasientrapportert oswestry disability index (ODI) og komplikasjoner.
Metode: På skjema til NKR, finnes ikke egen opsjon for rapportering av XLIF. En representant fra
registeret brukte søkeordene “DLIF”, “Late*”, “LLIF”, “x-li”, “X-li”, “xlif”, “Xlif” og “XLIF” for å identifisere
pasientene.
Resultater: Vi fant at 36 pasienter (54 bur) ble operert med XLIF i tidsperioden 2011-2017 i Norge.
Av disse hadde 17 pasienter rapportert ODI etter 3 måneder og 15 etter 12 måneder Pasientene hadde
median (range) alder 64 år (29-82) og 22/36 var kvinner. 26/36 hadde tidligere vært operert i ryggen
(1-7 ganger), og 23/36 hadde andre relevante sykdommer (4 ASA 1, 26 ASA 2 og 6 ASA 3). De
hyppigste indikasjonene for kirurgi var skivedegenerasjon, skoliose og foraminal stenose.
Respondere ble definert som pasienter som hadde en reduksjon i ODI på minst 10 poeng og 11/17
responderte gunstig etter 3 måneder og 10/15 etter 12 måneder Det var kun rapportert én per-operativ
komplikasjon.

Diskusjon: Responsraten var begrenset (under 50 %) og det var få registrerte inngrep. Det var kun

registrert én komplikasjon. Metoden blir lite brukt i Norge og vi har begrenset kunnskap om resultatene.
Vi oppfordrer kollegaer til å rapportere XLIF prosedyrer og til diskusjon for å enes om felles bruk av
begrep for XLIF på rapporteringsskjema.
Referanser:
1. Ozgur BM: Extreme lateral Lateral Interbody Fusion (XLIF): A novel surgical technique for anterior lumbar interbody fusion.
Spine J 2006; 6(4): 435-443.
2. Kwon B: Lateral Lumbar Interbody Fusion: Indications, Outcomes, and Complications. J AM Acad Orthop Surg 2016; 24: 96-10
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EXTREME LATERAL INTERBODY FUSION (XLIF)
– DE FØRSTE 11 PASIENTENE OPERERT PÅ AKERSHUS
UNIVERSITETSSYKEHUS I PERIODEN 2015-2017
Mjønes S1, Alhaug OK1, Dolatowski FC1,2
1. Akershus universitetssykehus 2. Universitetet i Oslo

Innledning: Lateral retroperitoneal tilgang gjennom m. psoas til anterolaterale del
av ryggsøylen gir god tilgang til skriverommene i nivåene L1-2 til L3-4 (L4-5) uten
behov for disseksjon og retraksjon av de større abdominale kar. Tilgangen kan
benyttes til fusjon (XLIF), og tillater implantasjon av bur med større kontaktflate
mot endeplatene og større innebygd lordosevinkel sammenliknet med bakre og
transforaminal fusjon (PLIF og TLIF). Man har drøftet at XLIF kan være fordelaktig
for å gjenopprette saggital og coronal balanse, oppnå benet fusjon og skape indirekte dekompresjon av spinalkanalen og de foraminale rom, sammenliknet med
bakre fusjon. Evidensen er dog begrenset og det ble i perioden 2011 til 2017 kun
registrert 36 XLIF-prosedyrer i NKR.
På Ahus introduserte vi XLIF prosedyren høsten 2015 og vårt mål var å kontrollere våre første pasienter
behandlet med XLIF med henblikk på kliniske og røntgenologiske resultater, samt komplikasjoner.

Materiale og metode: Vi identifiserte pasienter operert med XLIF ved manuell gjennomgang av

elektronisk operasjonsprotokoll. Indikasjon for kirurgi var ett- eller to-nivås skivedegenerasjon i nivåene
L2/3 og/eller L3/4 med lave ryggsmerter og/eller radikulopati i overenstemmelse med radiologiske funn.
Pasientene ble kontrollert klinisk og radiologisk 3 måneder etter operasjonen. Pasientene ble deretter
innkalt til etterkontroll sommer/høst 2017 med registrering av Oswestry Disability Index (ODI), grad av
tilfredshet og komplikasjoner. Radiologisk resultat ble vurdert med henblikk på benet fusjon og korreksjon
av preoperativ deformitet i coronal og saggitalplan, målt ved henholdsvis Cobbs vinkel og lordosevinkel
mellom øvre og nedre dekkplate i det fusjonerte segmentet. I tillegg har man målt pedikkelavstand
mellom de to (tre) aktuelle virvlene pre- og postoperativt.

Resultater: Vi identifiserte 11 pasienter operert med XLIF i tidsperioden 2015-2017. Fire pasienter ble
kontrollert i juni 2017 og de resterende syv er innkalt til kontroll primo september 2017. Vi vil presentere
kliniske og radiologiske resultater samt komplikasjoner for disse 11 pasientene på Høstmøtet 2017.
Diskusjon: XLIF er et inngrep som foreløpig er lite utbredt i Norge, men interessen er økende og vi vil
presentere våre kliniske og radiologiske resultater for våre første 11 pasienter som ble behandlet med
XLIF, samt diskutere tekniske utfordringer og komplikasjoner opp mot eksisterende litteratur.
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OPERATIV BEHANDLING AV LUMBAL SPINAL STENOSE:
ULIK BRUK AV AVSTIVNING, MEN LIKE PASIENTRAPPORTERTE RESULTATER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK
Lønne G1, Fritzell P2, Hägg O3, Nordvall D4, Gerdhem P5, Lagerbäck T5, Andersen M6,
Eiskjaer S7, Gehrchen M8, Jacobs W9, van Hooff ML10, Solberg TK11
1. Department of Orthopaedics, Innlandet Hospital Trust, Lillehammer. 2. Department of Orthopaedics, Capio St Göran Hospital, Stockholm,
Sweden. 3. Spine Center Göteborg, Sweden. 4. Qulturum Center for Learning and Innovation in Healthcare, Jönköping, Sweden. 5. Department of Orthopaedics, Karolinska University Hospital Huddinge, Sweden. 6. Sector for Spine Surgery and Research, Lillebaelt Hospital,
Middelfart, Denmark. 7. Department of Orthopedic Surgery, Aalborg University Hospital, Denmark. 8. Spine Unit, Department of Orthopaedic Surgery, Rigshospitalet, Denmark. 9. The Health Scientist, The Hague, The Netherlands. 10. Department Research, Sint Maartenskliniek, Nijmegen, The Netherlands. 11. Department of Neurosurgery, University Hospital of Northern Norway, Tromsø

Bakgrunn: Dekompresjon er vanligste operative inngrep ved lumbal spinal stenose
(Solberg, et al. 2014). For å unngå vedvarende ryggsmerter etter operasjon er
avstivning i tillegg til dekompresjon blitt anbefalt, særlig hvis det foreligger en
degenerativ spondylolistese i tillegg til stenose (Fischgrund, 2004). Avstivning
medfører ekstra kostnader og øker sjansen for alvorlige komplikasjoner. Det foreligger
ingen konsensus om når man skal avstive (Deyo, et al. 2010). Dette har ført til en
praksisvariasjon mellom ulike land og regioner (Lønne, et al. 2017). I denne studien
sammenlikner vi indikasjon for operasjon, andelen operert med dekompresjon og
avstivning og kliniske resultater etter 1 år målt i tre skandinaviske land.
Metode: Studien er basert på data satt sammen av de tre nasjonale ryggregistrene i Norge, Sverige og
Danmark. Den inkluderer pasienter over 50 år operert for lumbal spinal stenose med eller uten spondylolistese i perioden 2011 til 2013. Som resultatmål brukte vi pasientrapportert utkommemål (PROMs)
som måler funksjon (Oswestry disability index, ODI), bein- og ryggsmerter (nummeric rating scale, NRS
0 til10) og helserelatert livskvalitet (EQ-5D). Baseline ble sammenliknet ved bruk av ANOVA, Chi-square,
og logistisk regresjon. Sammenlikning av gjennomsnittlig forandring ble gjort med ANOVA og ANCOVA
(case-mix justert).
Resultater: Av 14 223 inkluderte ved baseline responderte 10 890 (77 %) etter ett år. Bortsett fra færre
røykere i Sverige og oppgitt høyere grad av komorbiditet i Norge var de nasjonale baseline data like når
det gjelder demografi, livsstils data og preoperativ funksjon, smerte og livskvalitet. Fusjonsraten i de tre
landene var (pasienter uten, med spondylolistese): Norge 11 % (4 %, 47 %), Sverige 21 % (9 %, 56 %)
og Danmark 28 % (15 %, 88 %). Ved ett års oppfølging var gjennomsnitt forbedring i ODI (95 %CI) like:
Norge 18 (17 til 18), Sverige 17 (17 til 18) og Danmark 18 (17 til 19). Det var heller ingen forskjeller i
smerte og livskvalitet, ei heller etter case-mix justeringer. Pasienter operert med dekompresjon og fusjon
hadde lenger sykehusopphold.
Konklusjon: Det var lik indikasjon for kirurgisk behandling av lumbal spinal stenose, men ulik bruk
av avstivning i Norge, Sverige og Danmark. Høyere andel avstivning ga ikke bedre resultat, kun lengre
sykehusopphold og dermed høyere kostnader.
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LUMBAL SKIVEPROTESEKIRURGI:
PREDIKTORER FOR GODE LANGTIDSRESULTATER
Furunes H1,2,3, Storheim K1,2, Brox JI1,2, Rossvoll I4, Espeland A5, Berg L6, Brøgger H1,
Småstuen MC1,7, Hellum C1
1. Oslo universitetssykehus. 2. Universitetet i Oslo. 3. Sykehuset Innlandet HF Gjøvik. 4. St. Olavs Hospital. 5. Haukeland universitetssykehus. 6. Nordlandssykehuset i Bodø. 7. Høyskolen i Oslo og Akershus

Innledning: Lumbal skiveprotesekirurgi er et behandlingsalternativ for utvalgte
pasienter med kroniske korsryggsmerter og skivedegenerasjon når ikke-operativ
behandling ikke har tilfredsstillende effekt. Pasientseleksjonen er i liten grad
kunnskapsbasert, og vi ønsket å identifisere pasientkarakteristika som var
assosiert med gode langtidsresultater.
Materiale og metode: Vi analyserte en kohort bestående av 82 pasienter med kroniske korsrygg-

smerter og skivedegenerasjon som var inkludert i Den Norske Skiveprotesestudien. Potensielle prediktorer
ble registrert preoperativt, og utfallsmålene ble registrert ved kontrollen etter åtte år. Det primære
utfallsmålet var klinisk forbedring ved ODI, dikotomisert til om pasientene hadde oppnådd en klinisk
signifikant forbedring (≥15 ODI-poeng) eller ikke. Det sekundære utfallsmålet var arbeidsstatus etter åtte
år, dikotomisert til om pasientene var i jobb eller ikke.

Resultaterr: Preoperative pasientkarakteristika som var statistisk signifikant assosiert med en klinisk

forbedring på ≥15 ODI-poeng var påviselige Modic-forandringer (type 1 og/eller 2) (OR 5. 0,95 % KI 1.418.2, p=0.01) og utbredelse av Modic-forandringer (>50 % av virvelhøyden) (OR 3.8, 95 % KI 1.3-11.5,
p=0. 02), men disse var også signifikant assosiert med hverandre (p=0. 01). Preoperative pasientkarakteristika assosiert med arbeidsdeltakelse etter åtte år var <12 måneders sykefravær (OR 4. 1, 95 % KI
1.6-10.6, p=0.003), ingen komorbiditet (OR 4.4, 95 % KI 1.4-13.8, p=0.01), ODI<50 (OR 3.6, 95 %
KI 1.0-12.5, p=0.04) og høy utdanning (mer enn grunnskole) (OR 3.6, 95 % KI 1.1-11.2, p=0.03).
Sannsynligheten for å være i jobb ved åtte års kontroll var 1 % for pasienter med ≥1 års sykefravær,
komorbiditet, ODI≥50 og kun grunnskoleutdanning, og 87 % for pasienter med <1 års sykefravær, ingen
komorbiditet, ODI<50 og høyere utdanning (se prediksjonsmatrise).

Diskusjon: Pasienter med Modic-forandringer før skiveprotesekirurgi hadde større sannsynlighet for å

rapportere en klinisk signifikant forbedring ved åtte års kontroll. Langvarig sykefravær, komorbiditet, høy
ODI og lav utdanning var assosiert med lav arbeidsdeltakelse etter åtte år. Resultatene må tolkes med
varsomhet ettersom studien er gjennomført på et begrenset antall pasienter.
Prediksjonsmatrise

		

Kun grunnskole		

Høyere utdanning

Sykefravær		

Komorbiditet

Komorbiditet

≥ 12 måneder
< 12 måneder

Ingen komorbiditet

Ingen komorbiditet

ODI ≥ 50

1 % (0-4)

9 % (3-15)

4 % (0-8)

24 % (15-33)

ODI < 50

4 % (0-8)

25 % (16-35)

12 % (5-19)

52 % (41-63)

ODI ≥ 50

7 % (2-13)

38 % (28-49)

20 % (12-29)

67 % (56-77)

ODI < 50

22 % (13-31)

68 % (58-78)

47 % (36-58)

87 % (80-94)

Sannsynlighet for arbeidsdeltakelse (95 % KI) ved åtte års kontroll etter lumbal skiveprotesekirurgi.
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ISTMISK SPONDYLOLISTESE, RESULTATER FRA NASJONALT
KVALITETSREGISTER FOR RYGGKIRURGI
Rossvoll I1,3,6, Nygaard ØP2,3,6, Solberg TK4,5
1. Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital. 2. Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim.
3. NTNU. 4. Nevrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø (UNN). 5. Nasjonalt
kvalitetsregister for ryggkirurgi (UNN). 6. Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av
rygg- og nakkesykdommer, St. Olavs Hospital

Innledning: Spondylolyse/istmisk spondylolistese er en relativt vanlig forekommende tilstand. Ved uttalte symptomer i form av ryggsmerter og eller
utstrålende smerter kan operativ behandling være indisert. Hensikten med
denne undersøkelsen er å evaluere resultatene etter kirurgisk behandling
registrert i nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi.
Materialer og metoder: 315 pasienter (150 kvinner) operert med fusjonskirurgi for istmisk spon-

dylolistese (ikke tidligere ryggoperert) fulgt i ett år i Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR).
Gjennomsnittsalder 46, 9 (SD 12,7) år. Rygg og bensmerter forelå hos 75,9 %, bare rygg/hoftesmerter
hos 12,7 %, bare bensmerter hos 10,5 %. Varighet av rygg/hoftesmerter over 12 måneder ble
rapportert av 82 %, varighet av utstrålende smerter over 12 måneder av 71 %.
Preoperativ Oswestry (ODI) 36,9, numerisk smerteskala (NRS) for rygg/hoftesmerter 6, 3, bensmerter 5,
6, EuroQol (EQ-5D) 0,39.
Nivå for fusjon: L5-S1 259 (82,2 %), L4-S1 55 (17,5 %), L3-S1 1 (0,3 %).

Resultater: Metode: PLF 153 (uten skruer 16), TLIF 86, ALIF 54, PLIF 16, Uspes fremre/bakre 6.
Laminektomi var utført hos 129 (41,0 %), en eller annen form for dekompresjon hos 200 (63,5 %)
Gjennomsnittlig endring fra pre- til postoperativt (alle pasienter): ODI 15, 4 (range -48 til 70). NRSback 2,
5 (-5 til 9). NRSben 2,9 (-7 til 10). EQ5D 0,27 (-0,87 til 1, 1). Det var ikke signifikante forskjeller mellom
PLF med skruer, TLIF eller ALIF.
Pasientvurdert nytte: Helt restituert 47 (15 %) (ODI mean change 31), Mye bedre 145 (46 %) (ODI
mean change 22), Litt bedre 74 (24 %) (ODI mean change 7), Uendret 16 (5 %) (ODI mean change -7),
Litt verre 12 (4 %) (ODI mean change 3), Mye verre 12 (4 %) (ODI mean change -4), Verre enn noen
gang 9 (3 %) (ODI mean change -20).
Pasientvurdert fornøydhet: Fornøyd 81 %, litt fornøyd 9 %, hverken fornøyd eller misfornøyd 5 %,
litt misfornøyd 4 %, misfornøyd 2 %.
Peroperative komplikasjoner: Durarift 3, Feilplassert implantat 4, Blødning 2, Anafylaksi 1.
Pasientrapporterte komplikasjoner 3 måneder: UVI 8,4 %, Sårinfeksjon 4,4 %, DVT 0, LE 0,
Lungebetennelse 0,

Konklusjon: Resultatene rapportert 12 måneder etter operativ behandling av istmisk spondylolistese er
tilfredsstillende. 90 % av pasientene rapporterte at de var fornøyd eller litt fornøyd. 59 % rapporterte at
de var helt restituert eller mye bedre, 24 % litt bedre. Det ble rapportert få komplikasjoner.
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ERFARING MED VERTEBRO BODY STENT (VBS)
VED ULLEVÅL SYKEHUS
Myklevoll V1, Aksnes E2, Trana R2, Rolfsen MP2, Robak OR2, Hellum C2
1. HUS. 2. Oslo universitetssykehus

Innledning: Vi ønsker å dele våre erfaringer med VBS på Oslo universitetssykehus,
demonstrasjon av metode, indikasjoner, case og litteraturgjennomgang.
Material og metode: Gjennomgang av en case fra det siste året og aktuell litteratur.
Resultater: Bedring av virvel høyde samt lordose og lindring av smerter. Få komplikasjoner og
reoperasjoner. Flest A1. 3, A3. 1, sjeldnere osteoporotiske frakturer.

Diskusjon: Enkel prosedyre for å gjenopprette høyde og redusere kyfosen, liten risiko sammenlignet

med andre, fremre stabiliserende prosedyrer. Kan brukes alene eller med bakre fiksasjon, anbefales å
fiksere ved A3. 1 frakturer eller instabilitet med nerveaffeksjon.

Betydning/relevans: Hindrer senere kyfosering og sammenfall av virvel, minsker muligens risiko for
senere større inngrep som f. eks. corpektomi eller korrigerende osteotomi, samt implantatløsning.
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EFFEKTEN AV BYTTE FRA SYNFIX TIL SOLITÆR
IMPLANTAT VED ALIF OPERASJONER PÅ OPERASJONSTID
OG ANTALL KOMPLIKASJONER
Abdali AH, Månsson L, Hübschle L
Vestre Viken, Drammen Sykehus, Ortopedisk avdeling

Innledning: Det finnes flere leverandører av implantatmaterialer, og et skifte mellom
forskjellige leverandører kan ha mange årsaker. Dette kan være økonomiske
hensyn, regionale bestemmelser, forskjellige operasjonsteknikker eller nyoppståtte
komplikasjoner relatert til implantatmateriale. Grunnen til å bytte implantat var på
grunn av en offentlig anskaffelse. Vi ønsket å vurdere effekten på operasjonstid
og antall komplikasjoner ved bytte fra Synfix implantat til Solitær implantat ved
ALIF-operasjoner.
Materialer og metoder: Vi innsamlet materiale fra de siste 51 operasjonene med Synfix frem til skiftet
i Desember 2014, samt de første 50 operasjonene med Solitære etter skiftet. Data ble samlet inn retrospektivt fra pasientjournaler, og forløpet ble fulgt frem til 01.07.17. Datasetet ble registrert og analysert
i Excel. Analyse ble også gjort med eksklusjon av pasientene med bakre fiksasjon+ALIF, tall presentert
med fet skrift.

Resultater: Materialet besto 51 pasienter operert med Synfix, 50 med Solitær. To av pasientene med
Synfix og en av pasientene med Solitær fikk i samme operasjonsseanse gjort en bakre fiksasjon i tillegg
til ALIF, med resulterende lengre operasjonstid. Gjennomsnittlig operasjonstid i Synfixgruppen var 100,1
(98,2) minutter (SD 38,02) (median 91 (88)), i Solitærgruppen 93,4 (86) (SD 41,4) minutter (median
56, 5 (85.5). T-test for forskjell i operasjonstid ga p-verdi på 0,398 (0,121). Rank sum test for forskjellig
operasjonstid ga p-verdi 0,361 (0,410). Gjennomsnittlig antall komplikasjoner i Synfix gruppen var
0,18 (0,17), i Solitærgruppen 0,28 (0,27) (SD 0,45). Det var ingen signifikant forskjell i hyppighet av
komplikasjoner mellom gruppene (P-verdi 0,215 (0,218), Chi2-test).
Diskusjon: Det ses på tallene at både gjennomsnittlig og median operasjonstid samt gjennomsnittlig

antall av komplikasjoner er lavere i Solitærgruppen. Forskjellen når dog ikke statistisk signifikans. Det er
først og fremst et lite datasett, hvilket påvirker muligheten for å oppdage små forskjeller i operasjonstid
og komplikasjonsrate. Et større datasett vil muligvis kunne påvise en statistisk signifikant forskjell. Data
av Solitærgruppen er også innhentet fra de første femti operasjonene, og operasjonstiden kan dermed
være preget av en opplæringsperiode. Dette kan også bidra til å svekke signifikans. En senere utvidelse
av prosjektet med en kontrollgruppe i steady stat etter skiftet vil også kunne belyse problemstillingen
ytterligere.

Betydning/relevans: Når man gjør et skifte i bruk av implantatmateriale er det avgjørende at skiftet

ikke skal få komplikasjoner som går utover pasienten, og heller ikke får økonomiske konsekvenser for
avdelingen. Vårt studie bidrar med viktig kunnskap om konsekvensene av et slikt skifte. Vi har nå et godt
grunnlag for å vurdere lignende problemstilling er i fremtiden.
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ALTERNATIV OPERATIV BEHANDLING AV BURSTFRAKTURER
I THORAKOLUMBALCOLUMNA MED NY OPERATIV TEKNIKK
Bräuer, Sletten, Knobloch, Schnell-Husby, Rossvoll
Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

Innledning: Ved brudd i ryggsøylen benyttes ofte bakre tilgang med pedikkelskruer for reposisjon og fiksering av bruddet.1 Standardmetoden på både St. Olavs
hospital og ellers på andre sykehus nasjonalt og internasjonalt er å bruke ikke-vinkelstabile pedikkelskruer rostralt og caudalt for frakturvirvelen og 2 fleksible stag
(TiAlO2) som over bruer frakturvirvelen. Både umiddelbar postoperativt resultat
med standardmetoden på RTG/CT og påfølgende kontroll ved 3 måneder postop./
ca. 12 måneder postop/3 måneder etter amotio atellae har vist i varierende grad
oppnådd anatomisk korreksjon og mulig sammenfall av reponert frakturvirvel med
påfølgende uønsket og ikke anatomisk kyfosering i columna vertebralis.2
En har prøvd å reponere frakturen inspirert fra prinsippene tatt fra deformitetskirurgien i columna
vertebralis – med kun monoaksiale/vinkelstabile pedikkelskruer også i frakturvirvelen og reposisjon på
lordosert tykk/rigid stag (6.0 mmCrCoPlus) med rod-. reducere samt distraksjon av pedikkelskruene på
staget fra frakturvirvelen både rostralt og caudalt.

Material og metoder: Hensikten med undersøkelsen var å evaluere med CT/RTG umiddelbar

postoperativ reposisjonseffekt av fraktur-virvelen i torakolumbal columna i forhold til i innledningen
beskrevet ny metode. 26 pas. med A3- og A4-frakturer ble inkludert i tidsrommet f.o.m.
04/2012 t.o.m. 12/2016, alle operert av en og samme operatør.

Resultater: Corpus-resthøyde preoperativt varierte mellom 12 % og 48 %, gjennomsnittlig postoperativt
reposisjonseffekt 94 %, lavest oppnådd reposisjon 85 % av frakturcorpus i forhold til rostral og caudal
corpus.
Diskusjon: Obligatoriske vinkelstabile pedikkelskruer i frakturvirvelen kan optimalisere distraksjon av

spesielt lig. anterius gjennom ligamentotaksis og tilsvarende reposisjonsmulighet av fraktur-corpus. I
kombinasjon med distraksjon av vinkelstabile pedikkelskruer rostralt og caudalt for fraktur-corpus på
lordosert rigid stag (6.0 mm/CrCoPlus) virker den nye utprøvde reposisjonsmetoden lovende med tanke
på effektiv og reproduserbar reposisjon av A3- og A4-frakurer i torako-lumbal columna.

Betydning/relevans: Videre utprøving av metoden på flere pasienter og kontroll av bevart reposisjonsresultat ved 3 måneder/12 måneder postop/3 måneder etter amotio atellae kan evt. vise til bedre
oppnådd anatomisk korreksjon og lite til ingen sammenfall av reponert frakturvirvel i forhold til
standard-reposisjonsprosedyren.

Referanser:
1. W. Dick - A New Device for Internal Fixation of Thorako-Lumbar and Lumbar Spine fractures: the Fixateur interne/
Langenbecks Arch Chir 364 - 1984
2. Sletten, Bräuer Knobloch, Rossvoll - Early loss of correction in short segment instrumentation of burst fractures of the thoracolumbar
junction is associated to patient age, not to fracture classification/e-poster EUROSPINE 2016 BERLIN
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METODISK GJENNOMGANG AV INDIKASJONSSTILLING OG
OPERASJONSMETODE FOR SKOPISK VEILEDET PERKUTAN
CALCANEUSFRAKTURKIRURGI
Nilsen F1, Molund M1, Stødle AH2
1. Seksjon for fot- og ankelkirurgi, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold. 2. Seksjon for fot- og ankelkirurgi, Ortopedisk avdeling,
Oslo universitetssykehus Ullevål

Innledning: Ved disloserte calcaneusfrakturer har man tradisjonelt behandlet
pasientene med enten konservativ behandling eller åpen reposisjon og platefiksasjon. Det er knyttet usikkerhet til om operativ behandling gir bedre resultater etter
calcaneusfrakturer. Mye av dette kan skyldes en relativt høy komplikasjonsrisiko
ved åpen kirurgi. Den senere tiden har fokuset skiftet mot frakturfiksasjon ved
hjelp av perkutane og evt. skopisk veiledede prosedyrer, alternativt ORIF via sinus
tarsi tilgang, hvor komplikasjonsrisikoen anses som lavere. Selv om flere små retrospektive artikler presenterer resultater etter scopisk assistert calcaneusfrakturkirurgi er selve operasjonsmetoden meget dårlig beskrevet i litteraturen.
Ved Oslo universitetssykehus Ullevål og Sykehuset Østfold har vi gjennom flere år operert utvalgte
frakturer med denne metoden. Fremgangsmåten er blitt til ved “learning by doing”, men vi har per nå en
ensartet metodikk som fungerer tilfredsstillende.

Materiale og metode: Vi presenterer vår metode og rasjonale for perkutan, artroskopisk veiledet

fiksasjon av utvalgte calcaneusfrakturer med rtg. bilder og operative bilder. Vi gir også en vurdering av
indikasjon og kontraindikasjon for bruk av metoden.

Diskusjon: Calcaneusfrakturer er ofte komplekse frakturer med risiko for senfølger i form av artrose,

malalignement og redusert funksjon. Reposisjon og fiksasjon av frakturen kan tenkes å bedre disse
resultatene, både med tanke på bedret funksjon primært, men også bedre resultater etter “salvage”kirurgi. Det har vært knyttet usikkerhet til utbyttet av kirurgi, men de fleste undersøkelser baserer seg på
sammenligning av konservativ behandling mot åpen kirurgi med ekstensiv lateral tilgang. Denne metoden
er kjent for å være beheftet med en stor komplikasjonsrisiko, spesielt med tanke på sårproblematikk.
Vi mener at for enkelte frakturer som er egnet for perkutant og artroskopisk veiledet fiksasjon, kan
resultatene bedres uten den samme risikoen for komplikasjoner. Basert på våre erfaringer presenterer vi
operasjonsmetoden vi bruker ved slik kirurgi. Metoden har en viss læringskurve, og man bør beherske
bakre ankelskopi og ha god kjenskap til fottraumatologi før man prøver dette.
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RESULTATER ETTER PERKUTAN OG
ARTROSKOPISK ASSISTERT SKRUEOSTEOSYNTESE
AV CALCANEUSFRAKTURER
Grün W1, Molund M1, Nilsen F1, Stødle AH2
1. Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål

Innledning: Kirurgisk behandling av calcaneusfrakturer med åpen reposisjon og
plateosteosyntese har vist seg å ikke gi bedre kliniske resultater sammenliknet med
konservativ behandling og har vært assosiert med tildels høye komplikasjonsrater.
I de siste årene har det derfor vært en trend mot mindre invasive teknikker. Vi har
siden 2013 operert utvalgte calcaneusfrakturer med skopisk assistert perkutan
skrueosteosyntese.
Materiale/metode: Vi har gjort en klinisk og radiologisk follow-up minst 12 måneder etter operasjonen
på 11 pasienter med Sanders grad II og III frakturer som har blitt operert på Oslo universitetssykehus
og SØ. Standard røntgenprojeksjoner for å bedømme stillingen og utviklingen av posttraumatisk subtalar
artrose ble tatt. Det kliniske resultatet ble objektivert ved bruk av American Orthopaedic Foot and
Ankle Society (AOFAS) ankle-hindfoot scale og Calcaneus Fracture Scoring System (CFSS). Det subjektive resultatet ble evaluert ved hjelp av Manchester-Oxford Foot Questionarie (MOxFQ) og Short Form
36 (SF-36).
Resultater: Populasjonen bestod av 10 menn og 1 kvinne med en gjennomsnittsalder på 46 år

(SD ±15) og follow-up på 20,6 (±7,5) måneder. Pasientene ble operert 4,5 (±3,0) dager etter skaden og
utskrevet 2,9 (±1,7) dager etter operasjonen. Inngrepet tok gjennomsnittlig 131 (±30) minutter. Postoperativ røntgen viste en økning i Böhler’s vinkel på 18 (±13) grader, røntgen ved follow-up derimot en
reduksjon med 9 (SD11) grader sammenliknet med postoperativ røntgen. 10 pasienter viste tegn på subtalar artrose av forskjellig grad. Bevegelighet i subtalarledd var gjennomsnittlig 22 (±7) grader på operert
side og 34 (±5) grader på frisk side. Komplikasjonsraten var svært lav: ingen pasient utviklet sårinfeksjon
eller sårnekrose, 3 av pasientene beskrev en forbigående nervepåvirkning i foten. Ingen av pasientene
ble reoperert. 10 av 11 pasienter bruker vanlige sko. Gjennomsnittlig VAS i hvile var 0,9 (±1,7) og ved
aktivitet på 4, 4 (±2,4). 9 pasienter kunne etter rehabilitering fortsette i samme jobb som før, en pasient
måtte bytte jobb og en pasient ble arbeidsufør som følge av skaden. Vi evaluerte en median AOFAS score
på 87 (50-100), median CFSS på 85 (26-100) og median MoxFQ på 23,4 (0-73,4).

Diskusjon/konklusjon: Per dags dato er det lite publiserte resultater av denne metoden med tildels

svært små pasientmaterialer. Pasientmaterialet vårt er også relativt lite. Resultatene våre indikerer at
denne metoden gir et godt klinisk resultat med en svært lav komplikasjons- og reoperasjonsfrekvens.
Med tanke på at operasjonsteknikken er teknisk krevende og har en lang læringskurve forventer vi å
kunne forbedre resultatene våre på sikt. En RCT er nødvendig for å kunne bedre evaluere fordelene til
denne operasjonsteknikken.
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EITT ÅR MED SKOPISK REPARASJON
AV CALCANEUSFRACTUR
Vinje T, Anderssen G, Haakonsen R
Haukeland universitetssjukehus

Innleiing: Sidan hausten 2016 har me operert 13 calcaneusfracturar med skopisk
assistanse. Metoden blei presentert på Høstmøtet 2016 etter operasjon av dei
4 fyrste pasientane, med oppskrift frå Are Stødle. Me ville no kikka på korleis
det hadde gått med pasientane i den perioperative fasen og samanlikna med
behandlinga dei føregåande åra. Me ville òg beskriva erfaringane me har gjort med
skopisk assistanse, og korleis metoden har utvikla seg.
Material og metode: Me brukte operasjonsprogrammet Orbit 5 og søkte opp pasientar på operasjonskortet ”Calcaneusfractur” frå sommaren 2013 til 31 august 2017. Journalsystemet Dips blei brukt til
å finna ytterlegare informasjon om pasientane, i tillegg til det elektroniske rtg-systemet Pacs. Me delte
pasientane inn i tre grupper iht operativ tilgang: 1) standard-L, 2) sinus-tarsi/percutan og 3) skopisk assistert. Me registrerte preoperativ ventetid, operasjonslengde, liggetid, samt alvorleg sårkomplikasjon.

Ved skopisk assistert reparasjon av calcaneusfractur legg me pasienten i bukleie som ved bakre ankelskopi. Me gjennomlyser med c-boge og set fyrst ein apexpinne på tvers bak i hælen, før me etabler sinustarsi portal. Fyrst reponerer me tuber mot konstanten, før me jekker opp bakre leddfasett og fikserer.
Gjennomlysing og skopi blir nytta vekselvis for å vurdera reposisjonen og fiksasjonen. Me har òg byrja å
bruka 3D-printa plastmodell som me pakkar sterilt i feltet.
Resultat: Tabell som viser opererte calcaneusfracturar 				
		
Tilgang
Periode

Standard-L

Sinus/percutan

Skopisk

Totalt

Haust 2013

9

0

0

9

2014

9

4

0

13

2015

5

5

0

10

2016

3

10

4

17

2017

1

0

9

10

Totalt

27

19

13

59

Gjennomsnitts liggetid var 26 dagar for standard-L, 13 dagar for sinus/percutan og 10 dagar for skopisk
assistert tilgang. Det var to alvorlege komplikasjonar etter standard-L og to alvorlege etter sinus/percutan
og ingen etter skopisk assistert tilgang.

Konklusjon: Skopisk assistert reparasjon av calcaneusfractur ser ut til å vere ein nyttig metode om
ein vurderer liggetid og perioperative komplikasjonar. Om ein legg til grunn døgnpris for utskrivingsklar
pasient på 4622 kroner, sparer ein omlag 74.000 per pasient operert med skopisk samalikna med
standard L-tilgang. For 14 pasientar operert årleg blir innsparinga på over ein million kroner.
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OPERATIV BEHANDLING AV FRAKTURER
I BAKRE DEL AV CORPUS TALI
Anderssen G, Vinje T
Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Bakgrunn: Ved gjennomgang av to kasuistikker ønsker vi å presentere en metode
for operativ behandling av frakturer i bakre del av corpus tali.
Metode: Operasjonene ble hentet frem i Orbit 5. Data om de aktuelle pasienter ble deretter hentet ut fra
EPJ DIPS. Røntgenbilder og CT-bilder ble hentet fra digitalt røntgenarkiv og gransket i IMPAX. Bilder og
video fra operasjon ble hentet inn peroperativt med samtykke fra begge pasienter.
Diskusjon: Frakturer i bakre del av corpus tali kan være vanskelig å få tilstrekkelig oversikt over, samt

reponere og fiksere, fra en singeltilgang medialt. To ledd kan potensielt utvikle sekundær artrose. Etter
noen år hvor vi har benyttet posterolateral tilgang til bakre malleol ved ankelbrudd, bestemte vi oss for
å kombinere denne tilgangen sammen med en medial tilgang for kominutte brudd i bakre del av talus.
Pasientene ble operert i bukleie. Standard posterolateral tilgang til bakre tibia, talocrural kapsel åpnet
for tilgang til posteolaterale del av talus. Osteotomi i mediale malleol for tilgang til posteromediale del av
talus. Fragmentene ble reponert åpent og fiksert med en kombinasjon av lavprofilerte posisjonsskruer og
halvgjengete skruer. Totalavlastet i gips i 6 uker postoperativt.

Resultat: Ingen tegn til avaskulær nekrose i talus. Full belastning etter 10 uker med 5 grader

dorsifleksjon. Vi mener vi kan få til god reposisjon og fiksasjon ved å bruke disse to tilgangene. Volumet
er lavt, så en større studie med flere samarbeidende avdelinger vil kanskje belyse denne metodens
fordeler og ulemper bedre.
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UNDERSØKELSE AV STABILITET I SYNDESMOSEN
I NORMALE ANKLER
Haanæs EK, Foss OA
St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus

Vi ønsket å finne ut om external rotation test med 7,5 Nm med F-tool medfører
økning i tibiofibular overlap eller medial clear space hos friske. Ved operativ
behandling av ankelfraktur gjøres testen peroperativt etter fiksering av fraktur i
fibula og evt. mediale malleol. Testen er beskrevet av Jenkinson et al og
Pakarinen et al.
Materiale og metode: Vi rekrutterte medarbeidere på Ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital ved

invitasjon per e-post og oppslag i sykehusets avdelinger og kontorer. Eksklusjonskriterier var graviditet,
tidligere operasjon i eller opplevd sekvele etter skade i ankel eller nevrologisk svekkelse. External rotation
test i gjennomlysning ble gjennomført med kalibrert fjærvekt og F-tool med forsøkspersonen i ryggleie.
Kirschnerpinner på 1,0 og 1,98 mm var tapet fast i nivå med ankelen som en kalibrering for observatøren.
Anklene var i 90 grader dorsalfleksjon og lett innadrotert for å få en korrekt skråprojeksjon (mortise).
Forsøkspersonen hadde rtg-beskyttelse over truncus. 20 personer med 40 ankler ble undersøkt.
Interobserver reliability ble undersøkt ved 26 av 40 undersøkelser.

Resultater: Utadrotasjon medførte fra ingen til 1 mm endring i tibiofiubular overlap og medial clear
space. Det var ingen interobserver-variasjon.
Gjennomsnitt = 0,1 mm, standardavvik = 0,3 mm.
95 % konfidensintervall (t-fordeling) var (0,02, 0,2) mm

Diskusjon/begrensninger: Testene var gjort uten anestesi. Tibiofibular overlap er vanskelig å
bestemme klinisk, medial clear space er lettere å fange visuelt. Deltoidligamentskade eller medial
malleolfraktur er nær alltid samtidig forekommende med syndesmoseskade. Visuell differensiering av
avstander på millimeternivå har en viss usikkerhet. Tibiofibular overlap og medial clear space er egentlig
kontinuerlige variabler, men vil i klinisk sammenheng ha mer preg av å være diskrete variabler over et lite
størrelsesspekter. Vårt utvalg er begrenset i størrelse, men testen har i kliniske forsøk gjort av Pakarinens
gruppe også vist seg å ha god interobserver reliability i peroperativ vurdering av ankelfrakturer.
Klinisk betydning: Største differanse uten og med utadrotasjonsstress var 1 mm og kan være
veiledende for hva som aksepteres som normalt peroperativt.

Referanser:
1. Jenkinson et al: Intraoperative diagnosis of syndesmosis injuries in external rotation ankle fractures.
J Orthop Trauma. 2005 Oct;19(9): 604-9.
2. Pakarinen et al: . Intraoperative assessment of the stability of the distal tibiofibular joint in supination-external rotation injuries of the ankle:
sensitivity, specificity, and reliability of two clinical tests. J Bone Joint Surg Am. 2011 Nov 16;93(22): 2057-61.
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SAMMENHENG MELLOM REPOSISJON AV SYNDESMOSEN
OG KLINISKE RESULTATER VED WEBER C FRAKTURER
Andersen MR1, Diep LM2, Frihagen F3, Hellund JC4, Madsen JE3, Figved W1
1. Ortopedisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken. 2. OCBE, Oslo universitetssykehus. 3. Divisjon for Ortopedisk kirurgi,
Oslo universitetssykehus. 4. Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus.

Innledning: Formålet med studien var å kartlegge om kvaliteten på reposisjonen
av syndesmosen hadde innvirkning på det kliniske resultatet.
Materiale og metode: I en studie av Weber C frakturer ble 97 pasienter fulgt over 2 år. 87 (90 %)

fullførte 2 års oppfølgning. Syndesmosens stilling ble vurdert ved CT postoperativt og etter 1 og 2 år. Den
tibiofibulære avstanden (TFA) ble målt ved 3 punkter (fremre, midtre og bakre) og differansen mellom
operert og ikke-operert ankel ble registrert (differanse TFA). Kliniske skår var AOFAS ankle-hindfoot score
(AOFAS), Olerud-Molander Score (OMA) og bevegelighet (ROM). Mixed effekt lineær regresjonsanalyse
og ikke-parametrisk analysemetode ble brukt for å kartlegge sammenheng mellom differanse TFA og
kliniske skår. CT-målingenes evne til å evaluere syndesmosen ble analysert ved hjelp av standard reciever
operating characteristic (ROC) analyse.

Resultater: Regresjonsanalyse viste signifikant sammenheng mellom fremre differanse TFA og AOFAS
skår (b=-1.33; 95 % CI: -2. 10 til -0.57; p=0.001) og mellom fremre differanse TFA og OMA skår
(b=-1.59; 95 % CI: -2.69 til -0.49; p=0.005). Pasienter med >1 millimeter økning i TFA hadde dårligere
kliniske skår ved hhv. 6 måneder, 1 år og 2 år: AOFAS (87 vs. 90; p=0,003, 90 vs. 96,5; p=0,009,
86 vs. 95; p =0,007), OMA (70 vs. 90; p=0.002, 85 vs. 100; p=0.001, 90 vs. 100; p =0.007) og ROM
(-10° vs. -7°; p=0.03, -9° vs. -4.5°; p =0.008, -8° vs. -3.5°; p <0.001). ROC-analysene demonstrerte
fremre differanse TFA som et brukbart mål (areal under ROC kurven >=0,7) ett og to år etter kirurgi,
mens midtre differanse TFA kun viste brukbar evne til å skille 2 år etter kirurgi. Ved CT etter 1 år
synes grense for akseptabel reposisjon å ligge mellom 1 og 2 millimeter (spesifisitet 58-79 %,
sensitivitet 61-80 %).
Diskusjon: God reposisjon av syndesmosen er viktig og studien er, så langt vi vet, den første til å

bekrefte sammenhengen mellom reposisjon og kliniske resultater. 1-2 millimeter forskjell i TFA mellom
operert og ikke-operert side gir dårligere kliniske resultater. Måling av bredde foran og sentralt i
syndesmosen er en adekvat metode for å avgjøre om reposisjonen god nok. Det bakre målet er mer
usikkert og må tolkes med forsiktighet.

Betydning: Å måle differansen av fremre og midtre del av syndesmosen mellom operert og ikke-operert
ankel for å stadfeste om reposisjonen av syndesmosen er god nok kan brukes i klinikken. Ved differanse i
TFA >1-2 mm etter kirurgi, bør en vurdere reoperasjon da dette er forbundet med dårligere
kliniske resultat.

238

Høstmøteboken • 2017

Abstrakt

807

Fot/ankel

PSEUDARTROSEKIRURGI I SESAMBEIN:
3 KASUISTIKKER
Sundet M
Martina Hansens Hospital

Innledning: Plagsom pseudartrose i sesambein er ikke uvanlig hos unge og
aktive pasienter. Det forekommer både etter traumatiske frakturer og etter stressfrakturer, insidensen er ukjent. Pasientenes plager kan være store, og umuliggjør
ofte idrettsaktivitet. Ofte ønsker pasientene kirurgi, og standardmetoden i dag er
sesamoidektomi. Dette er en metode som både pasienter og kirurger ofte ønsker
å unngå, av frykt for komplikasjoner som hallux valgus/varus eller annen
dysfunksjon.
Vi ønsket derfor å prøve ut pseudartrosekirurgi i sesambeina. Metoden ble først beskrevet i en artikkel av
Anderson og McBryde i 1997, men det ikke publisert noe om den senere.

Materiale og metode: 3 aktive mosjonister på 31, 34 og 43 år ble operert med åpen utskrapning

av pseudartrose og bengrafting, mellom 2014 og 2016. Det var to mediale og et lateralt sesambein.
Alle tre hadde preoperativt forsøkt konservativ behandling i minst 18 måneder uten bedring, og alle
ønsket å unngå sesamoidektomi. Pasientene er etterundersøkt klinisk og radiologisk med 9-24 måneder
oppfølgingstid.

Resultater: Alle tre sesambein tilhelte klinisk og radiologisk. En pasient utviklet senere en IP-ledds-

artose av ukjent årsak og er planlagt operert med IP-leddsartrodese. Alle tre pasienter er godt fornøyd
med inngrepet og 2 av dem er tilbake i samme aktivitet som før skaden. Den tredje er mye bedre enn
før og er helt kvitt plagene fra MTP1, men plages nå med IP-leddet som skal opereres.

Relevans: Foredraget vil presentere operasjonsmetoden og pasientkasuistikkene. Vi er fornøyd med
metoden og vil fortsette å tilby denne operasjonen til selekterte pasienter med plagsom sesambeinspseudartrose som ønsker å unngå sesamoidektomi.
Referanse:
Anderson RB, McBryde AM jr. Autogenous bone grafting of hallux sesamoid nonunions.
Foot ankle int 1997 May; 18(5): 293-6.
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EFFEKTER AV PROKSIMAL MEDIAL GASTROCNEMIUSFORLENGING PÅ FOT OG ANKEL BIOMEKANIKK
Molund M1, Husebye EE2, Hellesnes J2, Nilsen F1, Hvaal K2
1. Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold. 2. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål

Innledning: Gastrocnemius er den sterkeste plantarfleksor i ankel og fot.
Gastrocnemius forlengelse anvendes som behandling av en rekke tilstander i fot
og ankel. Litteraturen er mangelfull vedrørende hvilke biomekaniske endringer
som er å forvente etter slik kirurgi. Vi ønsket med denne studien å evaluere
endringer i bevegelighet i ankel, funksjon for achillessenekomplekset og endringer
i fottrykk etter proksimal medial gastrocnemiusforlenging.
Materiale og metode: 40 pasienter med kronisk plantar fasciitt ble randomisert til proksimal gastro-

cnemiusforlengelse eller tøyningsøvelser. Dorsalfleksjon ble målt før kirurgi og 12 måneder etter kirurgi
med spesialkonstruert skinne. Styrke, eksplosivitet og utholdenhet i triceps-surae komplekset ble vurdert
ved hjelp av et testbatteri beskrevet av Silbernagel et al. før og 12 måneder etter kirurgi. Endringer i
fottrykk ble evaluert ved pedobarografi før og 12 måneder etter kirurgi.

Resultater: Ankel dorsalfleksjon med strakt kne økte fra 6° (-3 -15) før kirurgi til 10,5° (0-23) etter
kirurgi (p<0,001). Det var ingen endring i dorsalfleksjon i ikke operert gruppe i observasjonstiden. Testbatteriet avdekket ikke signifikante forskjeller mellom de to gruppene ved 12 måneder kontroll. I gruppen
med opererte pasienter ble det målt økt prestasjon for en utholdenhetstest, men redusert eksplosivitet fra
før til 12 måneder etter kirurgi. Plantart forfotstrykk økte fra 536 KPa (306-708) ved baseline til 642 KPa
(384-885) ved 12 måneder oppfølging (p<0,001).
Diskusjon: Resultatene fra studien viser som forventet at dorsalfleksjonbevegelighet øker etter kirurgi.
Imidlertid er økningen mindre enn ved andre metoder for gastrocnemius forlengelse, og mindre enn
kadaverstudier skulle tilsi. En mer distal prosedyre vil sannsynligvis ha et større korreksjonspotensiale.

En noe dårligere prestasjon for 2 av 6 funksjonstester sammenlignet med baseline for operasjonsgruppen kan være uttrykk for en reell mindre svekkelse av eksplosivt fraspark, selv om det at gruppene
presterer likt ved oppfølging delvis motsier dette. En tendens til økt utholdenhet ved testing tilsier også at
funksjonen i liten grad er påvirket etter kirurgi. Plantart forfotstrykk øker etter kirurgi. Dette i motsetning til
teoretiske betrakninger. Dette kan skyldes at pasientene har mindre smerter fra sin grunnlidelse plantar
fasciitt og derved fullbelaster foten i større grad etter behandling. Alternativt kan dette skyldes en ikke
målbar endring i bakfot og ankelens biomekanikk etter kirurgi.

Betydning/relevans: Studien gir økt kunnskap om endring av biomekanikk i foten etter dette vanlige
inngrepet. Pasientene bør følges videre mtp. vedvarende klinisk effekt, achillesfunksjon, fottrykk samt
dorsalfleksjonsmålinger.
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EFFEKT AV ANDRE GANGS BEINMARGSSSTIMULERING SOM
BEHANDLING FOR OSTEOCHONDRALE LESJONER I TALUS
– EN RETROSPEKTIV GJENNOMGANG AV EN PASIENTSERIE
Folkestad M1, Laudal ES2, Husebye EE1
1. Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. 2. Ortopedisk avdeling, Vestre Viken, Bærum sykehus

Innledning: Osteochondrale lesjoner i talus (OLT) kan behandles med beinmargsstimulering (BMS), såkalt mikrofrakturering. I denne studien etterundersøker vi
pasienter som har manglende effekt av første gangs BMS og som derfor har fått
utført samme prosedyre en gang til for samme lesjon.
Materiale og metode: Operasjonslister 2012-2016 ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, ble gjennomgått for å finne pasientene. Pasientene fikk tilsendt spørreskjema som bestod av utdrag (PROM-delen) av
AOFAS Ankle-Hindfoot score. De som ikke svarte ble telefonintervjuet. Aktivitet, gangavstand og funksjon
med max funksjonsscore 68 poeng ble registrert. Pasienter som, etter manglende effekt av andre gangs
BMS, har fått utført autolog chondrocytt implantasjon (ACI) har ikke fått tilsendt spørreskjema.

Resultater: 21 pasienter fikk utført andre gangs BMS av OLT i aktuell periode. 6 av disse pasienter
har senere fått utført ACI og 1 pasient er operert med ankelartrodese. Spørreskjemaet ble tilsendt de
resterende 14 pasientene. 3 har ikke svart. Ankelen var verre hos 5 av 11 pasienter, uendret hos 3, og
bedre hos 3 pasienter. Bevegeligheten var verre hos 4 av pasientene, uendret hos 5 og bedre hos 2 av
pasientene. På tilfredshet med ankelen scoret de i snitt 3,5 (0 verst-10 best). Smertescore vurdert med
VAS (0-10) ble angitt med gjennomsnitt 3,9. Funksjonsscore ble 36/68 (8-56/68). 5 av 11 ville gjort
operasjonen på ny, 5 ville ikke gjort det, mens 1 var usikker. 1 har i etterkant av registreringsperioden blitt
operert med bl. a. calcaneusosteotomi, 1 er søkt inn til ACI, mens 3 ble vurdert som uaktuelle kandidater
for dette.
Diskusjon: Siden 2012 har det blitt utført andre gangs BMS ved OLT hos relativt få pasienter. Av 21

pasienter angir kun 3 å ha blitt bedre etter BMS. Tilfredsheten er således totalt sett lav. Til tross for at kun
3 av 11 pasienter anga bedring, ville 5 gjort operasjonen igjen, noe som indikerer at behandlingalternativene er få.

Betydning/relevans: Til tross for et beskjedent tallmateriale, viser de gjennomgående dårlige
resultatene ved andre gangs beinmargsstimulering, at behandlingen trolig ikke bør utføres.
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PERONEUS LONGUS-SKADER OPERERT MED
TENODESE TIL PERONEUS BREVIS
Aas LK, Eikrem M
Ortopedisk avdeling, Ålesund sykehus

Innledning: Ved skade av peroneus longus er en aktuell behandlingsmetode
å gjøre tenodese til peroneus brevis. Det samme kan være aktuelt ved ruptur
av begge senene. Målet med studien er å se på resultatene av operasjoner der
peroneus longus-senen er ofret fordi primær sutur ikke er mulig, men der begge
musklene vil virke over senefestet for peroneus brevis.
Materiale og metode: Vi gjorde en gjennomgang i vårt operasjonsregister f.o.m 2010 t.o.m. 2017.

Alle pasienter med diagnosekode M76. 7 eller S86. 3 ble registrert. Bare pasienter med tenodese av
peroneus longus til brevis, der begge er forankret til basis av 5. metatars, er inkludert. Også pasienter
som hadde behov for fritt senegraft er inkludert. Der det ble utført tilleggsprosedyrer er dette notert, men
peroneusskaden ble oppfattet som hovedproblem hos alle. Alle hadde funksjonell peroneus brevis- og
longus-muskulatur preoperativt. Det er gjennomført telefonintervju, og pasientene har fylt ut tilsendt
skjema for Manchester-Oxford Foot Questionnaire (MOxFQ). Videre ble livskvalitetsparametrene EQ-5D
og EQ-VAS registrert. Baseline demografiske data ble registrert (alder, kjønn, side) samt symptomvarighet
før inngrepet, komplikasjoner og oppfølgingstid. Undersøkelsen er gjort retrospektivt. Primært endepunkt
var differanse i MOxFQ-totalscore før og etter operasjon.

Resultater: Vi har operert 9 pasienter i den aktuelle perioden. Det var 1 kvinne, median alder 53 år
(32-66), median oppfølgingstid 29 måneder (14-76). Det var 4 høyreføtter. Median symptomvarighet
før operasjon var 6 måneder (4-24). 6 pasienter fikk utført tilleggsprosedyrer. Gjennomsnittlig MOxFQscore preoperativt var 56 (47-88). Preoperativ EQ-5D var 0,389 (0,162-0,723) og preoperativ EQ-VAS
var 61 (23-70). Gjennomsnittlig bedring av MOxFQ score var 38 (-5-75). Denne endringen er statistisk
signifikant (p<0,05). Det var også signifikant bedring (p<0,05) i alle tre MOxFQ-domener (Gå/Stå, Smerte
og Sosial interaksjon). For hvert av disse var gjennomsnittlig forbedring over det nivået som regnes som
minste relevante kliniske forskjell. Sekundære endepunkter var EQ-5D, og EQ-VAS. Gjennomsnittlig
bedring EQ-5D var 0,200 (-0,701-0,838) som ikke er signifikant og EQ-VAS 33 (23-70) som er signifikant
(p<0,05). 2 komplikasjoner ble registrert, 1 overfladisk sårinfeksjon og 1 slakk tenodese som ble reoperert.
7 av 9 pasienter ville latt seg operere igjen, gitt at de kjente utfallet på forhånd.
Diskusjon/relevans: Ruptur i peroneus longus-senen er en sjelden skade. Kroniske smerter, instabilitet
og varusstilling i bakfoten er typisk. Konservativ behandling hjelper sjelden. Vår primære metode har vært
tenodese til brevis, eventuelt ved hjelp av fritt graft. Resultatene tyder på at denne behandlingen gir god
funksjon og betydelig reduksjon av symptomer i denne pasientgruppen. 2 pasienter hadde komplikasjoner,
men begge var forbigående. Svakheter ved studien er at den er retrospektiv, materialet er lite, og at noen
av pasientene har tilleggsskader som forvirrer bildet. Sammenliknbare studier finnes knapt i litteraturen.
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FALL OG REOPERASJONER ETTER FALL HOS PASIENTER
AMPUTERT GJENNOM LEGG, KNE ELLER LÅR
Hannestad I1, Engebretsen E1, Witsø E2, Basso T2
1. Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. 2. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

Innledning: Stor amputasjon i underekstremitet (SAIU) defineres her som
amputasjon proksimalt for ankelen. Indikasjonen er oftest iskemi, osteomyelitt og
traume. Målet med studien var å finne forekomst av fall etter SAIU ved St. Olavs
hospital og videre identifisere risikofaktorer for fall og hvor ofte fall førte
til reoperasjon.
Materialer og metoder: Dette er en retrospektiv kohortstudie med prospektivt registrerte data fra

elektronisk operasjonsplan og -pasientjournal (EPJ). Studien inkluderer pasienter med SAIU mellom
2005 og 2015 ved St. Olavs hospital. Alder, kjønn, diabetes mellitus, indikasjon for, og nivå av,
amputasjon, samt type reoperasjoner og fall ble registrert. Tiden fra primæroperasjon til reoperasjoner
og død ble beregnet. For pasienter med fall under indeksoppholdet ble kognitiv svikt og bruk av
utvalgte medikamenter kartlagt.

Resultater: 459 pasienter med totalt 533 primæramputasjoner ble identifisert. Ved primæramputasjon

var median (percentil) alder 78 år (66,84) og 60 % var menn. Reoperasjon ble utført hos 29 % av
pasientene. Median overlevelse (95 % CI) etter amputasjonen var 26 måneder (19,33). 102 pasienter
hadde et registrert fall etter amputasjonen, hvorav 73 (14 % av alle) falt under indeksoppholdet. Mannlig
kjønn og leggamputasjon økte risikoen for fall med en odds ratio på henholdsvis 1.628 (1.003 til 2.644)
og 3.9 (1.9 til 8.0). Tretten pasienter ble reoperert som en direkte følge av fall, og alle disse hadde iskemi
som indikasjon for primæramputasjon.

Diskusjon: Sammenlignet tidligere publiserte studier faller få pasienter under indeksoppholdet ved vår

avdeling. Dette kan delvis forklares med kort liggetid. Studien svarer ikke på hvor mange som faller totalt
sett da vår EPJ kun gir oversikt over fall under innleggelsen og fall som leder til reoperasjon. Den betydelig økte risikoen for fall hos leggamputerte antar vi skyldes et relativt sett høyere aktivitetsnivå enn hos
kne- og låramputerte. Alle pasienter som ble reoperert som direkte følge av fall, var amputert på iskemisk
indikasjon. Forsinket tilheling er en sannsynlig viktig faktor her. Median overlevelse på drøye to år etter
amputasjon bekrefter at dette er en svært skjør pasientgruppe.

Betydning/relevans: En av syv pasienter som har gjennomgått en SAIU ved St. Olavs hospital faller
under indeksoppholdet. For å forebygge fall bør man ha spesiell oppmerksomhet på tilrettelegging og
forebygging hos pasienter som er leggamputert.
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PLATERIKT PLASMA (PRP) KAN LØYSA ALVORLEGE
BLAUTVEVSPROBLEM I FOT OG ANKELKIRURGI
Vinje T, Høvding P
Haukeland universitetssjukehus

Innleiing: Blautvevsdefekt med djup infeksjon etter innsett metall er ein frykta og
alvorleg komplikasjon, og eit dårleg utgangspunkt om ein trivest best med nøgde
pasientar. Me presenterer to pasientar som viser at ein kan løysa dette problemet
utan å fjerna metall, utan fri lapp og utan leggamputasjon.
Material og metode: Ei middelaldrande kvinne med ein del komorbiditet (inkl. røyking, diabetes og
overvekt) kom til poliklinikken med ein heilt utslitt ankel etter trimalleolær ankelfractur omlag 20 år
tidlegare. Me opererte henne med skopisk atrodese. Ho kom attende etter 7 veker med sårruptur og
huddefekt svarande til dei mediale percutane opningane. Etter fyrste revisjon var det ein blautvevsdefekt
på 4x3x2 cm anteromedialt i ankelen, med kommunikasjon inn til bein og skruer. CRP auka frå 10 til
390, og ho fekk intravenøs antibiotika (først breispektra, etterkvart retta mot Strep agalactiae og Staph
lugduensis). Sårhula blei behandla med vakuumbandasje i to veker før den blei fylt med PRP/trombin
gele. Ei veke seinare transplanterte me hud på PRP-geleen, som igjen blei behandla med vakuumbandasje. Ho blei etter omlag ein måneder utskrive med perorale antibiotika. Me skifta sølvbandasje
på poliklinikken kvar veke i tre nye veker. Ved avsluttande kontroll 4 måneder etter fyrste revisjon var
artrodesen klinisk og røntgenmessig tilhela, sårhula var grodd, antibiotikabehandlinga seponert og
infeksjonsparametrane var normaliserte.
Ein middelaldrande mann med noko komorbiditet hadde ein akutt postoperativ djup infeksjon etter
pseudartroseoperasjon i cullum tali. Han blei operert med plate og skruer. Etter revisjon var det ein
betydelig blautvevsdefekt lateralt, med opning til metall og bein. Han vart avslått frå kirurgi med fri lapp
på grunn av redusert evne til samarbeid, og leggamputasjon vart diskutert som eit kirurgisk alternativ. Me
behandla han med revisjon, vakuumbandasje og målretta antibiotika. Med metallet intakt vart sårhula på
lateralsida fylt med PRP/trombin gele. Etter to veker transplanterte me hud på geleen. Han haldt fram
med perorale antibiotika som for akutt osteomyelitt og gjekk til kontroll med sårskift (sølvbandasje) kvar
veke ved poliklinikken. Såret grodde og blei tørt og ein avslutta antibiotikabehandling etter at infeksjonsparametrane var normalisert.

Konklusjon: Ved djup infeksjon med blautvevsdefekt etter fot og ankelkirurgi har me etterkvart god
erfaring med PRP/trombin gele og seinare transplantasjon med hud. Spesielt egna er dei pasientane der
det er ei grop i såret som ein kan fylla geleen i. Me presenterer her to pasientar med alvorlege infeksjonar
som fort kunne endt med leggamputasjon, der begge beheldt foten.
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TUBERKULØS ARTRITT I MELLOMFOTEN,
EN KASUISTIKK OG LITTERATURGJENNOMGANG
Aas LK
Ortopedisk avdeling, Ålesund sykehus

Innledning: Tuberkulose i foten er en sjelden tilstand. Her presenteres en
kasuistikk fra vårt sykehus.
Kasuistikk: En 29 år gammel mann fra Filipinene, tidligere frisk, ble innlagt på vår avdeling i august
2013. Han hadde smerter i mellomfoten av 4 måneders varighet, uten traume.
Røntgen tatt få uker etter symptomstart var neg. MR tatt etter ca. 2 månederr viste benmargsødem,
usurdannelser og synovitt i 2. og 3. tarso-metatarsal-ledd (TMT). Han ble av fastlegen henvist til revmatolog som mistenkte reaktiv artritt og injiserte DepoMedrol i begge ledd. På grunn av manglende bedring
ble dette gjentatt 17 dager senere. SR var da 60, CRP 22, revmatologiske prøver forøvrig negative. Ny
røntgen og MR tre uker senere viste svær destruksjon av TMT2-3, dessuten abscesser i bløtvevet. Han
hadde da nattesvette og feber.
Han ble umiddelbart innlagt hos oss og operert, 5 uker etter første steroidinjeksjon. Man fant store
abscesser medialt og plantart i mellomfoten. TMT2 og 3 samt proksimale deler av 2. og 3. metatars var helt
destruert. Det var store mengder puss, og man så tegn til “ostet nekrose”. Det ble tatt dyrkningsprøver,
gjort debridement og anlagt vakuumbandasje, med gjentatte skiftninger. Etter 6 dager ble det anlagt
ekstern fiksasjon. Man fikk positivt PCR-svar på Mycobacterium tuberculosis, senere også på dyrkning.
TB Quantiferon var positiv.
Pasienten hadde 3 år tidligere arbeidet på et tuberkulosesanatorium. Utredning viste ikke tegn til andre
tuberkuløse foci. Det ble startet antituberkuløs behandling med ioniazid, rifampicin, pyrazinamid og
etambutol, dessuten pyridoxin. Etter resistensbestemmelse fortsatte han med isoniazid og rifampicin
i 12 måneder.
Sårene lukket seg etter ca. 8 uker. Vakuumbehandling ble brukt de første 4 ukene. Fiksatøren ble fjernet
etter 11 uker, og han ble mobilisert i Walker-ortose. 12 måneder etter primæroperasjonen hadde han
fortsatt smerter og gangproblemer. 16 månederr etter primæroperasjonen ble det gjort interposisjonsartrodeser med tricorticale beingraft fra crista og dorsale plateosteosynteser i TMT2 og 3, samt intercuneiforme. Dette grodde ukomplisert. Ved siste kontroll 3 år etter symptomdebut var han i fullt arbeid,
gikk normalt og hadde lite plager med foten.

Diskusjon/relevans: Dette er et meget uvanlig, stormende forløp av tuberkuløs artritt/osteomyelitt.

Forutsatt at diagnosen ikke stilles svært sent, responderer de fleste ifølge litteraturen godt på medikamentell behandling alene. Årsaken til det dramatiske forløpet var trolig steroidinjeksjonene. Det er rapportert
svært få, om noen, liknende tilfeller i litteraturen. Forekomsten av tuberkulose har vært økende i Norge
de siste 20 årene, dog med en nedgang siden 2013, og er en differensialdiagnose man bør ha in mente.
Bruk av steroider hos tuberkuløse pasienter kan få dramatiske følger. Vanlige prinsipper for sanering og
rekonstruksjon etter osteomyelitt/septisk artritt kan fungere godt, også ved tuberkulose.
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Triathlon
Knee System
®

Triathlon and the single radius are designed to
work with the patient’s body. Studies have shown
that Triathlon and the single radius offer:
• Stability1-4
• Satisfaction5
• Survivorship7-10

Stability
The Triathlon single radius is designed to restore
the knee’s single center of rotation during active
flexion, where most motion occurs.19,20 This
allows for constant ligament tension and stability
in flexion.1-4

Normal gait patterns

Fit and function

In a study from 2015, Triathlon patients exhibited
gait that closely mimicked that of healthy control
subjects. However, the multi radius knee differed
from controls in important knee kinetic and
kinematic properties.3

The Triathlon FlexRod aids in placement of
the femoral component to match the individual
patient anatomy. The FlexRod has been shown
to allow more downsizing and improve KSS
function compared to the rigid rod.6

Flexed femoral component
(size 1)

PS kinematics
The Triathlon PS femur is designed
to engage the post of the tibial
insert at approximately 45°, where
natural PCL loading occurs.15

Extended femoral component
(oversized with size 2)

Flexion degree of post engagement15-18
Normal
knee

Triathlon

Attune

Sigma

NexGen

GEN II/Legion

45°

45°

87°

70°

90°

60-70°

Satisfaction
A 2014 investigation of Triathlon patients
showed that all patients were satisfied with
their implant and surgical results, even when a
small amount of residual pain was reported.5
Do you have pain in the knee which was replaced?

Mechanical strength
X3 and Triathlon PS showed no mechanical
failures at minimum 5 years in a clinical study.12
Wear resistance
X3 demonstrated 30% less wear than the “30 Year
Knee” in laboratory testing.13

Occasionally
Slight aching
When walking for an extended time
During deep knee bend or kneeling
No
0%

X3’s patented11 sequential irradiation and heat
process, without the use of additives, allows for
the following:

20%

40%

60%

80%

100%

Oxidation resistance
X3 has demonstrated similar oxidation resistance
to virgin polyethylene.14

Percentage of patients
Results of patient reported pain score at 7 year follow up.

Survivorship
Multiple studies7,8 and joint registries9,10 from
around the world consistently show high rates
of survivorship with Triathlon.
Source

Survivorship

Harwin et al.7 2013

99.7% at 7 years

Scott et al.8 2014

99.5% at 5 years

2014 National Joint Registry
(UK/Wales)9

97.6% at 7 years
(including infection)

2014 Australian Orthopaedic
Association Joint Registry10

96.6% at 7 years
(including infection)
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Synovasure®
Alpha Defensin
The Alpha Defensin Lateral Flow Test
for Periprosthetic Joint Infection

Demand More From Your Diagnosis
Unparalleled accuracy - The Synovasure Alpha Defensin Test
achieves 97% sensitivity and 96% specificity1
Performance backed by data1 - Synovasure Alpha Defensin Test
maintains its performance in typically challenging situations such as:
• Antibiotic therapy
• Culture negative infections
• Systemic inflammatory conditions
Easy To Use - Rapid results visible in 10 minutes
For more information visit synovasure.zimmer.com/eu
or contact your Zimmer Biomet sales representative

©2016 Zimmer Biomet
This material is intended for health care professionals only. For indications,
contraindications, and risk information, please see the package insert and
visit www.cddiagnostics.com.
1. Deirmengian et al. – Combined measurement of synovial fluid alpha-Defensin and
C-reactiveprotein levels: highly accurate for diagnosing periprosthetic joint infection. –
J Bone Joint Surg Am. 2014;96:1439-45.

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.

