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Velkommen til Høstmøtet 2011!
Styret i Norsk ortopedisk forening har den store glede å invitere til
Ortopedisk Høstmøte 2011. Årets Høstmøte representerer et lite
jubileum, dette er det 5. høstmøte vi arrangerer for oss selv, og det 4. i
rekken på Hotel Plaza.

Ketil J. Holen, leder Nof

   

Traumasymposiet 24. oktober
Også i år starter Høstmøteuken med Traumesymposiet på
Holmenkollen Park Hotel mandag 24. og tirsdag 25. oktober.
I tillegg arrangerer vi vårt eget Tverrfaglige symposium tirsdag den
25. oktober på Hotel Plaza, i år med seminar om diabetesfot. Vår egen
faggruppe Norsk forening for fot- og ankelkirurgi ved overlege Kjetil
Hvaal har hatt det faglige ansvaret for symposiet, og presenterer et
flott program, som vi tror også vil appellere til alle andre yrkesgrupper
som jobber med slike pasienter.
Vårt viktigste møte!
Selve Høstmøtet starter onsdag 26. oktober. Ortopedisk Høstmøte
må sies å være en suksess. Vi har et høyt nivå på frie foredrag, vi har
mange gode symposier med internasjonale forelesere, og på denne
måten sikrer vi et høyt faglig nivå på hele møtet. Og når det faglige
nivået er godt, så kommer medlemmene på møtet, og det ser vi i
stor grad når det gjelder Høstmøtet. Det er nesten 500 av ca. 750
ortopeder i Norge som er innom Høstmøtet.
I tillegg føler vi at Høstmøtet også har blitt den sosiale arena vi håpet
på, man møter tidligere studiekamerater og tidligere arbeidskolleger,
og vi har en flott ortoped-middag som her blitt en suksess. Alt dette
har den ønskede og positive effekten at våre medlemmer blir mer
sammensveiset, og det skaper mer samhold i foreningen. Så derfor
en takk til alle medlemmer, det er dere som har gjort det Ortopediske
Høstmøtet til en suksess.
Stor produksjon
I år er 140 abstracts akseptert av våre faggrupper og vil bli presentert
på Høstmøtet. Dette er samme rekordantall som i 2009, i fjor var det
139 foredrag. Dette viser at den vitenskapelige aktiviteten er høy, og
i år er det spesielt mange foredrag innen protesekirurgien. Dette er
svært gledelig, og jeg håper at dette også vil være et stimulus til de
andre faggruppene for økt aktivitet inn mot Høstmøtet i framtiden.
Vi har et tett program med 5 parallelle sesjoner i tre dager, kan hende
vi snart må vurdere å utvide møtet for å få plass til alle som ønsker å
presentere vitenskap på Høstmøtet.
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Vi skal også i år dele ut Best Paper Award, hver faggruppe har plukket
ut tre foredrag som så skal vurderes av Nofs Forskningsutvalg, og
siden Generalforsamlingen nå avholdes på torsdag, vil vinneren bli
presentert på vår hjemmeside. Vinneren får et reisestipend på 5000
kroner.
Nytt av året er Nof Instructional Lecture, en 30 minutters forelesning
som vil bli tatt opp på video og lagt ut på vår hjemmeside. Prof. Jan
Erik Madsen er første mann ut, han skal snakke om bekkenfrakturer.
Bl.a. på denne måten håper vi å aktivere hjemmesiden ytterligere.
Styret takker Jan Erik for hans positive innstilling.
Takk til våre utstillere!
Utstillingen er også en viktig del av Høstmøtet, her får vi alle
muligheten til å få en oppdatering på det siste på utstyrsfronten. Uten
utstillerne ville det vært umulig for oss å arrangere Høstmøtet slik det
er i dag, jeg vil derfor takke alle utstillerne for deres bidrag til å gjøre
Høstmøtet vellykket.
Jubileumsarrangement
Som de fleste har sett, så feirer Norsk Kirurgisk Forening 100 år i år. I
den anledning arrangeres det et jubileumssymposium på torsdags
ettermiddag på Holmenkollen Park, hvor også ortopedien vil bli
representert og presentert ved to av våre æresmedlemmer Einar
Sudmann og Pål Benum. Planene for dette symposiet ble presentert
for oss av NKF i mars i år, da var programmet for vårt Høstmøte
forlengst bestemt, derfor kolliderer jubileumssymposiet med vår
egen generalforsamling, som i år er flyttet til torsdags ettermiddag.
Flyttingen av generalforsamlingen er et resultat av den diskusjonen vi
hadde på generalforsamlingen 2010, og er et prøveprosjekt. Vi håper
at så mange medlemmer som mulig vil ta del i hele Høstmøtet, også
det faglige som foregår på fredag etter lunch.
Ortopedmiddagen blir i år slått sammen med NKFs Jubileumsmiddag,
og denne arrangeres på SAS-hotellet på Holbergs plass. La oss bli
dominante på denne middagen også, meld dere på, og bidra til å
skape den samme gode stemningen som vi har hatt på middagene på
Plaza.
Men, det er på Plaza det skjer, så jeg sier bare VEL MØTT på Ortopedisk
Høstmøte 2011.
På vegne av styret,
Ketil J Holen, leder
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Høstmøtet - en uke med fag!
Velkommen til et nytt
ortopedisk Høstmøte!
Uken starter med
et todagers nordisk
traumesymposium
arrangert i samarbeid
med Norsk kirurgisk
forening, Norsk
anestesiologisk
forening og Norsk
ortopedisk forening
Torgeir Vestad.
på Holmenkollen Park
Programansvarlig og
Hotel Rica. Allerede
sekretær, Nof.
parallelt med dette
    arrangement på Radisson
starter vi vårt eget
Blu Plaza hotell. Det er spesielt hyggelig igjen
å kunne invitere til tverrfaglig symposium
på tirsdag i høstmøteuken. Årets tema er
”diabetesfot” og de utfordringer den kan skape.
Onsdag starter så selve ortopedisk Høstmøte.
140 frie foredrag fordelt på 16 sesjoner
Mange regner de frie foredragene som
grunnfjellet i det ortopediske Høstmøtet.
I år er det påmeldt 140 foredrag. Det
spesielle i år var svært mange foredrag innen
fagområdet kne/hofte-protesekirurgi- hele
45 innsendte abstrakter!! Dette gjorde
at programmet måtte endres noe for å
tilpasses antallet frie foredrag innen de ulike
fagområder.
Det totale antall frie foredrag er det samme
i år som de 2 foregående år. Men som
skrevet over, bidragene var rekordmange for
faggruppen kne og hofte kirurgi(protese).
Fra denne faggruppe er det kommet signaler
om at en bør ha en strengere kontroll/siling
av vitenskapelige bidrag til Høstmøtet, og at
faglig svake foredrag bør refuseres i større
grad enn i dag. Diskusjonen rundt dette og
kriterier/prosedyrer rundt abstrakt vurdering
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vil bli fulgt videre opp i neste styreperiode.
Det sittende styre ønsker imidlertid at
terskelen for å sende inn bidrag til våre
høstmøter fortsatt skal være lav.
Foredrag og abstrakter på engelsk?
Flere av symposiene på Høstmøtet har
engelsktalende gjester og foregår allerede i
dag på engelsk. Burde større en del av møtet
vært holdt på engelsk? Før årets høstmøte
hadde styret en høringsrunde til lederne
av Nofs fagundergrupper med spørsmål
om abstraktene burde skrives på engelsk.
Tilbakemeldingene var delte, men flertallet
mente at norsk språk var best. Styret i Nof
ønsker imidlertid å arbeide videre med disse
tankene for ytterligere å internasjonalisere
vårt høstmøte. Styret ønsker videre at
deltagelse på høstmøtet skal gi CME poeng.
21 symposier
Totalt vil det i løpet av 3 hektiske
høstmøtedager arrangeres ikke mindre enn
21 symposier. Det er en stor glede å oppleve
den faglige entusiasme og interesse i våre
fagundergrupper. Alle arrangerer egne
symposier i år, og en av de store utfordringer
for fagansvarlig er å finne tid og rom for alle
ønskede arrangementer.
I tillegg arrangerer følgende faggrupper
symposier under årets høstmøte; AO-Alumni,
Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC),
Norsk revmakirurgisk forening, Norsk
spinalkirurgisk forening, Leddregisteret,
Interessegruppe for osteoporose og vår egen
LIS gruppe.
Våre samarbeidende industrifirma arrangerer
ytterligere til sammen 7 svært spennende
faglige symposier.
• Høstmøteboken 2011

Nytt av året
For første gang arrangerer LIS-gruppen (LIS;
leger i spesialisering) i Nof eget symposium.
Skal degenerative menisklidelser
artroskoperes?? En spennende pro-con
sesjon forsøker å gi svaret torsdag morgen.
I umiddelbar tilslutning til dette symposium
følger ”Nof-intructional lecture”. Dette er
ment å være en oversiktlig, kortfattet og
praktisk rettet forelesning gitt av en av våre
beste forelesere innen et sentralt tema i
ortopedien. I år foredrar Jan Erik Madsen om
temaet bekkenskader. Forelesningen vil bli
filmet og lagt ut på våre hjemmesider
www.ortopedi.no slik at den er
tilgjengelig for alle i ettertid. Husk at årets
generalforsamling er flyttet fra fredag til
torsdag ettermiddag.

Takk!
Styret i Norsk ortopedisk forening klarer
på ingen måte å arrangere Høstmøtet
alene. Vi er helt avhengige av god hjelp og
støtte. Spesielt ønsker jeg å få takke årets
foredragsholdere, våre fagundergrupper
og industrifirma for et fantastisk godt
samarbeide rundt den faglige arrangeringen
av årets Høstmøte. Mange har bidratt med
mye for at årets Høstmøte er blitt et så
godt faglig møtested. Vi takker også for
konstruktive tilbakemeldinger og kritikk som
gjør oss i stand til stadig å gjøre høstmøtet
bedre.

Besøk utstillingene
Vi er svært glad for interessen som blir vist
fra ulike firma med produkter innen det
ortopediske fagområde. 42 firma deltar på
årets industriutstilling. Uten denne støtte
og interesse kunne vi ikke ha arrangert
Høstmøtet i dagens form. I tillegg bidrar
utstillingen til å øke faglig innhold og
bredde i vårt arrangement. Husk derfor å
sette av god tid til en tur eller flere gjennom
utstillingshallene!

Også i år er det Kristin og hennes
medhjelpere i firmaet KSCI som har hjulpet
oss med den praktiske i gjennomføring
av Høstmøtet. Høstmøteboken er laget av
Ragnar Madsen og firmaet DRD. En stor takk
til dere for nødvendig profesjonell hjelp.

Etabler kontakter
Høstmøtet er et av de viktigste treffstedene
for norske ortopeder. Benytt muligheten
til å delta på de sosiale arrangementene.
Det er viktig å treffe nye og vedlikeholde
kontakt med gamle ortopedvenner. Spesielt
i år vil jeg anbefale deltagelse på felles
jubileumsmiddag med Norsk kirurgisk
forening (NKF 100 år). Gå ikke glipp av denne
festkveld med god mat, underholdning av
ulikt slag og sosialt fellesskap.
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Takk til alle våre utstillere som lager en
flott ramme rundt vårt arrangement og gir
Høstmøtet ytterligere faglig bredde.

Pass tiden!
Høstmøtet har et tettere faglig program enn
noen gang og det er lite rom for forsinkelser.
Jeg må derfor også i år minne alle, og
møteledere spesielt på dette.
Pass tiden - tid til pauser
og faglig/sosial prat er
viktig.
På vegne av styret
i Norsk ortopedisk
forening ønsker jeg alle
et godt høstmøte!
Torgeir Vestad
Programansvarlig/sekretær
Nof
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COPAL

®

Fordi mye avhenger av revisjonen.

COPAL® – den produktlinjen for revisjon av protesekirurgi
Alt fra samme sted: Enten det gjelder revisjoner i ett eller to steg så har
Copal® sement mange sikre og individuelle bruksområder.
COPAL® G+C – dobbel beskyttelse og sikkerhet ved ett- og totrinns
revisjoner
COPAL® spacem – spesialsement for produksjon av temporære spacere

Informasjon til deltagere
Foredragsholdere
1. Alle foredragsholdere må levere sine bidrag (USB-penn eller CD) til våre teknikere på teknisk sekreteriat i god tid før de respektive seksjonene, senest 5 timer før.
2. Alle presentasjoner leveres på MS Powerpoint 2000 eller nyere.
3. Presentasjonene merkes med foredragsnummeret og førsteforfatters navn, eks ”243 Tor
Torsen”. Finn ditt abstrakt og abstraktnummer på nettsidene www.ortopedi.no eller i Høstmøteboken.
4. Det anbefales å teste presentasjonen på en av PCene på sekreteriatet. Sjekk spesielt om
evt videoer fungerer. Pakk eventuelle medier, videoer inn i presentasjonen slik at disse kan
avspilles under fremføringen.
5. Dersom det benyttes video skal formatet på videoen være av typen AVI-FORMAT! Dette
fordi det eksisterer mange forskjellige video-formater som ikke fungerer på enhver PC pga
forskjellige formater/underformater.
6. Teknikerne legger presentasjonene på ”skrivebordet” på PCen i auditoriet.
7. Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få den opp på skjermen, evt
gjør møtelederne det.
8. Under presentasjonene benyttes normalt såkalte bøylemikrofoner.
9. Dersom man av forskjellige grunner ikke får levert sitt bidrag til teknisk sekreteriat i tide må
man selv møte før seksjonen og legge foredraget inn på PCen (på eget ansvar!)
Møteledere ved frie foredrag
1. Det skal være 2 møteledere som styrer hver sesjon.
2. Møtelederne utvelges av Nof´s faggrupper etter at alle abstraktene har kommet inn.
3. Ved forfall må møtelederne selv ta ansvar for å finne en erstatning i samråd med tilhørende
faggruppe.
4. Meld eventuelle endringer til den ansvarlige i Nof på sekretar@ortopedi.no for justering av
programmet.
5. Møt i god tid før seksjonen starter
6. Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner fungerer. Organiser foredragene slik at disse er lett
å finne for foredragsholderne.
7. Foredragsholderne har 8 minutter taletid, 2 minutter til diskusjon, dvs et par spørsmål
8. Hold tiden (både start og stopp).
9. Les abstraktene, still gjerne et spørsmål om det ikke kommer noen fra salen.
10.Tilkall teknisk assistent fra sekreteriatet ved problemer. Bruk evt mobiltelefon.
11.Endringer av rekkefølge for foredrag må kun gjøres når det er absolutt nødvendig.
12.Deltagerne forholder seg til oppgitte tidspunkter og forventer at disse holdes.
13.Husk å oppfordre deltagere til å besøke utstillingene før hver pause, samt informere om at
kaffe og lunsj serveres inne i utstillingen.

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

AMP® – Advance
Medial Pivot
AMP kneprotese er
utviklet for å rekonstruere det anatomiske kne
så optimalt som mulig.
Baserer seg på et ”ballin-socket” rotasjonsprinsipp medialt, med
glidende artikulasjon
lateralt. Dokumentert
ROM på mer enn 119º.
10 års dokumentasjon.

Besøk Nof´s egen stand ved inngangen. Her kan
du kjøpe skjerf, slips, pins, penner osv med Nof´s
logo! Her vil det også henge nyttig informasjon på
plakater med kart og informasjon om seksjoner,
symposier, med mer.

PROFEMUR
hoftestammer
Profemur L: Primærprotese, kileformet
stamme, heldekt med
Hydroxyapatitt. Leveres
i 11 størrelser. Brukes
med separate halser for
optimal tilpasning.

Velkommen til vårt symposium

“Unique/SCP hvor god er den, egentlig?”

Spacer-G/K

Tid:
Torsdag 27.oktober, 08:30-10:00
Sted:
Base One
Møteleder: Svein Svenningsen,
Sørlandet sykehus HF - Arendal
Historikk, indikasjoner, problemkasus,
kliniske resultater og statistiske fakta
presenteres av forelesere fra inn- og utland
FIT THE IMPLANT TO THE PATIENT
NOT THE PATIENT TO THE IMPLANT
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Scandinavian Customized Prosthesis AS, Hornebergv. 7A N-7038 Trondheim, Norway
Tel: +47 73 40 17 70, Fax: +47 73 96 31 90, E-mail: support@scp.no, web: www.scp.no
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NYHET!

er interposisjonsproteser for hofter og knær,
laget av sement med
Gentamycin. For totrinns
revisjon ved infeksjon.
Leddforholdene opprettholdes. Gentamysin
avgis lokalt over lengre
tid.

FILLER
Filler er en usementert
stamme, plasmasprayet
med rent titangranulat.
Belagt med HA for
optimalt feste. Primærog revisjonsprotese.
10 års dokumentasjon
i det norske Leddproteseregisteret, med
overlevelse på 97,5%

Profemur R:
Revisjonsprotese,
modulær revisjonsprotese med 7 proksimale,
HA-belagte stammedeler
og 39 distale stammedeler. Brukes med separate
halser. Optimale tilpasningsmuligheter. 10 års
dokumentasjon, med
overlevelse på 96,5%.

BioBall® fra
Merete®
er et adaptersystem for
revisjoner, for å endre
offset/benlengde eller,
dersom det er skader
på halsens kon. Man
unngår derved å revidere
stammen.

Kan nå også leveres med Vancogenx (Gentamycin
og Vancomycin) ved antibiotikaresistente infeksjoner

Medinor AS • Pb 94 Bryn 0611 Oslo • Nils Hansensvei 4 0667 Oslo
Tlf: 24 05 66 00 • Faks 24 05 67 85 • E-post: medinor@medinor.com • www.medinor.no

Rekonstruksjon fremre korsbånd

ACL TightRope® RT
Enkel og reproduserbar teknikk

Festmiddag
I forbindelse med Norsk Kirurgisk Forenings 100 års jubileum blir det i år en stor
jubileumsmiddag torsdag 27. oktober. Festen arrangers på Radisson Blue Scandinavia Hotel,
Holbergs Plass, Oslo. Kl. 19.30 serveres det en aperitiff i Foajeen utenfor Scandinavia-salen.
Deretter serveres det en flott middag med kvalitetsviner. Kveldens toastmaster Steinar
Solberg fra OUS, Rikshospitalet vil presentere kveldens festtaler, underholdning og
prisutdelinger.
Vår kjente og kjære Jan Eggum vil stå for deler av underholdningen etterfulgt av en rekke
interne “størrelser”. Vi nevner i fleng:
• Rektumbandet fra SIV Tønsberg
• Frode Gallefoss fra Sykehuset Sørlandet Kristiansand
• Odd Granlund fra A-hus
Det blir dans til profesjonell DJ til kl. 02.00.
Dette er kvelden for hyggelig samvær med gode kolleger. Vi håper derfor at flest mulig
melder seg på og bidrar til at dette blir en god bransjefest.

Ledepinne med spadetip drilles gjennom femur, med
guide eller på frihånd, fra utsiden eller innsiden.
Implantat avanseres igjennom ledepinnekanalen.
Dette gjør at man sparer et steg ved å slippe å reame
over ledepinne, og det bevares bein for cortical fiksering.

Stramme suturer trekkes lateralt for å avansere
graftet opp i kanalen. Fordel med systemet er at man
får fylt hele kanalen med graft, og man slipper å
vurdere størrelse på implantat. One size fits all.

Antrekk: Mørk dress
Middagen er heftig subsidiert og koster kun 550,Påmeldingsfrist er satt til 15. oktober.
Se: http://www.ksci.no/a/pEvent.cfm?id=26

• Høstmøteboken 2011
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Høstmøtet 2010

   
Vinner av Supporterprisen 2010, Kjell Thygesen
flankert av leder og nestleder i Nof.

Kaffepause og mingling i utstillingslokalene.

Leder av Norsk forening for håndkirurgi Hebe Kvernmo overrekker blomster til nyutnevnt æresmedlem i foreningen Leif Hove.
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Lystige høstmøtedeltagere fra Stavanger.
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13139 - Bilbo & Co

Xarelto

®

(rivaroxaban)

– Den første perorale,
direkte faktor Xa-hemmeren

L.NO.09.2011.0368

Xarelto® – effektivt og enkelt for pasienten1,2
Xarelto er mer effektivt enn enoxaparin og
reduserer signifikant risikoen for en kombinasjon
av symptomatisk VTE og død etter elektiv hofteeller kneprotesekirurgi.1 Xarelto har like god
sikkerhetsprofil som enoxaparin når det gjelder
blødninger.1 En tablett en gang daglig postoperativt i 5 uker etter elektiv hofteproteseskirurgi
og 2 uker etter elektiv kneprotesekirurgi.2

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo. Tel.: 24 11 18 00.

Refusjonsberettiget bruk:
Primærforebyggelse av venøs
tromboembolisk sykdom hos
voksne pasienter som har
gjennomgått elektiv total
hofteprotesekirurgi eller total
kneprotesekirurgi.

Refusjonskode:

Vilkår:

ICPC
Kode
-20

Tekst
Tromboseprofylakse
ved kirurgi

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

ICD
Vilkår nr
136, 186

Kode
-20

Tekst
Tromboseprofylakse
ved kirurgi

Vilkår nr
136, 186

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

Referanse:
1) Eriksson BI et al. J Bone Joint Surg Br. 2009;91:636-44.
2) Preparatomtale.

136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal
brukes i mindre enn tre måneder.
186) Refusjon ytes kun til pasienter hvor bruk av
lavmolekylære hepariner i sprøyter vurderes som
uhensiktsmessig. Årsaken til bruk av tabletter/
kapsler skal dokumenteres i journal.

oppstå som en konsekvens av anemi. Vanlige
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme.
Hjerte/kar: Postprosedural blødning, inkl. postoperativ anemi og blødning fra operasjonssår.
Undersøkelser: Forhøyet GGT, økning i transaminaser (inkl. forhøyet ALT og AST). Øvrige:
Feber, perifert ødem. Mindre vanlige (≥1/1000
til <1/100): Blod/lymfe: Anemi, inkl. respektive
laboratorieparametre, trombocytose, inkl. økt
blodplatetall. Gastrointestinale: Forstoppelse,
diaré, abdominal og gastrointestinal smerte
(inkl. smerte i øvre abdomen, mageubehag),
dyspepsi (inkl. epigastrisk ubehag), munntørrhet, oppkast. Hjerte/kar: Takykardi, hematom
(inkl. sjeldne tilfeller av muskelblødning), blødning i mage-tarmkanalen (inkl. gingival blødning, rektal blødning, hematemese), blødning
i urogenitaltractus, hypotensjon (inkl. nedsatt
blodtrykk, prosedural hypotensjon), neseblødning. Hud: Pruritus (inkl. sjeldne tilfeller
av generalisert pruritus), utslett, kontusjon.
Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Nyre/
urinveier: Nedsatt nyrefunksjon (inkl. forhøyet
S-kreatinin og S-urea). Undersøkelser: Forhøyet lipase og amylase, økt bilirubinnivå, økning
i LDH og alkalisk fosfatase. Øvrige: Sårsekresjon, lokalisert ødem, nedsatt generell styrke
og energi (inkl. fatigue, asteni). Sjeldne (≥1/10
000 til <1/1000): Hud: Urticaria (inkl. sjeldne
tilfeller av generalisert urticaria). Immunsystemet: Allergisk dermatitt. Lever/galle: Unormal
leverfunksjon. Nevrologiske: Synkope (inkl.
bevisstløshet). Undersøkelser: Økt konjungert
bilirubin, med eller uten samtidig forhøyet ALT.
Øvrige: Uvelhet (inkl. sykdomsfølelse). Ukjent
frekvens: Hjerte/kar: Blødning i kritisk organ
(f.eks. hjerne), binyreblødning, konjunktivalblødning, hemoptyse, dannelse av pseudoaneurisme etter perkutan intervensjon (sett ved
andre indikasjoner enn forebyggelse av VTE
hos pasienter som gjennomgikk omfattende
ortopedisk kirurgi). Immunsystemet: Overfølsomhet. Lever/galle: Gulsott. Muskel-skjelettsystemet: Kompartmentsyndrom sekundært til en blødning. Nyre/urinveier: Nyresvikt/
akutt nyresvikt sekundært til en blødning som
er tilstrekkelig til å forårsake hypoperfusjon.
Overdosering/Forgiftning:
Symptomer:
Overdose kan føre til blødningskomplikasjoner.
Behandling: Intet spesifikt antidot. Medisinsk
kull kan vurderes. Ved blødning kan doseutsettelse eller seponering vurderes. Egnet symptomatisk behandling, f.eks. mekanisk kompresjon, kirurgisk inngrep, væskebehandling og
hemodynamisk støtte, transfusjon av blodprodukt eller -komponent, må overveies. Dersom
livstruende blødning ikke kan kontrolleres med
nevnte tiltak, kan administrering av rekombinant faktor VIIa overveies. Det foreligger imidlertid ingen erfaring med bruk av rekombinant
faktor VIIa til personer som får rivaroksaban.
Anbefalingen baseres på begrensede prekliniske data. Gjentatt dosering av rekombinant faktor VIIa, skal vurderes og titreres, avhengig av
forbedringer i blødningsstatus. Rivaroksaban
er antagelig ikke dialyserbart pga. høy plasmaproteinbinding. Pakninger og priser: 10 stk.
(blister) kr 525,00. 30 stk. (blister) kr 1505,10.
100 stk. (blister) kr 4935,50. Refusjon: Se Refusjonslisten, B01A X06.
Sist endret: 13.07.2011 (priser oppdateres
hver 14. dag, ev. refusjon hver måned).
L.NO.09.2011.0368

Program fra dag til dag
Torsdag 27. oktober

Mandag 24. oktober
Nordisk traumesymposium arrangeres på Holmenkollen Park Hotel. Se eget program

Tirsdag 25. oktober
Tidspunkt

Film

Kunst

Munch

Base One

301

08:00

Registrering

09:00

Nof tverrfaglig symposium om diabetesfot - Olympiasalen Hotel Plaza. Se eget program

09:00

Nordisk traumesymposium fortsetter på Holmenkollen Park Hotel

Tidspunkt

Film

Kunst

Munch

Base One

301

08.30

LIS symposium
Artroskopi
ved degen.
menisklidelse

Hånd
frie foredrag
FF sesjon 7

Revma
symposium
"Worst cases
in shoulder
arthroplasty"

SCP
symposium;
Unique/SCPhvor god er den,
egentlig?

Spinalkirurgi
frie foredrag
FF sesjon 11

09:30

Nof-Instructional
lecture
"bekkenskader"

Pause

10:00

Pause

10:30

Skopiforening
symposium
"kneskader
hos barn"

Protese
frie foredrag
FF sesjon 8

09:00

Onsdag 26. oktober
Tidspunkt

Film

Kunst

07:30
Åpning v/leder Nof Ketil Holen
Kunstnerisk innslag

08:45

Nordic Orthopedic Federation:
Presidental lecture - Prof. Cody Bünger,
Danmark

   

301

11:00

12:00

13:00

Pause
Nof symposiet fortsetter

13:30

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

13:00

Skulder/albu
symposium;
leddnære brudd i
humerus

Protese
frie foredrag
FF sesjon 2

Hånd symposium;
infeksjoner i
hånd og
overekstremitet

ARTHREX
symposium;
Anatomisk
rekonstruksjon av
fremre korsbånd

Fot/ankel
symposium
"Hallux valgus
- An update "

14:00
14:30

Pause

15:00

Skulder/albu
frie foredrag
FF sesjon 1

15:30
16:00
16:30

Pause

17:00

GF Skulder-albue

17:00

20

Pause

Revma
symposium
fortsetter

Ortomedic
symposium;
kneprotesemobile vs fixed
bearing

Spinalkirurgi
frie foredrag
FF sesjon 12

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Kne/scopi
frie foredrag
FF sesjon 6

Traume
frie foredrag
FF sesjon 9

Barn frie foredrag
FF sesjon 10

Faggruppe
osteoporose
symposium
"Bruddtilheling
og osteoporose"

Biomet
symposium;
Challenges in
Revision Hip
Surgery

Pause

Pause
Pause

Pause

Pause

12:30

12:00

13:30

Pause

11:30

Nof-symposiet
Updated knowledge
on fracture healing

10:00
10:30

Base One

Registrering

08:30

09:15

Munch

Pause

Pause
Pause

Pause

Protese
frie foredrag
FF sesjon 3

Hånd
frie foredrag
FF sesjon 4

Pause

Stryker
symposium
"Nagling av
brudd i proximale
femurende"

14:00
14:30
15:00

Generalforsamling
Norsk ortopedisk forening (Nof )

17:30

Pause

19:30

Felles jubileumsmiddag med Norsk kirurgisk forening arrangeres på SAS hotellet Holbergsplass

Fot/ankel
frie foredrag
FF sesjon 5

Pause
GF hofte/kne

GF NOAS rom 304

Industri arr.
GF hånd rom 415

GF NBF

GF NOFAF

GF osteoporose gruppe rom 305
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Fredag 28. oktober
Tidspunkt

Film

Kunst

Munch

Base One

301

08:30

Symposium
AO Alumni;
Blast and Gunshot
Injuries

Leddregisteret
symposium

Barn
frie foredrag
FF sesjon 15

OSTRC
symposium;
Hva gjør du med
en stor kneligamentskade?

NMS symposium;
State of the
art processed
human tissue

Pause

Pause

Pause

Pause

Kne/scopi
frie foredrag
FF sesjon 16

Pfizer symposium
"Xiapex – ny
behandlingsform
for Dupuytrens
kontraktur"
Lunsj

09:00

REDUSERT INFEKSJONSFREKVENS MED 67%1a,2b
REDUSERT FOREKOMST AV BLEMMER MED 88%1a,2b

09:30
10:00
10:30

Pause

11:00

Symposium
AO Alumni

Hofte/kne
symposium;
Hofte og kneprotesekirurgi:
Hvor gode er vi?

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Traume
frie foredrag
FF sesjon 13

Protese
frie foredrag
FF sesjon 14

Barnesymposium
fortsetter

Spinalkirurgi
symposium
"To fuse or not
to fuse..."

11:15
12:00

Barnesymposium
"Brudd i
overekstremiteten
hos barn"

12:30
13:00
13:30
14:00

Vil du også oppnå
slike resultater?*

14:30
15:00

GF spinalkirurgi
GF AO Alumni

Pause

GF Revmakir
forening

Pause

AQUACEL® SURGICAL er en ny type postoperativ bandasje som legger til
rette for sårtilheling mer effektivt enn tidligere.
AQUACEL® SURGICAL er vanntett, utgjør en barriere mot virus og bakterier,
og er basert på en patentert Hydrofiber® teknologi.
AQUACEL® SURGICAL har vist seg å gi signifikant redusert forekomst av overflatiske postoperative sårinfeksjoner og blemmedannelser.*1a, 2b
Bruk AQUACEL® SURGICAL som en del av din standardbehandling, og se forskjellen det kan gjøre for de kliniske resultatene.
AQUACEL® SURGICAL Postoperativ bandasje. Utviklet for å møte postoperative utfordringer
For mer informasjon om AQUACEL® SURGICAL
gå inn på www.convatec.com

Realise the possibilities™

aEn sammenligning mellom standardbandasjering, der AQUACEL bandasje benyttes i kombinasjon med Mepore, og en modifisert bandasjeringsmetode der AQUACEL bandasje benyttes i kombinasjon
med DuoDERM Ekstra Tynn bandasje ved postoperativ bandasjering. Sammenlignbare egenskaper mellom AQUACEL SURGICAL bandasje og kombinasjonen av AQUACEL bandasje dekket med
DuoDERM Ekstra Tynn bandasje, som vist in vitro. 1. Clarke JV, Deakin AH, Dillon JM, Emmerson S, Kinninmonth AWG. A prospective clinical audit of a new dressing design for lower limb arthroplasty wounds. J Wound Care. 2009;18(1):5-11. 2. Laboratory Test Comparison of
AQUACEL® Surgical Dressing ‘New Design’ and the Jubilee Method of Dressing Surgical Wounds. WHRI3264 TA180. October 7, 2009. Data on file, ConvaTec
*Når bandasjen sitter på uten lekkasje. AQUACEL Hydrofiber og DuoDERM er registrerte varemerker tilhørende ConvaTec Inc. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 2010 ConvaTec Inc. AP-008432-EU
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Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo

5m

3m

2m

44

Film

2m

5

29

15 m

5m

47

484

53

4m

2m

,5 m

g
rin

Mat

Olympia
49

3,5 m

50
2m

3m

304

3. etasje
Gangbro
til Oslo
Spektrum

8m

2,5 m

46
2m

za ne
Plaer tin
V

f re
Noegist
r

52

2m

Foyer

51

45
2m

8m

2m

2m

30

Mat

2m

3m

2m

41
3m

2,5 m

60

19

40

2m

3m

2m

39

2m

2m

1m

1m

Kunst

4

303

302

301
er

Heis

24

3m

43

27

20
1m

3
2m

3m

Heiser

38

2,5 m

2

305

6
15 m2

3m

2m

3m

37

2,5 m

25

24

26

Mat

7

4m

3m

36

2m

22

3m

8

35
2m

2m

   

m

42

23
m

343,5

2,5 m

13

m

3m

2,

1,5

4m

3m

333,5

Sonja Henie Ballroom

21

9

m

11,5 m

69 m

2

323,5

3,5 m

11

314 m

1

2m

12

145 m

17

18

2m

10

2m

2. etasje

15

16

1m

Forelesninger skal foregå i Film, Kunst i 2. etg. Og Base 1 og Munch
salen i 1. etg. 301, 302, 303, 304 og 305 i 3. etg. er mindre møterom,
sekretariat for foredragsholdere og teknisk rom.
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Symbol for lysekrone. 3 meter fra gulv til lysekrone.
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Standoversikt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

NMS
Medinor
Medinor
Medinor
Abigo Medical AS
Stryker
Stryker
Stryker
Johnson & Johnson
Otto Preiss
Ortotech
Ortotech
Swemacimaging
Swemacimaging
Össur Nordic
Tornier Scandinavia
Swemac Orthopaedics ApS
Orthovita
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Swemacimaging
Covidien Norge AS
DJO Nordic AB
DJO Nordic AB
Swemacimaging
Boehringer Ingelheim
Viking Medical Scandinavia
Octopus Limedic AB
ExamVision
ConvaTec Norway AS
Medicall Nordic AB
Osteo MD AS
Pfizer
Pfizer
Didr. Mehn-Andersen
SOBI AS
Synthes
Synthes

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
60:

Synthes
Synthes
Heraeus Kulzer Nordic AB
Heraeus Kulzer Nordic AB
Astra Tech AS
Astra Tech AS
Implantscan
Medtronic Norge AS
Baxter AS
Bayer HealthCare
Link Norway
SCP AS
SCP AS
Biomet
OrtoMedic
Smith & Nephew
Mebi
25

Det komplette utvalg av
sårdrenasje til alle behov

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

Bellovac®, Exudrain® og Abdovac®
Sårdrenssortiment tilpasset de ulike behov ved
operative prosedyrer, hvor hensikten er rask og
ukomplisert sårtilheling. Hver drenstype har sine
spesielle kvaliteter som dekker nødvendige krav
til volumkapasitet og sugekraft.

1. etasje
Lilletorvet
Lobby Bar
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Munchsalen

En postoperativ løsning for oppsamling
og reinfusjon av autologt helblod
-

Mindre forbruk av allogent blod
Redusert immunsuppresjon
Færre postoperative infeksjoner
Kortere sykehusopphold

Standoversikt 1etg:
54: JHInova
55: Amgen
56: Puls Norge AS

Astra Tech AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo. Tlf: 67 92 05 50. Fax: 67 92 05 60

www.astratech.no
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57: Nycomed
58: GE Healthcare
(4x1 m)
59: 4 m2
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Symposier
onsdag 26. oktober
Symposier

Symposier mandag 24. oktober

Nordic Trauma 2011

• Case discussion – team Denmark
LBS/JS

Monday October 24
Sted: Holmenkollen Park Hotel Rica

13.00-14.30 	Tapas lunch /exhibition

09.00-13.00	Protocols – friend or foe?

14.30-18.30 	Trauma systems...

• Basic pathophysiology, also for non-anaesthetists ?
T. Hardcastle

Trauma systems

• Imaging modalities in trauma – are the protocols that different?
B. Dormagen

• Long lasting performance improvement after formalization
of a dedicated Trauma Service
S. Groven

• Trauma anaesthesia – evidence based protocols and why to follow them?
R. Dutton
• Current concepts in haemorrhagic shock and resuscitation
M. Cohen
• Prehospital   triage –by air or road and where to?
G. Bratteboe

• Trauma system for south Africa – will it be that different?
T. Hardcastle

• Prehospital treatment protocols – is there a role for “stay and play”?
F. Lippert
• Hypothermia in the presence of possible severe injury – a practical approach
NO. Skaga
• Case discussion – team Norway
TG/PN

• A well-structured trauma system - What does it cost, and are we willing to
pay the price?
• Discussion
Coffee break
Education – concepts and novelties

Coffee break

• A future in traumatology, what’s in it for me? (Patients /volume/Trauma
systems/ subspecialization/ necessary qualifications)
• Finland
L. Handolin
• Sweden
F. Al-Ayoubi
• Norway
T. Gaarder
• Denmark
LB. Svendsen

• Why do trauma patients die, and how can we save them?
A. Brooks
• Early predictors of morbidity and mortality in the ICU
R. Dutton
• What aspects of trauma critical care should be protocol-driven?
E. Steyn

• KITS - Trauma nursing educational program– acheivable in all hospitals?
Y. Viksmoen

• A role for the Nordic Trauma Surgeon in our closed ICUs?
P. Bartelmess

• Simulation – possibilities and limitations
T. Wisborg

• Reconstruction of the open abdomen - Is there a role for a multidisciplinary
working group and should these patients be centralized?
S. D’amours

• Trauma surgical competence – lessons from Afghanistan
A. Brooks
• MSF – possibilities and challenges
L. Riddez

• Physiologic state identification using ICU informatics
M. Cohen
28

• National trauma systems – what should be achieved in the next 2-3 years?
• Sweden
P.Oertenwall
• Finland
A.Leppaniemi
• Denmark
C.Falck-Larse
• Norway
P.A Naess

• Høstmøteboken 2011
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Symposiermandag
tirsdag 24.
25. oktober
Symposier

Symposier mandag 24. oktober
• Orthopaedic and general surgery – separate but necessary aspects in Nordic
trauma care?
P. Iversen
• Discussion

14.30-18.30

Clinical

When reality does not fit the protocol - Controversies and challenging injuries

Tuesday October 26

• Operative fixation of rib fractures/flail chest ?
A. Brooks

09.00-13.00 	Trauma research

• Chest bleeding – how and when to open and what to do
J. Pillgram-Larsen
• Neck and thoracic outlet injuries – tips and tricks
E. Steyn

Hot research and the role of trauma registries
• The role of a trauma registry in facilitating trauma research
T. Eken

• Abdominal vascular damage control. What should the clinician know?
T. Hardcastle

• How to identify quality indicators in developing a registry?
R. Dutton    

• Nonoperative management of solid organ injuries – have we gone too far?
PN

• INTRN – an international trauma research network
P. Johansson

• Severe liver injuries in the unstable patient-techniques, pitfalls and
controversies
J. Hillingsoe

• Trauma research in the Nordic countries – what’s up?
Possibilities for cooperation?
• Denmark
J. Stensballe
• Norway
K. Soreide
• Sweden
L. Riddez
• Finland
A. Leppaniemi

• Case discussion – Team Finland
Handolin/Leppaniemi
Coffee break

Coffee break

• Pancreatic injuries in 2011
E. Steyn

• What’s new in bleeding and transfusion practices
– an update from ISCB 2011
P. Johansson

• Surgery, interventional radiology or both – 2011 and 2021?
CM Wahlgren

• Discussion

• Damage control or early total care (ETC)? An update on pathophysiology
JE Madsen

• Severe pelvic injuries
• The orthopaedic perspective
A. Totterman
• The general surgical perspective TG/PN

• When to fasciotomy and how?
• The orthopaedic perspective
G. Flugsrud
• The vascular surgical perspective CM. Wahlgren

• All in one (head, chest, abdomen, pelvis and extremities) and if still alive.
Where to start and what to do?
T. Hardcastle
M. Cohen

• Early amputation – always too late?
K. Matre
• Surviving major trauma, and then what?
O. Roise

• Case discussion – Team Sweden
LR/PB
30

13.00-14.30 	Tapas lunch /exhibition

• Høstmøteboken 2011
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Symposier tirsdag 25. oktober

Symposier tirsdag 25. oktober

Nof Tverrfaglig seminar om diabetesfot
Tirsdag 25. oktober
09.00-16.00
Sted: Olympiasalen Hotel Plaza

Tverrfaglig seminar om diabetesfot
Målgruppen er alle som arbeider med diabetes fot, leger, sykepleiere, ortopediingeniører,
fotterapeuter.
Tid
09.00
09.10

09.40

Radiologi/Imaging ved diabetes fot. MR protokoller. Er 3 T spole nyttig?
Diff. Diagnose Charcot – osteomyelitt?
Rana Tariq, overlege radiologi, Oslo

13.10

Charcot deformitet – historikk, antatt patogenese – oversikt – med
komplikasjoner
Kjetil Hvaal, overlege ortopedi, Oslo Universitetssykehus

13.30

Ortoser ved sår og Charcot – biomekanikk
Sissel Braut, ortopediingeniør, Ortopeditekninkk AS

13.50

Kirurgi ved Charcot: Når og ved hvilken type deformitet?
Exostectomi? Artrodeser?
Eivind Witsøe, overlege ortopedi St. Olavs Hospital

Innledning og velkommen
Kjetil Hvaal, overlege ortopedi, Oslo Universitetssykehus
Diabetes: Innledning, generelle betraktninger og epidemiologi
Bente Kvarv Kilhovd, overlege, Klinikk for forebyggende medisin, Oslo
   Universitetssykehus
Sårbiologi – hva vet vi om sårmiljøet– hvordan oppstår sår, biofilm, hvordan
stimulere tilheling ved systemisk og lokal miljøpåvirkning. Hvilke pasienter kan
hjelpes med hyperbarbehandling?
Bo Jørgensen, overlæge, Vidensenter for sårtilheling, Bispebjerg Hospital, Danmark

10.10

Hva er spesielt for et mekanisk, nevropatisk trykksår?
Kjetil Hvaal, overlege ortopedi, Oslo Universitetssykehus

14.10

Pause

10.20

Pause

14.30

10.40

Sårbehandling: forebyggende behandling av føtter ved diabetes
Ranveig Tvedt Breivik , fotterapeut, Ålesund

Diabetiske fotinfeksjoner
Bent von der Lippe, overlege infeksjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus

14.50

Lokal behandling av trykksår, bandasjevalg, larver, pasientrådgivning
Anita Skafjeld, diabetessykepleier, Oslo Universitetssykehus

Osteomyelitt i den diabetiske fot, kirurgisk behandling.
Eivind Witsøe, overlege ortopedi St. Olavs Hospital

15.10

Diskusjon med egne kasus, panel av forfedragsholdere.

15.50

Slutt

11.00
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12.50

11.20

Karkirurgi ved diabetesfot – utredning-behandling – nyvinninger i distal
revaskularisering?
Erik Halbakken, overlege karkirurgi, Sykehuset i Vestfold

11.50

Biomekanisk behandling av trykksår, ortoser, seriegipsing
Kjetil Hvaal, overlege ortopedi, Oslo Universitetssykehus

12.00

Hva er diabetes spes sko, ortopediske sko? Hvordan virker en fotseng?
Materialer og deres egenskaper, fremstillingsmetoder?
Tore Fjeld, ortopediingeniør Sophies Minde Ortopedi

12.20

Lunsj

• Høstmøteboken 2011

• Høstmøteboken 2011
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Symposier tirsdag 25. oktober

Symposier onsdag 26. oktober
Nof-symposium
Onsdag, 26. oktober
09.15-12.00
Sted: Film/kunst auditorium

REDUSERT INFEKSJONSFREKVENS MED 67%1a,2b
REDUSERT FOREKOMST AV BLEMMER MED 88%1a,2b

Updated knowledge on fracture healing
Chairman: Prof. Olav Røise, Ullevål, Norway
Tid

Vil du også oppnå
slike resultater?*

09.15

Basic science on fracture healing - an update
Prof. Jari Salo, Kuopio, Finland

09.35

A “Grand unified theory on union and nonunion”
Prof. Chris Moran, Nottingham, UK

10.00

Pause

10.30

The role of bone substitutes in fracture treatment
Prof. Jari Salo

10.50

Other “adjuvants” in fracture treatment
Dr.med Gunnar Flugsrud, Ullevål, Norway

11.10

How I fix nonunion
Prof. Chris Moran

11.30

Panel debate / case discussion
All lecturers

12.00

The end

AQUACEL® SURGICAL er en ny type postoperativ bandasje som legger til
rette for sårtilheling mer effektivt enn tidligere.
AQUACEL® SURGICAL er vanntett, utgjør en barriere mot virus og bakterier,
og er basert på en patentert Hydrofiber® teknologi.
AQUACEL® SURGICAL har vist seg å gi signifikant redusert forekomst av overflatiske postoperative sårinfeksjoner og blemmedannelser.*1a, 2b
Bruk AQUACEL® SURGICAL som en del av din standardbehandling, og se forskjellen det kan gjøre for de kliniske resultatene.
AQUACEL® SURGICAL Postoperativ bandasje. Utviklet for å møte postoperative utfordringer
For mer informasjon om AQUACEL® SURGICAL
gå inn på www.convatec.com

Realise the possibilities™

aEn sammenligning mellom standardbandasjering, der AQUACEL bandasje benyttes i kombinasjon med Mepore, og en modifisert bandasjeringsmetode der AQUACEL bandasje benyttes i kombinasjon
med DuoDERM Ekstra Tynn bandasje ved postoperativ bandasjering. Sammenlignbare egenskaper mellom AQUACEL SURGICAL bandasje og kombinasjonen av AQUACEL bandasje dekket med
DuoDERM Ekstra Tynn bandasje, som vist in vitro. 1. Clarke JV, Deakin AH, Dillon JM, Emmerson S, Kinninmonth AWG. A prospective clinical audit of a new dressing design for lower limb arthroplasty wounds. J Wound Care. 2009;18(1):5-11. 2. Laboratory Test Comparison of
AQUACEL® Surgical Dressing ‘New Design’ and the Jubilee Method of Dressing Surgical Wounds. WHRI3264 TA180. October 7, 2009. Data on file, ConvaTec
*Når bandasjen sitter på uten lekkasje. AQUACEL Hydrofiber og DuoDERM er registrerte varemerker tilhørende ConvaTec Inc. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 2010 ConvaTec Inc. AP-008432-EU
• Høstmøteboken 2011
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Symposier onsdag 26. oktober

Bringing Together Proven Technologies
Continuum™ Acetabular System

Skulder-albue symposium
Onsdag 26. oktober
13.00-14.30
Sted: Film

Leddnære frakturer i humerus
Møteleder: Tom Clement Ludvigsen
Tid

Over 11 years

of clinical history with proven
highly porous Trabecular
Metal™ Material

Over 10 years

of clinical history with proven
Longevity® Highly Crosslinked polyethylene

Over 20 years

of clinical history with proven
Metasul® Metal-on-Metal
Technology

13.00-13.05

Innledning
Tom Clement Ludvigsen

13.05-13.25

Proksimale frakturer
Anders Walløe

13.25-13.45

Distale frakturer
Konrad Mader

13.45-14.00

Diskusjon

BIOLOX® delta* Ceramic
with improved mechanical
properties

Leading the market through Global Technology and Local Knowledge
NMS Medico er en ledende distributør av medisinteknisk utstyr i Nord Europa.
NMS er representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Irland, Skottland, Baltikum og Island.
NMS Medico AS

Telefon 67 91 22 00

info@nmsmedico.no

www.nmsmedico.no
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MP® multi-optional

Tailor-made for a perfect fit.

Symposier onsdag 26. oktober

Arthrex – symposium
Onsdag 26. oktober
13.00-14.30
Sted: Base One

Anatomisk rekonstruksjon av fremre korsbånd
Chairman: Overlege Thorbjørn Strand (Haraldsplass Diakonale sykehus)
AM - portal drilling and placement of femurtunnel – experience and toughts
Thorbjørn Strand
All - inside technique – ACL Tightrope and Flipcutter
Andrew Unwin, The Windsor Knee Clinic, Highbury Place, UK
Discussion and questions
Fot/ankel symposium
Onsdag 26. oktober
13.00-14.30
Sted: 301

© LINK 664 Aen V5b/07.09

Hallux valgus
Møteledere: Jakup Midjord
Tid

The MP® Reconstruction Prosthesis was designed to provide the surgeon with maximum
intraoperative flexibility. Its modular design features help to adress the unique nature of revision
hip surgery by customising leg length, offset and implant anchorage at the time of surgery – a
tailor-made solution.
For more than 40 years, we have been developing and manufacturing joint implants from a single
source in Germany - setting us apart from the rest.
LINK Norway AS · Energivegen 5 · 2050 Jessheim · Tlf. +47 22 72 16 80 · Faks. +47 63 97 81 34 · firmapost@linknorway.no

Regaining Quality of Life.

13.00

Velkommen
J. Midjord

13.01

Inndeling, konservative behandlingsvalg og bildediagnostikk
A. Dietze

13.10

Enkle deformiteter / Distale osteotomier
Lars Kjetil Aas

13.30

Større deformiteter / Diafysære osteotomier
Andreas Hahn

13.40

Komplekse deformiteter inkl. Juvenil Hallux Valgus
Kjetil Hvaal

14.10

Oppsummering og Paneldebatt
J Midjord / alle foredragsholdere

14.30

Slutt

• Høstmøteboken 2011
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Symposier onsdag 26. oktober

Symposier onsdag 26. oktober

Norsk forening for Håndkirurgi symposium
Onsdag 26. oktober
13.00-15.00
Sted: Munch

STRYKER symposium
Onsdag 26. oktober
15.00-16.30
Sted: Base One

Infeksjoner i hånd og overekstremitet

Nagling av brudd i proksimale femurende

Møteledere: Line Lied og Eivind Witsø, Universitetssykehuset i Trondheim
Gjesteforeleser: Konstatinos N. Malizos. Professor and Chairman, Departement of Ortopaedic
Surgery, University of Thessalia, Hellas.

Why nailing is my primary choice of treatment for trochanteric fractures
Dr. Gilbert Taglang, Chief Surgeon at the Traumatology Department of Strasbourg University
Hospital

Tid
13.00-13.05

Introduksjon
Lied/Witsø

Symposier torsdag 27. oktober

13.05-13.20    Flexor tendon sheath infections
Konstatinos Malizos
13.20-13.30

Purulent tendovaginitt – bakteriologi og resultater i et pasientmateriale fra
Trondheim
Ingebjørg Næss, Universitetssykehuset i Trondheim

13.30-13.50

Other compartmental infections in the hand and forearm
Konstatinos Malizos

13.50-14.00

Infeksjon etter bittskader i hånden
Adalsteinn Odinsson, Universitetssykehuset i Trondheim

LIS Symposium
Torsdag 27. oktober
08.30-09.30
Sted: Film

PRO/CON "Artroskopi ved degenerativ menisklidelse"
Møteleder: Ante Kalstad, Knut Fjeldsgaard

14.00-14.15

Necrotiserende faceitt i hånd
Hallvard Vindenes, Haukeland Universitetssykehus

14.15-14.35

Surgical management of the critically ill patient with a hand infection
Konstatinos Malizoz

14.35-14.45

Tularemi-epidemi i Midt-Norge
Eivind Witsø

14.45-15.00

Panel – Spørsmål/Diskusjon

Tid
08.30

PRO
Jon Olav Drogset

08.50

CON
Odd Arve Lien

09.10

Diskusjon

Professor Malizos holder sine forelesninger på engelsk, de øvrige forelesninger holdes på norsk
(evt.valgfritt)

40
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NexGen®

Symposier torsdag 27. oktober

The New Gold Standard!

Symposium on Rheumatoid Surgery
Torsdag 27. oktober
08.30-12.00
Sted: Munch

Årsrapport 2010
Svenska Knäplastikregistret

Worst cases in shoulder arthroplasty

RR (risk ratio) för revision med 95% konfidensintervall.
AGC är referensen vid TKA men Link vid UKA.

Mediators: Ola Aarseth and Odd-Geir Skogesal

(Byte av insert vid infektion har inte klassificerats som en revision)

OA / TKA

n

p-värde RR

08.30

Opening and panel presentation:
Professor Daniel Molé, France. Dr. Anders Ekelund, Sweden, Marianne Lund Eriksen
MD, Oslo.

08.35

Limitations and possibilities regarding arthroplasty in heavy degenerated
shoulders
Prof Daniel Molé

09.00

Panel discussion, participants may bring difficult cases to be discussed

09.15

Glenoid problems; how to deal with worst cases
Dr Anders Ekelund

09.45

Panel discussion, participants may bring difficult cases to be discussed

10.00-10.20

Coffee break

10.20

Humeral problems: Different designs for different problems?
D Molé: 10 min
A Ekelund: 10 min
ML Eriksen 10 min

11.00

Panel discussion

AGC

14392

F/S MIII
PFC-Sigma

6472
21 238

0,01
<0,01

0,79
0,79

0,65-0,95
0,69-0,91

Scan
Kinemax

667
1371

0,27
<0,01

1,24
1,62

0,85-1,80
1,26-2,07

Duracon
Profix
NexGen

7518
926
14440

0,24
0,31
<0,01

0,90
0,77
0,46

0,75-1,07
0,46-1,28
0,38-0,57

269

0,07

0,40

0,15-1,07

473
509
1198

0,95
0,56
0,21

0,98
1,18
0,61

0,55-1,75
0,68-2,06
0,29-1,31

Vanguard

924

0,38

1,31

0,72-2,41

Övriga

779

0,20

1,28

0,88-1,87

0,25
<0,01

1,07
0,96

0,96-1,19
0,95-0,97

0,16

0,98

0,96-1,01

LCS
Natural II
PFC mob. bearing
Triathon TKA

Kön (män är ref.)
Ålder (per år)
Op-år (per år)

Tid

95% CI

ref.

Signifikant skillnad med högre risk ratio
Signifikant skillnad med lägre risk ratio
Kilde: http://www.knee.nko.se - analysen gäller perioden 1999-2008

Leading the market through Global Technology and Local Knowledge
NMS Medico er en ledende distributør av medisinteknisk utstyr i Nord Europa.
NMS er representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Irland, Skottland, Baltikum og Island.
NMS Medico AS

Telefon 67 91 22 00

info@nmsmedico.no

www.nmsmedico.no
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Symposier torsdag 27. oktober

Symposier torsdag 27. oktober

SCP Symposium
Torsdag 27. oktober
08.30-10.00
Sted: Base one

Ortomedic symposium
Torsdag 27. oktober
10.30-12.00
Sted: Base One

Unique/SCP – hvor god er den, egentlig?

Mobile bearing vs. Fixed bearing totalproteser i kne

·
·
·
·
·
·
·
·

Indikasjoner for Unique
Pasientseleksjon
Hvem skal utføre inngrepet?
Pre-op planning
Problemkasus
Kliniske langtidsresultater
Data fra NRL
Neste steg: Custom Acetabular kopp?

Why did I choose Mobile bearing TKA?
Dr. David Beverland, Muskgrave Park hospital, Belfast
Why did I choose Fixed bearing TKA?
Prof. Lars Weidenhjelm, Karolinska sjukhuset, Muskgrave Park hospital, Stockholm
Crossfire discussion
Questions from audience
Ligament balancing in Mobile bearing TKA
Dr. David Beverland, Belfast

   
Norsk Artroskopiforening symposium
Torsdag 27. oktober
10.30-12.00
Sted: Film

Ligament balancing in Fixed bearing TKA
Prof. Lars Weidenhjelm, Karolinska sjukhuset, Stockholm
Crossfire discussion
Questions from audience

Akutte kneskader hos barn
10.30-10.45

Diagnostikk og operativ behandling av barn med korsbåndskade
Lars Engebretsen

Faggruppe for osteoporose symposium
Torsdag 27. oktober
13.00-14.30
Sted: Base One

10.45-11.00

Rehabilitering av barn med korsbåndskade
Håvard Moksnes

Bruddtilheling og osteoporose

11.00-11.15

Patellaluksasjoner og osteochondrale skader hos barn
Christian Øye

11.15-11.25

Avulsjonsfrakturer i knær hos barn
Asle Kjellsen

11.25-11.35

Meniskrupturer hos barn
Nina Kise

11.35-11.45

Rehabilitering av barn med akutt kneskade og postoperativ rehabilitering
Håvard Moksnes

Tid

Tid
13.00

Osteoporosemedisin, bruddtilheling og protesefiksasjon
Per Aspenberg, Linköping

14.00

To caser å lære av
1) Multiple ryggbrudd etter svangerskapsassosiert osteoporose
Lars M. Hübschle, Drammen
2) Bilaterale atypiske femurfrakturer rundt hofteproteser
Lars Sandberg, Lillehammer

14.20
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Behandling av osteoporose - hva gjør ortopeden?
Ragnhild Øydna Støen/Lars Nordsletten, Ullevål
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Simplify the Complex
Symposier torsdag 27. oktober

Symposier torsdag 27. oktober
Biomet symposium
Torsdag 27. oktober
13.00-14.30
Sted: 301

Challenges in Revision Hip Surgery – Simplifying the Complex
Forelesere: Prof Ian Stockley (UK), Dr Imran Kahn (Biomet UK)
ARCOS™ Modular Revision System
Revisions involving the femur continue to be one of the most difficult operations faced by
surgeons. The design of the Arcos System meets the demands of complex surgery by offering
exceptional surgical: Flexibility, Accuracy, Efficiency and Simplicity
AO Trauma Symposium
Fredag 28. oktober
08.30-12.00
Sted: Film

Symposier fredag 28. oktober

Blast and Gunshot Injuries
Tid

Symposium

08.30-08.35

Welcome
Gunnar B. Flugsrud

08.35-08.50

The burden of extremity injuries 22/7
Geir Stray Andreassen

08.55-09.25

Classic treatment of blast and gunshot injuries
Johan Pillgram-Larsen

09.30-09.55

Frontline guidelines for wound treatment
CAPT Chad Elsner

10.00-10.25

Wounds and wound treatment – current knowledge basis and a view to the future
COL James Ficke

10.30-11.00

BREAK

11.00-11.10

Guidelines in a civilian, urban setting
Petter Iversen

11.15-11.45

Major osteoarticular loss in a young patient
COL James Ficke

11.45-12.00

Discussion

Torsdag 27. Oktober kl. 13.00 - 14.30 Rom 301
Revision Hip Surgery
• Arcos • Regenerex • E-1
Prof. Ian Stockley (UK), Dr. Imran Khan (Director of Research, Biomet Europe)
Besøk oss på stand nr. 51

Arcos Modular Femoral Revision System
Revisions involving the femur continue to be one of the most difficult operations faced
by surgeons. The design of the Arcos System meets the demands of complex surgery
by offering exceptional surgical:
• Flexibility • Accuracy • Efficiency • Simplicity

Biologics • Microfixation • Orthopaedics • Spine • Sports Medicine • Trauma • 3i

biomet.com •
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Symposier fredag 28. oktober

Knotless

Wound Closure
For Orthopedic Surgery

Nasjonalt Register for Leddproteser symposium
Fredag 28. oktober
08.30-10.00
Sted: Kunst

Leddregisteret symposium
Ordstyrer: Lasse Engesæter

1.

Økning i tidlige revisjoner av hofteproteser (20 min.)
Leif I Havelin

2.

Anbud: prosess og konsekvenser (20 min.)
Geir Hallan

3.

Endringer på registreringsskjema (20 min.)
• Antibiotika og tromboseprofylakse
Lasse Engesæter
• Hofteproteseskjema
Leif Havelin
• Kneproteseskjema
Ove Furnes
• Korsbåndskjema
Knut Fjeldsgaard

4.

Elektronisk datafangst og rapportering til NRL (15 min.)
Lasse Engesæter

This changes everything.
And you don’t have to change anything.

V-Loc™ 90 and V-Loc™ 180
Absorbable Wound Closure Devices
Secure. Fast. Effective.

Velkommen til vår stand i utstillingsområdet!

• Høstmøteboken 2011
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Symposier fredag 28. oktober
Oslo Sports Trauma Research Center Seminar
Fredag 28. oktober
08.30-10.00
Sted: Base one

Case Based Ligament work shop
Professor May Arna Risberg, Norges Idrettshøgskole
Fysioterapeut Hävard Moksnes, Hjelp24 NIMI, Oslo
Professor Lars Engebretsen

Foreleser:
		
		

08.30-09.30
To kasus med henholdsvis mediale, laterale og korsbåndskader presenteres og diskuteres:

1.

Hva gjør vi med en medial/lat/ACL kneligament skade? Presentere to hendelser.
Lars Engebretsen og Hävard Moksnes

2.

Hva trenger du av anatomiske kunnskaper?
Lars Engebretsen

3.

Kortfattet, praktisk biomekanikk
Lars Engebretsen

4.

Pre- og postoperativ rehabilitering
May Arna Risberg og Hävard Moksnes

5.

Kirurgi
Lars Engebretsen

6.

Funksjonstesting og sekundærforebygging
May Arna Risberg og Hävard Moksnes

NMS symposium
Fredag 28. oktober
08.30-10.00
Sted: 301

State of the art processed human tissue: clinical indications and
possibilities
Forelesere:
		
		
• Høstmøteboken 2011

Univ.-Prof. Dr. h.c. Reinhard Schnettler
Direktor der Klinik
Giessen Universitetssykehus Tyskland
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ET

H
kollagenase clostridium histolyticum
Den eneste registrerte medikamentelle
behandling av Dupuytren’s kontraktur.

Pfizer AS - Postboks 3 - 1324 Lysaker - Tlf. 67 52 61 00 - www.pfizer.no

E2011-1193

Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.
ATC-nr.: M09A B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Kollagenase clostridium
histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II) Oppløsningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med føl¬bar streng.
Dosering: Administreres intralesjonalt. Skal kun gis av leger som er opplært og har erfaring i diagnostisering og behandling av
Dupuytrens sykdom. Anbefalt dose er 0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Metakarpofalagealledd (MCPledd): Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale interfalangealledd (PIP-ledd):
Pulveret rekonstitueres i 0,31 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Pasienten skal kontrolleres av legen neste dag, og
ca. 24 timer etter injeksjon kan fingerekstensjonsprosedyre utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur. Injeksjon og fingerekstensjonsprosedyrer kan utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers intervall. Kun én streng må behandles om gangen. Ved
multiple kontrakturer behandles hver streng i sekvensiell rekkefølge. Eldre: Ingen dosejustering er nødvendig. Nedsatt levereller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år): Bruk er ikke relevant.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Allergiske reaksjoner kan forekomme. Ingen alvorlige allergiske reaksjoner er observert, men beredskap for
å håndtere ev. alvorlige lokale eller systemiske allergiske reaksjoner, inkl. anafylaksi, må være til stede. Kollagenase clostridium
histolyticum løser opp kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på
disse, muligens perma¬nent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved injeksjon i streng som påvirker et
PIP-ledd i 5. finger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, og ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege straks ved problemer med å bøye fingeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom
på seneruptur). Pasienter med Dupuytrens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for hudlesjoner. Forsiktighet må
utvises hos pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke anbefalt hos pasienter som har
fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150 mg acetylsalisylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel
av ikke-humant protein kan pasienter utvikle antistoffer mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i
kollagenase clostridium histolyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-antistoff (ADA)
teoretisk interferere med humane MMP. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til hemming av humane MMP eller bivirkninger som
indikerer utvikling eller forverring av autoimmune sykdommer eller utvikling av muskel-skjelettsyndrom (MSS) er observert.
Muligheten for utvikling av MMS kan ikke utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller flere av følgende symptomer: Artralgi,
myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, fibrose i håndflaten, og fortykning eller dannelse av knuter i senene. MMS
utvikles progressivt. Langtidssikkerhet og påvirkning av tidligere behandling på etterfølgende kirurgi er ikke klarlagt. Xiapex er
praktisk talt natriumfritt (<23 mg pr. dose).
Interaksjoner: Bruk hos pasienter som har fått tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte
skadelige effekter mht. fertilitet, graviditet eller embryonal/føtal utvikling. Pasienter utvikler ADA etter gjentatt administrering.
Kryssreaksjon av ADA mot endogen MMP involvert ved graviditet og fødsel kan ikke utelukkes. Behandling bør utsettes til etter
graviditet. Overgang i morsmelk: Kan brukes ved amming da systemisk eksponering hos ammende er ubetydelig.
Bivirkninger: Svært vanlige (>1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe, bloduttredelse. Muskel-skjelettsystemet: Smerte
i ekstremitet. Øvrige: Reaksjon på injeksjonsstedet (ødem, blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (>1/100 til
<1/10): Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt svette.
Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet,
hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, inflammasjon, reaksjon på injeksjonsstedet (inflammasjon, erytem, kløe, varme,
vesikler), hudlaserasjon. Mindre vanlige (>1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, oppkast,
smerte i øvre abdomen. Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett, flekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet,
smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom, skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immun-systemet: Hypersensitivitet.
Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet. Kjønnsorganer/bryst: Ømhet i bryst, brysthypertrofi. Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Klump i armhulen, smerte i brystveggen, smerte i lysken, knitring eller stivhet i ledd, ubehag i
arm eller ben, muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag eller stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. Nevrologiske:
Komplekst regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor. Psykiske: Desorientering, agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige:
Lokal hevelse, feber, smerte, ubehag, tretthet, varmefølelse, influensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (følelsesløshet, avskalling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller ben, åpent sår, sårsprik.
Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling.
Egenskaper: Klassifisering: Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet. Består av 2 kollagenaser (AUX-I og AUX-II)
som er representative for de 2 største kollagenaseklassene (klasse I og klasse II) som produseres av Clostridium histolyticum.
Virkningsmekanisme: Enzymatisk oppløsning av Dupuytren-strengen ved kollagenhydrolyse. De 2 kollagenaseklassene (AUX-I
og AUX-II) har komplementær substratspesifisitet og kløyver interstitielt kollagen effektivt på forskjellige steder i molekylet.
Begge gir hurtig hydrolyse av gelatin (denaturert kollagen) og små kollagenpeptider. Klasse I kløyver uløselig trippelheliks-kollagen med høyere affinitet enn klasse II-kollagenase. Klasse II har høyere affinitet for små kollagenfragmenter. Gir samlet bred
hydrolytisk aktivitet mot kollagen. Absorpsjon: Etter administrering av enkeltdose er det ikke påvist målbare mengder i plasma
fra 5 minutter til 30 dager etter injeksjon. Metabolisme: Kollagenase clostridium histolyticum er ikke substrat for enzymsystemer som metaboliserer legemidler, og ingen aktive metabolitter forventes. Ingen studier er utført. Utskillelse: Ingen systemisk
eksponering etter enkeltinjeksjon. Ingen studier er utført.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter rekonstituering. Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter rekonstituering. Etter oppbevaring i kjøleskap må
re-konstituert oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.
Andre opplysninger: For detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og fingerekstensjon, se pakningsedlegget.
Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) kr 9408,50.
Sist endret: 14.03.2011
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Symposier fredag 28. oktober

Symposier fredag 28. oktober

Hofte og kneprotesekirurgi symposium
Fredag 28. oktober
10.30-12.00
Sted: Kunst

Pfizer symposium
Fredag 28. oktober
10.30-12.00
Sted: 301

Hvor gode er vi?

Xiapex – en ny behandlingsform for Dupuytrens kontraktur

Chairmen: Stephan M. Röhrl og Tarjei Egeberg

•
•

Gjesteforelesere:
Gøran Garellik
Sahlgrenska, Universitetssykehus, Göteborg, Sverige

•
•
•

Linda Fernandes, PhD,
Oslo Universitet, Norge

Introduction
Important aspects of anatomy of hand and pathoanatomy of
Dupuytren’s contracture that relate to Xiapex use
Therapeutic indication for Xiapex
Pharmacology and mode of action for Xiapex
Phase III clinical data for Xiapex from SmPC (efficacy and safety)

   
1.

Resultater etter kne- og hofteprotesekirurgi. Forskjellige synsvinkler (10 min.)
Stephan M. Röhrl

2.

Diskusjon (2 min.)

3.

Å måle resultater innen protesekirurgi. Hofte versus kne (PROMS) (20 min.)
Garrellik

4.

Diskusjon (4 min.)

5.

Aktivitet og funksjon etter protesekirurgi: KOOS og HOOS (20 min.)
Linda Fernandes

6.

Diskusjon (4 min.)

7.

Resultat etter kneprotesekirurgi. Forskjellige måleinstrumenter (10 min.)
Eirik Aunan

8.

Diskusjon (2 min.)

9.

Kliniske data fra Trondheim etter hofteproteser: Funksjons- og
tilfredhetsundersøkelser (10 min.)
Per Olav Østbyhaug

10.

Diskusjon (8 min.)
Plenum

Vi søker ortopeder med løse skruer
Pseudomonas aeruginosa

is
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Stafylokokkus epidermis
e-coli
us
Stafylokokkus aure

Pseudomonas aeru

e-coli

ginosa

Velkommen til oss på stand nummer 35 for mulig hjelp og nyttig verktøy
Hvis du har spørsmål om Collatamp, vennligst ta kontakt med Wilma Waldum wilma.waldum@sobi.com eller Cathrin Wall cathrin.wall@sobi.com
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• Høstmøteboken 2011

Profylakse & infeksjonsbehandling!

• Høstmøteboken 2011
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Symposier fredag 28. oktober

Symposier fredag 28. oktober

Norsk barneortopedisk forenings symposium
Fredag 28. oktober
11.00-12.00 og 13.00-15.00
Sted: Munch

Norsk Spinalkirurgisk Forening symposium
Fredag 28. oktober
13.00-14.30
Sted: Base One

Frakturer i overekstremiteten hos barn

Degenerativ spondylolistese og spinal stenose: "To fuse or not to fuse..."
Tid

Møteledere: Gunn Hulleberg og Per-Henrik Randsborg
Tid

Innledning
Overlege Greger Lønne, ortoped, SI

11.00-11.15

Epidemiologi
Randsborg

13.10-13.35

11.20-11.30

Frakturer i clavicula
Fuglesang

The evidence-base of spinal fusion
Professor Cody Bünger, ortoped, Århus

13.35-14.00

Spinal stenosekirurgi hos eldre, muligheter og begrensninger ved
mini-invasiv kirurgi
Professor Øystein Nygaard, nevrokirurg, St. Olav

14.00-14.15

Diskusjon

11.35-11.55

56

13.00-13.10

Humerusfrakturer - proksimale og diafysære

   Vagstad

12.00-13.00

Lunsj

13.00-13.20

Albuefrakturer - suprakondylære humerusfrakturer
Young

13.25-13.45

Frakturer i caput radii og Monteggiafrakturer
Fevang

13.50-14.05

Skaftfrakturer i radius og ulna
Hulleberg

14.10-14.30

Distale frakturer i radius og ulna
Randsborg

14.35-14.55

Frakturer i hånden
Lied

Symposiet arrangeres i samarbeid Synthes

• Høstmøteboken 2011

• Høstmøteboken 2011
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NMS - the first company with a
fully dedicated division within

OrthoBiologics
Void Fillers

Generalforsamling

Allograft / CTBA

• Pins
• Cones
• Granulate
• Cylinders
• Blocks

• Pins
• Granulate
• Blocks
• Wedges
• Chips
• Femoral Head

Bone
Kryptonite

Synthetic Bone
• Pins
• Cones
• Granulate
• Cylinders
• Blocks

NMS supports you with
Knowledge - Education - Product Portefolio
Leading the market through Global Technology and Local Knowledge
NMS Medico er en ledende distributør av medisinteknisk utstyr i Nord Europa.
NMS er representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Irland, Skottland, Baltikum og Island.
NMS Medico AS

Telefon 67 91 22 00

info@nmsmedico.no

www.nmsmedico.no

• Høstmøteboken 2011
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Generalforsamling

Norsk ortopedisk forening (Nof) 2011
Torsdag 27. oktober
15.00
	   Hotel Radisson SAS Plaza, Oslo

Saksliste

60

Sak 21.

Rapport fra Norsk barneortopedisk forening

Sak 1.

Åpning av Generalforsamlingen

Sak 22.

Rapport fra Norsk fot- og ankelkirurgisk forening

Sak 2.

Valg av møtedirigent

Sak 23.

Rapport fra Norsk forening for håndkirurgi

Sak 3.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 24.

Rapport fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi

Sak 4.

Utdeling
av stipend: Charnley stipendet, Smith & Nephews stipendier,
   
Nof-stipendier, NAF stipend

Sak 25.

Rapport fra Norsk forening for hofte- og knekirurgi

Sak 5.

Årsberetning fra styret

Sak 26.

Rapport fra Nofs Forskningsutvalg

Sak 6.

Rapport fra NOP-redaktøren

Sak 27.

Saker forelagt av styret

Sak 7.

Rapport fra Web-redaktøren

Sak 28.

Saker forelagt av foreningens medlemmer

Sak 8.

Rapport fra Kvalitetsutvalget

Sak 29.

Regnskap pr. 31.12.2010

Sak 9.

Rapport fra Spesialitetskomiteen

Sak 30.

Budsjettforslag 2012

Sak 10.

Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser

Sak 31.

Valg

Sak 11.

Rapport fra Nasjonalt Korsbåndregister

Sak 32.

Forslag til tema for Nof-symposiet 2012

Sak 12.

Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister

Sak 33.

Tid og sted for Nof Generalforsamling 2012

Sak 13.

Rapport fra Nasjonalt barnehofteregister

Sak 14.

Rapport fra Acta Orthopaedica

Sak 15.

Rapport fra DRG-utvalget

Sak 16.

Rapport fra Bone and Joint Decade-utvalget

Sak 17.

Rapport fra UEMS

Sak 18.

Rapport fra seniorpolitisk utvalg

Sak 19.

Rapport fra faggruppe for ortopedisk traumatologi

Sak 20.

Rapport fra Norsk arthroskopiforening

• Høstmøteboken 2011

• Høstmøteboken 2011
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Generalforsamlinger øvrige foreninger

62

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011

Norsk forening for håndkirurgi

Norsk forening for skulder- og albuekirurgi

Onsdag 26. oktober
17.00
Sted: Rom 415

Onsdag 26. oktober
17.00
Sted: Film auditorium

Sak 1.

Åpning av møtet. Valg av ordstyrer

Generalforsamling 2011

Sak 2.

Godkjenning av saksliste

Sak 3.

Styrets årsberetning

Norsk barneortopedisk forening

Sak 4.

Årsregnskap

Sak 5.

Websiden
   

Sak 6.

Inger Schulstads minnestipend for utdannelse innen håndkirurgi

Sak 7.

The FESSH HANDGUIDE study

Sak 8.

FESSH Hand Trauma Commitee

Sak 9.

Vintermøtet 2012

Sak 10.

FESSH-kongressen i Oslo 2011 – oppsummering

Sak 11.

Høstmøtesymposium 2012 – tema/programansvarlig

Sak 12.

Vintermøte 2013 - lokalisasjon, tema og oppnevning av
programansvarlig

Sak 13.

Diplom i håndkirurgi

Sak 14.

Opprettelsen av verv som arkivar

Sak 15

Reisestipend og pris for beste håndkirurgiske foredrag av yngre kirurger

Sak 16.

Valg til styret, valg til Diplomkomiteen, oppnevning av arkivar

Sak 17.

Utnevning av æresmedlem

Sak 18.

Eventuelt

Onsdag 26. oktober
17.00
Sted: Base One

• Høstmøteboken 2011

Sak 1.

Godkjenning av saksliste, valg av ordstyrer og referent

Sak 2.

Årsberetning

Sak 3.

Regnskap og fastsettelse av kontingent

Sak 4.

Rapport fra barnehofteregisteret

Sak 5.

Rapport om klumpfotstudien

Sak 6.

Lærebok i barneortopedi

Sak 7.

Tema for symposium høstmøtet 2012

Sak 8.

Eventuelt

• Høstmøteboken 2011
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Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011

Norsk fot- og ankelkirurgisk forening

Faggruppe for osteoporose og benhelse

Onsdag 26. oktober
17.00
Sted: Rom 301

Onsdag 26. oktober
17.00
Sted: Rom 305

Sak 1.

Åpning av møtet

Sak 1.

Valg av ordstyrer og referent

Sak 2.

Valg av møteleder og referent

Sak 2.

Godkjenning av Faggruppens lover

Sak 3.

Styrets beretning

Sak 3.

Valg av første ordinære styre

Sak 4.

Regnskap

Sak 4.

Årsberetning og regnskap

Sak 5.

Valg
   

Sak 5.

Neste års symposium

Sak 6.

Kontingent

Sak 6.

Medlemsmøte våren 2012

Sak 7.

Tema for neste års Symposium

Sak 7.

Eventuelt

Sak 8.

Varia

Generalforsamling 2011

Norsk hofte- og knekirurgisk forening
Onsdag 26. oktober
17.00
Sted: Kunst auditorium
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• Høstmøteboken 2011

• Høstmøteboken 2011
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Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011

Norwegian American Orthopaedic Society

Norsk forening for revmakirurgi

Onsdag 26. oktober
17.00
Sted: Rom 304

Fredag 28. oktober
14.00
Sted: Rom 301

Tema: Hvor går vi videre?

Sak 1.

Årsberetning

Gode kolleger.

Sak 2.

Regnskap

Sak 3.

Vår forening har 40 års-jubileum i 2012. Rapport fra jubileumskomiteen

Sak 4.

Valg av nytt styre

Sak 5.

Tema for neste års symposium

Sak 6.

Evt

Som vi alle har fått med oss så ble møtet i Ålesund. Forrige møte i Seattle ble også
avlyst. Årsaken var først og fremst manglende interesse fra kollegene, både her og i
USA. Noe overraskende sa amerikanerne at møtet var for sent i august, da skulle en
del følge barna
    til college. To hadde meldt seg innen fristen. Det var minimal respons
også her heime innen tidsfristen.
Tema jeg hadde tenkt å ta opp:
• Er foreningen liv laga videre?
• Skal vi nå sette oss ned og si at det var flott mens det varte, men nå er det slutt?
• Det er et mindre beløp (ca 2500,-) innestående på medlemskonto.
Hva skjer med dette?
Noen har foreslått at det startes en ”Scandinavian American Orthopaedic Society”.
Hvem er i så fall villig til å ta på seg oppgaven?
Mvh
Svein Austdal
Sekretær/ kasserer
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• Høstmøteboken 2011

Mvh
Ola Aarseth
Leder

Generalforsamling 2011

Norsk spinalkirurgisk forening
Fredag 28. oktober
14.30
Sted: Base One
Sak 1.

Godkjenning av innkalling

Sak 2.

Valg av møteleder og referent

Sak 3.

Årsberetning

Sak 4.

Regnskap

Sak 5.

HLR - Revitalisering av NSKF

Sak 6.

Valg av nytt styre

Sak 7.

Fastsettelse av kontigent for 2012

Sak 8.

Eventuelt

• Høstmøteboken 2011
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Generalforsamling 2011

AO Alumni
Fredag 28. oktober
15.00
Sted: Film

68

Sak 1.

Godkjenning av innkalling

Sak 2.

Valg av møteleder

Sak 3.

Valg av referent

Sak 4.

Valg av nye styremedlemmer

Sak 5.
Sak 6.

Nye medlemmer siste år
   
Godkjenning
av årsrapport

Sak 7.

Godkjenning av regnskap

Sak 8.

Fastsettelse av kontingent for 2011

Sak 6.

Eventuelt

• Høstmøteboken 2011

• Høstmøteboken 2011
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Frie foredrag

70

FF Sesjon 1 - Skulder/albue

FF Sesjon 2 - Protese 1

Onsdag 26. oktober
15.00-16.30
Sted: Film auditorium
Møteledere: Sigurd Liavaag og Mette Andersen

Onsdag 26. oktober
13.00-15.00
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Kristian Bjørgul og Geir Hallan
9

Endringer i beintetthet etter innsettelse av Taperloc usementert hofteprotese med to forskjellige hydroxyapatittbelegg. DXA-resultater etter 5 år
Midtgaard, Kaare

10

Gode resultarer med henblikk på funksjon og smerter ved skulderproteser
hos pasienter med rheumatoid artritt og osteoartrose
Skredderstuen, Arne

Sjanse for beinlengdeforskjell er forskjellig ved ulike corailstammer ved
MIS hofteprotesekirurgi
Hjelmstedt, Fredrik

11

4

Glenoidcyster etter bruk av suturanker
Andersen,
    Mette

En gjennomgang av de 74 første operert med fremre tilgang SYKEHUSET
VESTFOLD, ORTOPEDISK AVDELING Larvik
Borge, Jan-Erik

12

5

Perforatorlapp over albue
Løkebø, Jan Eirik

Miniinvasiv fremre tilgang ved totalprotese i hoften
Mjaaland, Knut Erik

13

6

Forandring av operasjonsmetoder har gitt en trend med lavere risiko for
reoperasjon ved proksimale humerusfrakturer operert i perioden 2005-2010
sammenlignet med 1999-2005
Månsson, Lukas

Finnes det fellestrekk for usementerte stammer som synker. Basert på de 74
første proteser satt inn med fremre tilgang SiV Larvik
Borge, Jan-Erik

14

7

Prospektiv oppfølging av Delta Xtend totalproteser 2007 -2011, 28 skuldre
Ulvestad, Arild

Nøyaktighet av preoperativ digital planlegging ved innsetting av
totalprotese i hofteleddet ved bruk av Mdesk System
Bertz ,Ari

15

8

Immobilisering Ut versus Inn
Liavaag, Sigurd

Kan man observere en forskjell på 6 måneders resultatet etter
hofteprotesekirurgi om pasienten ble vurdert av fastlege eller av ortoped
innen innleggelsen?
Hansen, Knut Egill Parrington

16

Smerter seks måneder etter primær hofteprotese korrelerer med
preoperativ muskelcellemasse
Månsson, Lukas

17

Gangmønster og potensiell effekt av fysioterapiveiledet trening hos
pasienter med hofteartrose med mild til moderat smerte. En randomisert
kontrollert studie
Eitzen, Ingrid

18

Evaluering av Hofteprotesekontroll utført av fysioterapeut
Høvik, Øystein

19

Studie av progresjon av coxartrose og gonartrose
Gillam, Marianne

20

Pasientrapportert Charnley klassifikasjon er et nyttig verktøy for å
definere case-mix vedrørende funksjonelle resultater 6 måneder etter
primær hofteprotese kirurgi
Hansen, Knut Egill Parrington

1

Åpen skulderstabilisering modum Latarjet; 2-8 års oppfølging
Ødegaard, B

2

ARTROSKOPISK BEHANDLING AV FREMRE SKULDERINSTABILITET; 2- 4 ÅRS RESULTATER
Schrøder, Cecilie Piene

3
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FF Sesjon 3 - Protese 2

FF Sesjon 4 - Hånd 1

Onsdag 26. oktober
15.30-17.00
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Eirik Aunan og Tarjei Egeberg

Onsdag 26. oktober
15.30-17.00
Sted: Munch auditorium
Møteledere: Bill Finsen og Ida Neergård Sletten

21

Opprettelse av et kvalitetsregister for leddproteser ved St. Olavs Hospital
Bjørgen, Siri

30

DASH og Kvikk-DASH skjemaene Normalverdier i Norge
Aasheim, Turid

22

Et nasjonalt analysesenter for uthentede ortopediske implantater
Ellison, Peter

31

Operasjon for seneskjedeganglier
Finsen, Vilhjalmur

23

Ortopediutdanning og nødvendige inngrep
Flugsrud, Gunnar Birkeland

32

Nøyaktigere måling av distal radius dorsale vinkling
Rajabi, Benjamin

24

Har skifte av implantat en medisinsk kostnad?
Hallan, Geir

33

Perkutan pinning av distale radiusfrakturer
Sandø Alm-Paulsen, Pål

25

Er risikoen for revisjon større ved lavt sykehus- og kirurgvolum ved
   
unikondylære
kneproteser
Badawy, Mona

34

Sammenhengen mellom feilstilling og klinisk resultat etter distal radius
fraktur
Finsen, Vilhjalmur

26

Gjennomgang av 3 postoperative smertebehandlingsmetoder etter total
kneprotese kirurgi
Van Leeuwen, Justin

35

Gir vinkelstabile plater bedre pasienttilfredshet og funksjonell score enn
ekstern fiksasjon ved komminutte distale radiusfrakturer
Sandbakken, Erik Thorvaldsen

27

Implantatoverlevelse og revisjonsårsaker ved primær ”mobile bearing”,
”fixed modular bearing” og ”fixed non-modular bearing” totalprotese i kne
Gøthesen, Øystein

36

Er det noen sammenheng mellom kortikale hånd beintetthet og
alvorlighetsgraden av distal radius frakturer hos eldre kvinne?
Daibes, Kamil

28

Er det nytte av computernavigering ved kneprotesekirurgi
Dyrhovden, G

37

Definisjon fraktur collum metacarpale
Sletten, Ida Neergård

29

High-flex vs standard bakre korsbåndsbevarende kneprotese
Aunan, Eirik
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DVR® Anatomic Plate
FF Sesjon 5 - Fot/ankel
Onsdag 26. oktober
15.30-17.00
Sted: Rom 301
Møteledere: Andreas Hahn og Jack Sigmar
38

Norsk praksis ved kirurgisk behandling av ankelfrakturer
Naumann, Markus

39

Subtalare luksasjoner
Silberg, Ingunn

40

Kombinasjon av perforator lapper for rekonstruktiv kirurgi i leggen og
fot: en klinisk studie på pasienter med posttraumatisk osteomyelitt
Tajsic, Nenad

41

Korttidsresultater etter artroskopisk subtalar artrodese
Aas, Lars Kjetil

42

Langtidsresultater (minst 10 år) etter ankelartrodese
Bjarnasson, Jon-Asgeir

43

Konservativ behandling av achillesseneruptur gir ikke flere re-reupturer
Finden, Terje

44

Ko-morbiditet ved achillessenerupturer
Finden, Terje

45

HMSN (Charkot-Marie-Tooth) Tilnærming og behandling fra et fotkirugisk
synspunkt
Hahn, Andreas

46

Langtidsresultater for hallux valgus operasjoner ved LDS
Jack, Sigmar
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FF Sesjon 6 - Kne/scopi 1

FF Sesjon 7 - Hånd 2

Torsdag 27. oktober
13.00-14.00
Sted: Film auditorium
Møteledere: Tone Gifstad og Grete Sofie Hortemo

Torsdag 27. oktober
08.30-09.30
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Istvan Rigo og Heidi Hanssen

47

Dagkirurgisk rekonstruksjon av ACL
Pahr, T

53

Ulnar Dimeli-Mirror Hand-Speilhånd
Winge, Mona

48

Åpen versus endoskopisk rekonstruksjon av ACL
Aune, Arne Kristian

54

49

Langtidsoppfølging av ACL-rekonstruksjon med hamstringgraft vs.
patellarsenegraft
Gifstad, Tone

Sutur av flexor digitorum superficialis forbedrer resultatene ved primær
bøyesenesutur i sone 2
Rigo,Istvan Zoltan

55

Selvpåført total amputasjon av penis
Winge, Mona

50

Patellofemoral artrose etter fremre korsbåndsrekonstruksjon
Øiestad, Britt Elin

56

51

Langtidsoppfølging
av 96 korsbåndsrekonstruerte pasienter operert ved
   
bruk av Howells guide og hamstrings graft
Inderhaug, Eivind

En handkirurgisk utfordring - profesjonell organist med spontan EPLruptur
Hanssen, Heidi

57

52

Hinketester som prediktorer for funksjon hos ikke-opererte pasienter med
fremre korsbåndsskade
Grindem, Hege

Enkel dekompresjon eller transposisjon av nervus ulnaris ved albuen som
behandling for cubital tunnel syndrom
Odinsson, Adalsteinn

58

Hvilke faktorer påvirker utfallet av bøyesenesutur i sone 2
Rigo, Istvan Zoltan
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FF Sesjon 8 - Protese 3

FF Sesjon 9 - Traume 1

Torsdag 27. oktober
10.00-12.00
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Mona Badawy og Stephan M. Röhrl

Torsdag 27. oktober
13.00-14.00
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: John Clarke-Jenssen og Rakel Gudmundsdottir

59

Stabilitet av individtilpasset og standard usementert hofteprotese målt
ved RSA
Nysted, Mona

71

Inter og intra observer reliabilitet for Letournels klassifikasjon av
acetabulumfrakturer
Clarke-Jenssen, John

60

SmartSet HV versus Palacos R, en randomisert RSA-studie
Haugan, Kristin

72

22 Juli 2011 ved Ortopedisk avdeling på Ullevål Universitetssykehus
Andreassen, Geir Stray

61

Semeneter ved priære THA
Engesæter, Lars B.

73

Erfaringer med BMP-7 i behandlingen av etablerte vanskelige pseudartroser
Egeberg, Tarjei

62

Klarer vi å få sementmantelen på koppen som vi ønsker ved omvendt hybrid
primær hofteprotese
Hanche-Olsen, Thomas

74

posterior sternaclavicularledds luksasjon
Krukhaug, Yngvar

63

Omvendt hybrid og sementert totalprotese i hoften sammenlignet med
radiostereometri og bentetthetsmålinger
Lindalen, Einar

75

Sammenligning av ORIF vs primær protese ved komminutte artikulære caput
radii frakturer
Engvik, Einar Johan

64

Kan man observere en sammenheng mellom resultatet 6 måneder etter
hofteprotesekirurgi og preoperativ håndgreppstyrke?
Finden, Terje

76

Sutur, reinsersjon, rekonstruksjon etter ligamentskader i albue
Søvik, Trygve

65

Långtidsresultat av 10 mRad kryssbundet polyetylen
Röhrl, Stephan Maximillian

66

Slitasje av E-Poly kryssbundet plast med 32 og 36 mm hode - en prospektiv
randomisert RSA-studie med preliminære resultater
Lindalen, Einar

67

Koppinklinasjon og migrasjon, slitasje
Kadar, Thomas

68

Høy slitasje med konvensjonell polyetylen i usementert kopp, uavhengig av
inklinasjon og type keramisk caput
Aga, Cathrine

69

keramikk vs metall
Kadar, Thomas

70

Halvert polyetylenslitasje ved bruk av aluminahoder sammenlignet med
kobolt
Dahl, Jon
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FF Sesjon 10 - Barn 1

FF Sesjon 11 - Spinalkirurgi 1

Torsdag 27. oktober
13.00-14.30
Sted: Munch auditorium
Sesjonsledere: Anders Wensaas og Stefan Huhnstock

Torsdag 27. oktober
08.30-09.40
Sted: Rom 301
Møteledere: Roger Trana og Truls Rokne Hanestad

77

Røntgenologiske mål for femoroacetabulær impingement og deformitet
etter epifysiolysis capitis femoris
Wensaas, Anders

85

Stigende antall postoperative infeksjoner ved ryggkirurgi
Grabner Von Rosenberg, Jean-Paul

78

Røntgenologisk vurdering av hofteleddsartrose
Terjesen, Terje

86

Meningitt etter duraskader ved spinal kirurgi - en underrapportert
hendelse
Knobloch, Rainer Günter

79

Kan normale hofter bedømt med ultralyd ved fødsel utvikle dysplasi ved
skjelettmodning
Lehmann, Trude Gundersen

87

Retrospektiv gjennomgang av 48 pasienter med idiopatisk skoliose operert
med fremre tilgang
Kibsgård, Thomas Johan

80

Hvilken betydning har gjenværende dysplasi
Terjesen, Terje

88

81

Radiologiske forandringer av acetabulum ved CLP
Huhnstock, Stefan

Komplikasjoner ved VEPTR operasjoner utført ved Rikshospitalet fra 2004
til 2010
Riise, Rolf

89

82

Kirurgisk dislokasjon av hoften hos barn
Høiness, Per Reidar

Vår erfaring med halo gravity traction
Thorkildsen, Joachim

90

83

Kirurgisk dislokasjon av hofte ved epifyseolysis capitis femoris
Wiig, Ola

Sublaminært polyesternbånd med klemme- et nyttig hjelpemiddel ved
fiksering til columna på spesielle indikasjoner
Nilsen, Per Torgeir

84

Nasjonalt barnehofteregister – erfaringer etter 1 års drift
Wiig, Ola

91

Ventetid for Adolescent Idiopatisk skoliose operasjon ved
OUS- Rikshospitalet
Adobor, Raphael
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Your partner of choice accompanying you
before, during and after the procedure

FF Sesjon 12 - Spinalkirurgi 2
Torsdag 27. oktober
10.30-12.00
Sted: Rom 301
Møteledere: Rainer Günter Knobloch og Thomas Johan Kibsgård

OUR BUSINESS
FILES FOR A
PATENT EVERY
48 HOURS

OVER 1400
SURGEONS
TRAINED

92

Genetic contribution of catechol-O-methyltransferase variants in
treatment outcome of low back pain
Omair, Ahmad

93

No difference in 9-year outcome in CLBP patients randomized to lumbar
fusion versus cognitive intervention and exercises
Froholdt, Anne

94

Kliniske resultater etter innsettelse av lumbale skiveproteser ved SIHF
Elverum
Furunes, Håvard

95

Kostnadsanalyse av primæroperasjon for lumbal spinal stenose. Miniinvasiv dekompresjon vs. X-stop
Lønne, Greger

96

Lumbal Spinal Stenosestudien: Mini-invasiv dekompresjon vs X-stop.
Foreløpige resultater
Lønne, Greger

97

Perkutan transpedikulær fiksasjon av thorakale og lumbale frakturer
Trana, Roger

98

Isthmisk Spondylolistese, status etter kirurgi.
Hanestad, Truls Rokne

99

Adjacent level degenerasjon (ALD) etter operasjon med skiveprotese eller
rehabilitering
Hellum, Cato

100

Forlengelse av Fusjon med TLIF ved ”Adjacent level disease” i
lumbalcolumna
Rossvoll, Ivar

IN EUROPE
PER YEAR

WORLDWIDE

NUMBER 1
IN SPINE

Our R&D
expenditure is more
than $1.2 billion,
or about 10%
of revenue.

We serve patients
and medical
professionals in
more than
120 COUNTRIES

MORE THAN

60

Complete Custom Solutions is a combination of products, technologies and services that are uniquely tailored to meet your needs.

Complete Custom Solutions
Everyone is unique and so are our solutions
www.medtronic.no

82

Medtronic Norge AS
Vollsveien 2 A
Postboks 458
NO-1327 Lysaker
Tlf. +47 (0)67 10 32 00
Faks +47 (0)67 10 32 10
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FF Sesjon 13 - Traume 2

FF Sesjon 14 - Protese 4

Fredag 28. oktober
13.00-15.00
Sted: Film auditorium
Møteledere: Ragnild Øydna Støen og Martinus Bråten

Fredag 28. oktober
13.00-15.00
Sted: Kunst auditorium
Møteledere: Kristian Bjørgul og Geir Hallan

101

Prediktorer for osteosyntesesvikt ved intern fiksasjon av mediale
lårhalsbrudd
Brattgjerd, Jan Egil

102

Prediktorer for osteosyntesesvikt ved intern fiksasjon av trokantære
brudd
Brattgjerd, Jan Egil

103

Protese ved hoftebrudd - preoperativ ventetid og infeksjon
Westberg, Marianne

104

Resultater etter lårhalsbrudd operert med totalprotese
Gjertsen, Jan-Erik

105

Bedre klinisk resultat med usementert enn sementert hemiprotese ved
dislokerte lårhalsbrudd
Langslet, Ellen Tverå

106

Biomekaniske eksperimentelle oppsett for testing av fiksatører ved
behandling av lårhalsbrudd
Basso, Trude

107

Bisfosfonat og femurfracturer
Nawab, Alaa

108

NOIS er et upålitelig verktøy for overvåkning av infeksjoner på
avdelingsnivå etter hemiprotese operasjon for hoftebrudd
Hanche-Olsen, Thomas

109

Utprøving av en ny intern fiksatør (Dynaloc®) for bruk ved lårhalsbrudd –
et pilotstudium i syntetiske femuranaloger
Basso, Trude

110

Fysisk funksjon og livskvalitet hos postmenopausale kvinner med
osteopeni og et tidligere håndleddsbrudd
Hakestad, Kari Anne

111

84

   

Legetid knyttet til bruk av elektronisk operasjonsregistreringssystem
Amlie, Einar
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112

Lav overlevelse av hofteproteser hos pasienter under 20 år
Halvorsen, Vera

113

Resultater etter kar revisjonsprotese
Oskal, Simen Bekkelund

114

Økt løsning av sementert Titan hofteprotese
Ellison, Peter

115

Osteoinduksjon ved implantasjon av titanskiver med to forskjellige
hydroxyapatittbelegg i muskel
Bøe, Berta

116

Større acatabulærdefekter rekonstruert med Octopus forsterkningsring.
Resultater ved middels lang observasjonstid
Slåstad, John

117

Håndgreppstyrke gjennom kubikkroten av kroppsvekten i kvadrat viser en
linear korrelasjon med muskelcellemasse målt med hjelp av serumkreatin
hos pasienter under 80 år med hofteleddsartrose
Månsson, Lukas

118

Hvor stor ”tidlig revisjonsrate” er klinisk eller økonomisk signifikant ved
hofteprotesekirurgi?
Olsson, Marianne

119

Akutte postoperative proteseinfeksjoner 2005
Egeberg, Tarjei

120

Kroniske proteseinfeksjoner ved St Olav 2005
Egeberg, Tarjei

121

Akutte hematogene proteseinfeksjoner ved St Olav 2005
Egeberg, Tarjei

122

Effekten av institusjonalisert rehabliltering på hofteprotesepasienter
Olsson, Marianne

123

Risikoen for revisjon på grunn av dyp infeksjon
Dale, Håvard
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FF Sesjon 15 - Barn 2

FF Sesjon 16 - Kne/skopi 2

Fredag 28. oktober
08.30-10.00
Sted: Munch auditorium
Møteledere: Per-Henrik Randsborg og Gunn Hulleberg

Fredag 28. oktober
10.30-12.00
Sted: Base One auditorium
Sesjonsledere: Randi Margrete Hole og Eirik Solheim

124

resultater fra barnebruddregisteret ved Ahus
Randsborg, Per-Henrik

125

Perkutan epifysiodese i tibia med ensidig lateral tilgang
Horn, Joachim

126

Vekststans etter permanent perkutan epifysiodese rundt kneleddet,
undersøkt med RSA og CT
Gunderson, Ragnhild Beate

127

Deformiteter i underekstremitet hos barn som følge av skade i vekstskiven
– behandlet med Taylor Spatial Frame
Horn, Joachim

128

Distraksjon Histiogenesis for et tilfelle av fibular dimelia med alvorlig
Knee kontraktur
Tajsic, Nenad

129

Ultralyd under behandling med hoftegips etter reposisjon av hofteleddet
ved hofteleddsdysplasi
Horn, Joachim

130

Double layer patella
Hulleberg, Gunn

131

Har Intrathecal Baclofen terapi en positiv effekt på spastisk hoftedysplasi
hos pasienter med bilateral Cerebral Parese
Knaus, Andreas

132

Senfølger av obstetrisk plexus brachialisskade
Hulleberg, Gunn

133

Prospektiv registrering av artroscopiske prosedyrer for sekvele
barnehoftesykdommer i nasjonalt barnehofteregister
Wiig, Ola

134

Revisjoner etter fremre korsbåndrekonstruksjon. Resultater fra
Nasjonalt Korsbåndregister 2004 - 2010 Revisjoner etter fremre
korsbåndrekonstruksjon. Resultater fra Nasjonalt Korsbåndregister 2004
- 2010
Fjeldsgaard, Knut

135

Pasienter med fulltykkelse leddbruskskade har dårligere resultater etter
fremre korsbåndrekonstruksjon ved 2 til 5 års oppfølging
Røtterud , Jan Harald

136

Patellarsene- eller hamstringssene-graft ved ACL-kirurgi - en
sammenlikning av pasientens livskvalitet og graft-overlevelse
Ytterstad, Karianne

137

Utvikling av rapporteringsgrad i Nasjonalt Korsbåndsregister 2008-2009
Ytterstad, Karianne

138

10-15 års oppfolgning etter mosaikkplastikk i kne
Solheim, Eirik

139

Ultralydendringer og prognose hos unge volleyballspillere med
hopperkne
Visnes, Håvard

140

bruk av farge-Doppler i oppfølging av pasienter operert for patellar
tendinopati
Salvesen, Eirik S
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LCS kneprotese

Abstrakter
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Abstrakt 1

Abstrakt 2

Skulder/albue

Skulder/albue

ÅPEN SKULDERSTABILISERING AD MODUM LATARJET; 2- 8 ÅRS OPPFØLGING

ARTROSKOPISK BEHANDLING AV FREMRE SKULDERINSTABILITET;
2- 4 ÅRS RESULTATER

Ødegaard B Lovisenberg diakonale sykehus
Schrøder C P Lovisenberg diakonale sykehus

Bakgrunn: Artroskopisk eller åpen Bankartplastikk ved traumatisk fremre instabilitet med
bentap på glenoid og/eller humerus, har i flere studier vist residivfrekvens på godt over 50 %.
Vi har valgt å behandle disse pasientene med åpen beinblokkprosedyre ad modum Latarjet.
Vi ønsket å etterkontrollere alle pasienter med minimum 2 års oppfølgingstid.
Materiale og metode: Fra 2002-2008 ble 45 pasienter/46 skuldre operert med stabilisering
a.m. Latarjet. 28 av pasientene hadde residivinstabilitet etter tidligere åpen eller artroskopisk
Bankartplastikk, mens 17 pasienter ble operert med en primær Latarjet pga høy ISIS (Instability Severity Index). Alle pasientene ble innkalt til etterkontroll med klinisk undersøkelse, rtg/
CT, Rowe score, WOSI (Western Ontario Stability Index), SSV (Subjective Shoulder Value) og
pasientfornøydhet. 43 av 45 pasienter (95.5%) deltok i etterundersøkelsen, 38 møtte til klinisk
undersøkelse, 5   ble kontaktet per telefon. Det var 40 menn og 5 kvinner, med median alder
26 år (16-45) og gjennomsnitt oppfølgingstid 51 mnd (21-80).
Resultater: En pasient relukserte etter traume som medførte fractur av skrue og bengraft.
7 pasienter hadde positiv apprehension test (15.5 %). 39/43 var tilbake i arbeid, 21 i manuelt
arbeid, 18 i lettere arbeid. 4 var uføretrygdet pga. misbruk. 27/30 som drev idrett preoperativt var tilbake i idrett, 21 av dem på samme nivå. Gjennomsnitt preoperativ Rowe-score 55
(34-83), gjennomsnitt postoperative Rowe-score 91.8 (46-100), gjennomsnitt postoperativ
WOSI-score 485 (50-1455). Gjennomsnitt SSV 84 (20-80) og pasientfornøydhet: 23 excellent,
15 good, 3 fair, 2 poor. Rotasjon i forhold til frisk skulder: utadrotasjon redusert hos 29.3 % av
pasientene, innadrotasjon redusert hos 12.5 %. God grafttilheling på rtg/CT i 32/43 skuldre,
3 usikker tilheling, 2 pseudartroser, en med artrose, 5 har ikke møtt til rtg. En pasient hadde
overfladisk infeksjon behandlet med antibiotika. Det ble ikke observert noen nerveskade.
Diskusjon/betydning: For pasienter med høy risiko for residivinstabilitet (høy ISIS-score)
eller pasienter med residiv etter tidligere stabilisering, er benblokk – prosedyre et godt
alternativ. Ca. 15 % av pasientene er apprehensive i utadrotasjon, men 88 % av pasientene var
godt/meget godt fornøyd med behandlingen. Andelen som kom tilbake til arbeid og idrett
var tilfredstillende.
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Schrøder C P
Wallumrød M

Lovisenberg Diakonale Sykehus, ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Nyere studier har vist at 2 års oppfølging av pasienter operert for fremre skulderinstabilitet ikke er tilstrekkelig, da mange av pasientene får residiv senere. Residivinstabilitet
etter artroskopisk behandling med 2-10 års oppfølging ligger fra 15 – 30 %. Studien
konkluderer med at artroskopisk Bankartplastikk ikke alltid fører til målet, og at det er behov
for differensiering av pasientene med hensyn på valg av metode. De senere årene har vi i
økende grad valgt åpen benblokkprosedyre i form av Latarjet dersom pasienten har bentap
på glenoid og/eller caput. For å evaluere våre resultater av artroskopisk stabilisering, har vi
etterundersøkt alle pasienter med minimum 2 års oppfølging.
Materiale og metoder: Fra 2006-2008 ble 140 pasienter operert for residiverende fremre
instabilitet. Gjennomsnittsalder var 28.7 år. Det var 95 menn og 28 kvinner. 120 av 123 pasienter har respondert; 115 har vært til klinisk undersøkelse og 5 er kontaktet per telefon (93.5 %
follow-up). 123 av disse ble stabilisert artroskopisk med suturankre (87.9 %) og 17 (12.1 %) ble
operert med Latarjet prosedyre. Pasienter operert med artroskopisk stabilisering ble innkalt til
etterkontroll hos uavhengig observatør (MW). Gjennomsnittlig oppfølgingstid 37.6 mnd (24-59).
Pre- og post-operativ Rowe-score, postoperativ WOSI-score, SSV (Subjective Shoulder Value) og
pasientfornøydhet ble registrert.
Resultater: Residivinstabilitet: 11 (8.9 %) pasienter hadde reluksert, 5 (4.1 %) hadde positiv
apprehension test; dvs totalt 16 (13.0 %) pasienter. Gjennomsnitt preoperative Rowe-score 64
(34-74), postoperativ Rowe-score 93 (57-100) og postoperative WOSI score 362 (0-1626).
Pasientfornøydhet (møtt til klinisk us): excellent 74 (64.3 %), good 27 (23.5 %), fair 5 (4.3 %),
poor 9 (7.8 %). Av disse ble 7 re-operert med Latarjet. Mean subjective shoulder value: 86.3.
Tilbake til preoperativt aktivitetsnivå: 78 %. Redusert utadrotasjon: 31.8 %, mean reduksjon
ved 90gr utadrotasjon 13.5 º(5-45). Redusert innadrotasjon: 14 % av pas.
Diskusjon/Betydning: Med en viss differensiering i valg av metode har vi akseptable resultater med hensyn til residivinstabilitet etter 2-4 år. Dette er unge, aktive pasienter og sannsynligheten for at flere vil få sene luksasjoner er relativt stor. For å redusere denne andelen,
har vi redusert andelen rene artroskopiske Bankartfiksasjoner. Det gjøres nå prosentvis flere
Latarjet-prosedyrer og flere artroskopiske stabiliseringer med Bankartfiksasjon og remplissage. Langtidsoppfølging av pasienter operert for kronisk fremre instabilitet er viktig for å
kunne fastslå beste behandlingsmetode.
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Gode resultater med henblikk på funksjon og smerter ved
skulderproteser hos pasienter med rheumatoid artritt og artrose

Glenoidcyster etter bruk av suturanker

Skredderstuen Arne
Fevang Bjørg-Tilde S.
		
Lygre Stein H. 		
Bertelsen Glenn		
Havelin Leif		
		
Furnes Ove 		
		

Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avd., Haukeland Universitetssykehus
Rheumatologisk avd., Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avd., Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avd., Haukeland Universitetssykehus
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avd., Haukeland Universitetssykehus
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avd., Haukeland Universitetssykehus
Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen

Bakgrunn/formål: Hos pasienter med skulderproteser registrert i leddregisteret er det tidligere vist forskjell i risiko for proteserevisjon i forskjellige diagnosegrupper. Vi har nå utført en
studie med henblikk på funksjon, smerte og livskvalitet ved skulderproteser i de fire største
   
diagnosegruppene.
Metode: Pasienter med skulderproteser registrert i Nasjonalt register for leddproteser i tidsrommet fra 1994 til og med 2008 ble i 2010 tilsendt et spørsmålsett.
1107 pasienter med rheumatoid artritt (Ra, no. = 253), artrose (OA, no. = 388), fraktur sequele
(FS, no. = 218) eller akutt fraktur (AF, no. = 248) returnerte fullstendig utfylt spørsmålsett.
Den primære målemetoden var Oxford Shoulder Score(OSS) som måler symptomer og funksjon
opplevd av pasienten på en skala fra 0 (verst) – 48 (best). Livskvalitet ble også vurdert ved hjelp
av EQ-5D.
Resultater: Pasienter med RA og OA hadde best resultater med en gjennomsnittlig
forbedring i OSS på 15,9 enheter for RA og 16,0 for OA sammenlignet med 11,3 for pasienter
med FS (p=0,001 Fs versus Ra). Både livskvalitet (EQ-5D), skuldersmerter og funksjon var
klinisk og statistisk signifikant forbedret i alle tre diagnosegrupper. Forandringen i OSS hos
pasienter med AF var som forventet negativ (- 10,7), men sluttresultatet var i samme størrelsesorden som for de øvrige diagnosene. Man oppnådde bedre resultater med bruk av
totalprotese enn ved hemiprotese.
Konklusjon: Etter skulderprotesekirurgi ble signifikant bedring av smerter, funksjon og
livskvalitet oppnådd hos pasienter med RA og OA. Resultatene var noe dårligere hos
pasienter med FS men det var bedring også hos disse.

Andersen M
Bøe B
Ludvigsen T

Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: I artroskopisk skulderkirurgi brukes forskjellige suturankere for å fiksere bløtvev til
bein. Hos pasienter med residiverende fremre skulderluksasjoner sutureres labrum til glenoid
for å gjenopprette stabilitet i leddet. Som et tilfeldig funn hos flere av disse pasientene, fant
man ved CT at det dannet seg cyster i beinet rundt ankerene.
Formål: Kartlegge omfanget og betydningen av cystedannelse omkring sutrankere i glenoid.
Materialer og metoder: 59 pasienter ble operert med Bio-FASTak suturanker (PLDLA) og
Bankharts prosedyre ved vår avdeling i 2004. Pasientene ble identifisert retrospektivt.
4 pasienter ble ekskludert på grunn av reoperasjon. 55 samtykket til deltagelse og fikk tilsendt WOSI (Western Ontario Shoulder Instability Index) spørreskjema. Ytterligere 2 pasienter
ble ekskludert på bakgrunn av reoperasjon og feildiagnostisering og 1 pasient var dobbeltregistrert, slik at vi endte opp med totalt 52 pasienter. Alle pasientene som scoret lavere enn
80% på WOSI (13 pasienter) og 10 tilfeldig utvalgte ble innkalt til CT og klinisk undersøkelse.
1 pasient ble ekskludert pga graviditet og 3 møtte ikke.
Resultater: Median WOSI for hele pasientgruppen var 86%. 5 av pasientene i vår studie er
reopererte (9%). 26 pasienter var fortsatt i stand til å drive idrett, 7 pasienter følte seg hemmet
under fysisk aktivitet og 15 kunne ikke delta. 9 pasienter anga å være hemmet i sitt yrke. Det
ble ikke funnet store cyster hos noen av pasientene. Det var oppklaringer i benet etter ankerene hos alle 19 pasientene, og det var ingen forskjell i CT funn hos de med WOSI score lavere
enn 80%. Artroseforandringer var synlig hos 6 av 9 pasienter med WOSI score lavere enn 80%
og hos 3 av 10 pasienter med WOSI score over 80%.
Diskusjon: Antatte fordeler med absorberbare suturanker er at de ikke gir artefakter ved MR,
lav risiko ved migrasjon og de gjør mindre skade på leddbrusken dersom de brekker eller
løsner. Det er imidlertid studier som rapporterer om osteolyse, cysteformasjon og økt artroserisiko. CT funnene viser at kanalene etter ankerene fortsatt ikke er erstattet av benvev 6 år
etter kirurgi og dette korrelerer med resultater fra andre studier (Elmlund). 9% av pasientene
våre er reopererte pga nye luksasjoner og dette samsvarer med tall fra det norske skulderinstabilitetsregisteret.
Betydning: Vi fant ikke cystedannelse rundt suturankere 6 år etter operasjon med Bankharts
prosedyre i vårt materiale og anser det som trygt å bruke PLDLA ankere.
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Lukningsproblem av hud over albue.
Hva med å bruke en perforatorlapp?

Forandring av operasjonsmetoder har gitt en trend med lavere risiko
for reoperasjon ved proksimale humerusfrakturer operert i perioden
2005-2010 sammenlignet med 1999-2005

Jan Eirik Løkebø		
Stian Kreken Almeland
James Mercer		
Louis De Weerd		

Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling, UNN-Tromsø
Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling, UNN-Tromsø
Røntgenavdeling, UNN-Tromsø og Medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø
Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling, UNN-Tromsø

Bløtdelsdekning over osteosyntesemateriell ved frakturbehandling er avgjørende for
tilheling i ortopedisk operativ traumebehandling. Ved bløtdelsdefekt tilkommer det
manglende bruddtilheling og infeksjon. Bruk av perforatorlapp for å dekke blottlagt bein og
osteosyntesemateriell er foreløpig lite brukt i ortopedisk kirurgi.
Vi vil presentere en pasient med bløtdelsdefekt over albue som ble vellykket behandlet med
en perforatorlapp. Initialt ble pasienten operativt behandlet for en comminut distal humerus
condylfraktur ve. albue. Hun var gjennom tre reoperasjoner grunnet osteosyntesesvikt og
   
infeksjon. Ved overflytting
til vår avdeling hadde pasienten manglende huddekning over
olecranon med blottlagt plateosteosyntese.
Bruk av perforatorlapper har sine utfordringer, men ved adekvat planlegging og oppfølging
kan man oppnå et godt resultat med minimal donormorbiditet.

Månsson Lukas
Steensland Erik

Drammen, Ortopedisk avdeling
Kongsberg, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Proksimale humerus frakturer er av de vanligste frakturer vi ser. De fleste behandles konservativt med tidlig mobilisering. Optimal behandlingen for pasienter med feilstilte
proksimale humerus frakturer er fortsatt kontroversielt. I aktuell litteratur anbefales alt fra
perkutan pinnefiksering til reverse totalprotese. I løpet av de siste 10 årene har det blitt introdusert nye implantater som for eksempel vinkelstabile plater og nye nagler.
Formål: Vi ønsket å se på om det har skjedd noen forandring vedrørende operasjonsmetoder
for proksimale humerus frakturer i perioden 1999-2010, og om andelen pasienter som har
blitt reoperert i denne perioden har forandret seg, samt forholdet mellom typen av operasjon
og risk for reoperasjon.
Materialer og metoder: Vi utførte en retrospektiv studie av alle opererte proksimale humerusfrakturer i perioden 01.01.99 – 30.07.10 ved Drammen og Kongsberg sykehus. Frakturene
ble klassifisert ut fra modifisert utgave av Neers klassifikasjon. Det ble registrert alle reoperasjoner med årsak det første postoperative året. Pasientene ble delt in i to grupper, tidlig
gruppe operert 1999-2004, og sein gruppe operert 2005-2010. Signifikans test ble gjort med
kji-kvadrat test.
Resultater: Det ble foretatt 232 operasjoner, med 25 % hemiproteser og 75 % osteosyntheser
i perioden. Det var en forandring hvilke operasjonsmetoder som ble brukt i studieperioden,
fra ekstern fiksering, skrue, cerklage, pinner og ikke vinkelstabile plater (1999-2004=69%,
2005-2010=18%), til vinkelstabil plate/nagle og hemiprotese (1999-2004=31%, 2005-2010=82
%) (p>000.1). Samtidig med forandringen av operasjonsmetoder kom en trend i reduksjon av
risiko for reoperasjoner (1999-2004=31%, 2005-2010=21%) (p=0,07). Andelen 3 og 4 part frakturer økte (1999-2004=32%, 2005-2010=47%) (p=0,02). Risikoen for reoperasjon var 43 % ved
bruk av ekstern fiksering, skrue, cerklage, pinner og ikke vinkelstabile plater, 17 % ved bruk av
nagle/vinkelstabil plate, og 7 % ved bruk av hemiprotese (p>0,0001). 24 % av de vinkelstabile
platene, og 40 % av naglene som ble brukt på 3 og 4 part frakturer ble reoperert.
Diskusjon: Ved våre sykehus har det blitt gjort en kraftig forandring vedrørende metode
brukt ved operativ behandling av proksimale humerusfrakturer. Det virker som den forandringen har gitt en redusert risiko for reoperasjon. Med tanke på at det var flere 3 og 4 part
frakturer som ble opererte 2005-2010 ser vi dette som en klart positiv forandring. Den fortsatt
høye risikoen for reoperasjon ved bruk av vinkelstabil plate ved 3 og 4 part frakturer viser at
dette er vanskelig kirurgi.
Betydning: Studien gir støtte til den forandring i bruk av operasjonsmetode som har skjedd
under studieperioden.
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Prospektiv oppfølging av Delta Xtend totalproteser 2007 -2011,
28 skuldre

Sammenligning av effekten av immobilisering i innadrotasjon og
utadrotasjon ved fremre skulderluksasjon.
En randomisert kontrollert studie

Ulvestad A

Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk klinikk, Helse Bergen

Bakgrunn: Etter at flere design i tidligere år var kommet og gått, lanserte Grammont i 1985
sitt omvendte design for massiv ruptur av rotatorcuffen. Delta 3 protesen kom i 1989 og ble
benyttet hos oss fra 2000. Skapula notching var et av problemene, Nerot grad 0-4, basert på
vanlige røntgenbilder.
Fra 2007 kunne vi ta i bruk Delta Xtend der vinklingen av humeruskuttet ble endret fra 135 til
155 grader, metaglen ble tjukkere og med litt mindre diameter, reamer for glenoid gir nå konkav glenoidflate med mindre beintap, minste Glensfær ble øket fra 36 til 38 mm , tilstrebing
til å bruke Glensfær 42 og plassere metaglen mest mulig kaudalt. Disse faktorene er ment å
redusere faren for skapula notching.

   
Formål: Fortløpende
ønsker vi å se på resultatene etter operasjoner med Delta Xtend ved
Constant score (totalt mulig 100 poeng), der bevegelighet og styrke er objektive variabler (65
poeng), og smerte og ADL aktiviter er subjektive vaiabler (35 poeng). Røntgenbilder taes ved
hver kontroll.
Materialer og metode: I perioden 2007-2011 ble 28 skuldre operert med Delta Xtend totalprotese ved Kysthospitalet i Hagevik. 12 skuldre hadde cuff artropati med sekundær artrose, 5
skuldre hadde posttraumatisk artrose, 4 skuldre hadde primær artrose med betydelig tendinose, 2 skuldre hadde vinkelstabile plater med caputnekrose, 2 skuldre hadde Copeland hemiprotese med cuff insufficiens, 2 skuldre hadde Global hemiproteser med glenoid erosjon, 1
pasient med RA hadde traume med fremre luksasjon med fraktur og Hill Sacks skade. Pasientene ble vurdert preoperativt klinisk med Constant scoring og radiologisk med røntgenbilder,
MR og CT. Postoperative kontroller etter 6 uker, 3 måneder og videre årlige kontroller.
Resultater: Pasientene var 17 kvinner og 11 menn med mean alder 73,5 år (range 57 -84 år).
Observasjonstiden var mean 12 mnd, (range 2 – 44 mnd). Total Constant score økte fra mean
21±10,4 SD preoperativt til 60±21,4 SD postoperativt. Smerte score økte fra mean 1±2,2 SD
preoperativt til 13±3,6 SD postoperativt. ADL score økte fra mean 9±2,7 SD preoperativt til
15±2,9 SD postoperativt. Bevegeligheten økte fra mean 10±6,9 SD preoperativt til 23±9,2 SD
postoperativt. Styrken økte fra 0,5±2,0 SD preoperativt til 9,8±9,8 SD postoperativt. Styrken
vurderes slik at bare de som kan abdusere ≥90° i skapulaplanet gies poeng for styrke. Alle
forbedringene i Constant scoreing viste signifikante verdier med p=0,001 (student t-test).

Liavaag S
Brox JI
Pripp AH
Enger M
Soldal LA
Svenningsen S

Sørlandet Sykehus Arendal, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet, Forskningsstøtteavdelingen
Oslo Universitetssykehus Ullevaal
Bergen kommunale legevakt
Sørlandet Sykehus Arendal ,Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Det er ikke enighet om hva som er den beste behandlingen for pasienter med en
primær fremre traumatisk skulderluksasjon. Anvendt behandling i dag varierer fra fri mobilisering fra første dag til immobilisering i tre uker med armen innadrotert i fatle eller slynge.
I 2007 viste en randomisert klinisk studie fra Japan gode resultater med en ny behandling,
hvor armen ble immobilisert tre uker i utadrotert stilling.
Formål: Vi ønsket å sammenligne effekten av immobilisering i innadrotasjon og utadrotasjon
ved fremre skulderluksasjon.
Materiale og metode: 188 pasienter med primær fremre traumatisk betinget skulderluksasjon ble randomisert til behandling med enten immobilisering i innadrotasjon (95 pasienter)
eller immobilisering i utadrotasjon (93 pasienter). Primært utfallsmål var en ny luksasjon i
løpet av 2 år.
Resultater: Totalt fullførte 98 % av pasientene minst 2 års oppfølging. Pasient-rapportert
etterlevelse for immobilisering 16 timer daglig i 3 uker var lavere ved innadrotasjon enn ved
utadrotasjon, 47.4 % mot 67.7 %. Intention-to-treat analyse viste at residivraten var 24.7 % ved
immobilisering i innadrotasjonsgruppen og 30.8 % ved utadrotasjon (p = 0,36). Per-protokoll
analyse hos pasienter som hadde full immobilisering i 3 uker viste heller ingen signifikant
forskjell mellom gruppene.
Betydning: Immobilisering med armen i utadrotert stilling reduserer ikke residivraten hos
pasienter med første gangs traumatisk fremre skulderluksasjon.

Diskusjon/betydning: Skulderproteser med omvendt design var tiltenkt pasienter med
massiv cuff skade og omartrose. Historien har vist at designet også er viktig ved revisjoner
av sviktende anatomiske proteser og posttraumastiske sequeler. Constant-Murley score ble
lansert i 1987 og har siden hyppig blitt benyttet i evalueringen av skulderproteser.
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ENDRINGER I BEINTETTHET ETTER INNSETTELSE AV TAPERLOC USEMENTERT
HOFTEPROTESE MED TO FORSKJELLIGE HYDROXYAPATITTBELEGG
DXA-RESULTATER ETTER 5 ÅR

Sjanse for beinlengde forskjell etter miniinvasiv hofteprotesekirurgi
er forskjellig for forskjellige Corailstammer.
Innsidens og klinisk betydning

Midtgaard K
Bøe B
Nordsletten L

Hjelmstedt F
Månsson L

Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Taperloc Oslo er en prospektiv randomisert studie som evaluerer 2 forskjellige hydroxylapatittbelegg1. Belegget ble enten pålagt med vanlig plasmasprayteknikk ved høy varme (HA)
eller ved en elektrokjemisk kald metode, Bonemaster (BM).
Bonemaster kan være fordelaktig fordi den tillater tilføring av biologiske substrater som
antibiotika og adhesjonspeptider, samtidig som belegget er svært tynt og dermed bevarer
den underliggende metallstrukturen (porositeten). Et tynnere belegg vil kunne redusere
partikkeldannelse i forbindelse med innsettelse av protesen og risikoen for delaminering av
   
hydroxylapatittlaget.
Målet med denne studien var å undersøke effekten av de to forskjellige HA-beleggene på
beinremodellering rundt stammen etter 5 år.
Materiale og metode: 55 hofter (50 pasienter) ble inkludert i studien. 48 hofter har blitt
undersøkt med DXA etter 5 år. Av disse 48 var 20 randomisert til HA og 28 til BM. På alle
hoftene har det blitt gjort 2 målinger for å øke presisjonen av målingen. DXA-analysene av
femur ble gjort i regioner svarende til Gruensonene (1-7). Vi har sett på den prosentvise
endringen i de ulike sonene etter 5 år og sammenlignet de to pasientgruppene med
Mann-Whitney U test for areal under kurvene.
Resultater: Etter 5 år var det lavere beintetthet (BMD) i alle Gruensoner sammenliknet med
postoperativt. Lavest BMD var det på calcar (sone 7) med 64,1 % for BM og 67,7 % for HA.
I Gruensone 1 (trochanter) og Gruensone 6 var det mer bein rundt stammene med
Bonemaster (p<0,05).
Diskusjon: Etter 5 år er det en viss forskjell i beinremodellering med noe bedre bevart BMD
med Bonemaster. Dette understøtter resultatene som ble observert etter 2 år. Etter 5 år er
det en betydelig reduksjon i BMD i calcar for begge grupper. Studien viser at valg av type
hydroxylapatitt-belegg påvirker det periprostetiske beintapet.
1. Bøe BG, Röhrl SM, Heier T, Snorrason F, Nordsletten L. A prospective randomized study
comparing electrochemically deposited hydroxyapatite and plasma-sprayed hydroxyapatite
on titanium stems. Acta Orthop 2011;82(1):13-9.

Drammen Sykehus, Ortopedisk avdeling
Drammen Sykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Ved hofteprotesekirurgi er målet å gjenopprette normal biomekanikk i hoften,
inkludert beinlengde og offset. Små beinlengde forskjeller er vanlige og tolereres oftest godt.
Større beinlengdeforskjeller kan gi plager. Det finnes rapporter om at forskjellige stammer
kan gi forskjellige muligheter for korrekt gjenoppretting av riktig lengde.
August 2008 skiftet vår ortopediske avdeling standard tilgang for hofteprotesekirurgi til en
miniinvasiv tilgang i ryggleie og operasjon enten med fremre tilgang i Smith-Pettersen intervallet eller via anterolateral tilgang i Watson Jones intervallet. Siden da registreres alle hofteproteser i en database. Vi bruker som standard Corail stammen og preoperativ templering.
Formål: Vi ønsket å undersøke om der var forskjell på de typer Corail stammer som vi brukt i
perioden høsten 2008 til våren 2010 hva gjelder sjansen for at pasienten skal ende opp med
beinlengde forskjell. Vi ønsket også kartlegge hvordan det går med de som fått en postoperativ beinlengdeforskjell.
Materialer og metoder: På pasienter operert mellom høsten 2008 og våren 2010 målte vi
radiologisk beinlengde på de 393 første operert med forkjellige varianter av Corailstammen
(KS,KA,KLA,KHO eller Sementert Corail). Vi har retrospektivt gått inn i databasen og sett på
insidensen for beinlengdeforskjell >10 mm for respektive stamme. I databasen er også registrert svaren på spørreskjema sendt ut etter 6 mnd. Vi har sett på om det er noen forskjell på
Oxford Hofte Score, halting, smerte VAS og tilfredshets VAS i førhold til beinlengde > 10mm
og <10mm.
Resultater: Vi finner at der er 3,2 % sjanse for en beinlengde forskjell på >10 mm ved bruk av
KLA stammen, men det for de øvrige stammene er 10-23% sjanse for beinlengdeforskjell >
10mm. Forskjellen er statistisk signifikant med p=0,001. Vi finner at der er en statistisk signifikant forskjell på resultaten for gruppen med beinlengde >10mm hva gjelder samtlige parametre (Oxford hofte score, halting, smerteVAS, tilfredshetsVAS). Det går bra med mange av de
med beinlengdeforskjell>10 med mer, men gruppen som helhet får dårligere resultater pga at
noen pasienter går det veldig dårlig med.
Diskusjon: At sjansen for en beinlengdeforskjell på >10 mm er så mye mindre med KLA stammen er interessant og litt overraskende. Mulige forklaringer er at man kanskje oftere er nødt
å sette på et lenger hode en det som er templert ved bruk av de stammer med en brattere
nakkevinkel for å få hoften stabil da offsetten relativt er mindre enn på KLA.
Betydning/relevans: Ved ustabil hofte interaoperativt med behov for økning av nakkelengde bør kanskje KLA stammen vurderes som et alternativ.
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EN GJENNOMGANG AV DE 74 FØRSTE OPERERT MED FREMRE TILGANG SYKEHUSET
VESTFOLD, ORTOPEDISK AVDELING LARVIK

MINIINVASIV FREMRE TILGANG VED TOTALPROTESE I HOFTEN

Borge Jan-Erik

Sykehuset i Vestfold, ortopedisk avdeling Larvik

Bakgrunn: Avdelingens ønske om å ha MIS-hofte på reportoaret. En av overlegene ble sendt
på 2 forskjellig kadaverkurs, operasjonsassistanse hos Marcus Michelle i Munsingen, Sveits og
operasjonsassistanse hos kollega ved sykehuset i Lærdal. Første pasient ble operert 7. oktober
2009 med modifisert Smith Pettersen tilgang (Microhip) i sideleie.
Formål: Undertegnede ønsket å sikre en viss form for kvalitetskontroll i forbindelse med
innføringen av den nye metoden. Beskrive et ”normalforløp” ved oppstart av denne
operasjonsmetoden.
Materialer og metoder: 74 pas operert, 63 førstegangskontrollert per 1.juli 2011. 3 forskjellige operatører hvor minst 2 av disse alltid har vært med på operasjonene. Samtlige er operert
    protese og keramikk - keramikk artikulasjon. Det ble laget et skjema for
med en usementert
registrering av diverse pre, per og postop. parametre i forbindelse med selve innleggelsen.
Videre et skjema for registrering av diverse parametre ved førstegangskontroll og et skjema
beregnet for en ”ett-års kontroll”.
Resultater: Av 74 opererte var 51 kvinner (68,9 %) og 23 menn (31,1 %.) Alder var fra 40 til 85
år, (snitt 66.) BMI variasjon fra 18 til 31,2 (snitt 24,8.)
Operasjonstiden har variert fra 53 til 145 minutter, (snitt 99 min.) Peroperativ blødning fra 150
til 1060 ml (snitt 409 ml.) 6 pasienter (8,11 %) har fått til sammen 14 enheter SAG. Ingen hadde
dren. Liggetid fra 2 til 11 døgn, (snitt 4,6 døgn.) Av perop komplikasjoner har vi hatt en femurkomponent som perforerte femur og som ble revidert via samme tilgang 2 dager senere.
Videre har vi hatt 2 stk erkjente calcarfisurer. Inklinasjon av koppen på 35˚- 61˚, (snitt 46,7˚.)
og anteversjon målt vha Pradhans metode på bekkenbilde er fra 6,8˚– 27,4˚, (snitt 16,9˚.) 22
stammer (29,7%) hadde en varusvinkel på mer enn 2 grader (2,9 – 7,5 grader). Ingen stammer
i valgus. Det har ikke vært noen luxasjoner, klinisk erkjent DVT eller infeksjoner. Bruk av krykker har variert fra 3 til 10 uker, (snitt 6,8 uker.) 51 av 63 kontrollerte beskriver seg meget godt
fornøyd med resultatet, 8 bra fornøyd og 4 litt misfornøyd. 60 av 63 med normal glutealfunksjon. 3 med lett redusert kraft sannsynlig betinget av innaktivitet og redsel for å belaste fult
ved den første polikliniske kontrollen. 24 stk (38.1 %) hadde en synkning av stammen på 3,5 til
23,6 mm (snitt 8 mm) frem til første polikliniske kontroll.
Diskusjon: Generelt inntrykk er at pasienten har mindre smerter etter operasjonen og er
raskere mobilisert. Vi har vanligvis tillatt fullbelastning tidligere (etter 4 uker) enn ved lateral
tilgang. Tilgangen til femur er tidvis vanskelig. Et for stort antall stammer har sunket.
Den øvrige komplikasjonsfrekvensen ansees som fult ut akseptabel. Sjansen for gluteuskomplikasjoner er redusert i forhold til ved lateral tilgang, og ansees av undertegnede som
hovedargumentet for bruk av metoden.
Betydning: Vil i større grad vurdere bruk av protese med krage. Vurdere et mer individuelt
belastningsregime ut fra pasienttype og peroperativ erfaring. Mest mulig samsvar mellom
templert protese og implantat.
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Mjaaland Knut Erik
Arnesen Paal		
Fallås Terje		
Svenningsen Svein		

Ortopedisk avdeling, Sørlandets Sykehus Arendal
Ortopedisk avdeling, Sørlandets Sykehus Arendal
Ortopedisk avdeling, Sørlandets Sykehus Arendal
Ortopedisk avdeling, Sørlandets Sykehus Arendal

Bakgrunn: Studier har vist at miniinvasiv fremre tilgang er den mest skånsomme tilgang ved
innsettelse av hofteprotese. Ortopedisk avdeling i Arendal startet i november 2009 med fremre tilgang og vi presenterte resultatene hos de første 70 pasienter på høstmøtet i 2010. Resultatene var lovende, men vi hadde 4 % luksasjoner og 20 % av pasientene fikk blodtransfusjon.
Som en konsekvens av dette skiftet vi fra 28-32 mm hode og begynte med Cyclokapron.
Formål: Vi har gjort en nøyaktig prospektiv registrering av tidlige resultater og komplikasjoner hos pasienter operert med fremre tilgang og vi har sett på lærekurven ved å sammenlikne
resultatene hos pasienter operert første året med pasienter operert det etterfølgende år.
Pasienter og metode: I Arendal har vi nå operert 180 pasienter med totalprotese i hoften
med miniinvasiv fremre tilgang. Gjennomsnittsalder er 65 år (40-86), 72 % er kvinner. Oppfølgingstiden er fra 2 måneder til 2 år. Alle pasienter fikk implantert sementert kopp (Reflection
eller Marathon) og usementert stamme (Corail). Pasientene er operert i ryggleie uten strekk
med spesialinstrumenter for miniinvasiv tilgang.
Resultater: Vi har ikke hatt peroperative komplikasjoner, og ingen femurfracturer.
2 pasienter fikk subcutan sårinfeksjon, det var ingen dype infeksjoner. Det har ikke vært skade
av n. ischiadicus, men 3 pasienter hadde forbigående femoralisparese og 8 pasienter affeksjon av n. cutaneus femoralis lateralis. Det har vært 5 luksasjoner på 4 pasienter og 7 reinnleggelser. Ingen hofter er revidert til nå. 16 % fikk blodtransfusjon og 5 pasienter fikk påvist DVT
postoperativt. Gjennomsnittlig operasjonstid var 97 minutter (60-162).
Av de 90 første opererte pasienter fikk 4 affeksjon av n. cutaneus femoralis lateralis, og 1
forbigående femoralisparese. Det var 5 luksasjoner på 4 pasienter. 2 fikk subcutan infeksjon
og 19 % fikk blodtransfusjon. Gjennomsnittlig operasjonstid var 100 minutter (65-162).
Av de neste 90 opererte pasienter fikk 4 affeksjon av n. cutaneus femoralis lateralis,
2 forbigående femoralisparese, ingen hofter har luksert og ingen har fått infeksjon. 12 % fikk
blodtransfusjon. Gjennomsnittlig operasjonstid var 94 minutter (60-133).
Diskusjon: Mininvasiv fremre tilgang har en slak lærekurve, tilgangen tar forholdsvis lang tid
å tilegne seg. Vi har gjort to endringer av våre prosedyrer (skiftet fra 28-32 mm leddhode og
gitt Cyklokapron peroperativt).
Våre resultater hos de 90 sist opererte pasienter er gode, med en komplikasjonsrate på linje
med lateral tilgang.
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Abstrakt 14

Protese 1

Protese 1

FINNES DET FELLESTREKK FOR USEMENTERTE STAMMER SOM SYNKER?
BASERT PÅ DE 74 FØRSTE PROTESER SATT INN MED FREMRE TILGANG SIV LARVIK

Nøyaktighet av preoperativ digital planlegging ved innsetting av
totalprotese i hofteleddet ved bruk av Mdesk™ System

Borge Jan-Erik

Bertz Ari MD; Indrekvam Kari MD, PhD; Ahmed Mohamed MD; Englund Erling PhD;
Sayed-Noor Arkan S MD, PhD

Sykehuset i Vestfold, ortopedisk avdeling Larvik

Bakgrunn: 38,1 % av MIS pasientene (24 av 63) hadde en synkning av femurkomponenten på
i gjennomsnitt 8 millimeter.
Formål: Om mulig avsløre faktorer som disponerer for synkning. Kontrollere om det var forskjell i synkningsfrekvens mellom de som er operert med fremre tilgang og lateral tilgang.
Materiale og metode: Gjennomgang av aldersfordeling, ASA, BMI, kjønn, operasjonstid,
om pas reiste hjem eller til rehab-institusjon, varighet av krykkebruk, liggetid, fordeling av
peroperative komplikasjoner, sammenfall av templering og implantat satt, valgus/varusstilling av stammen og bruk av krage eller ei. Alle parametre bortsett fra bruk av krage eller ikke,
er vurdert kun i MIS-gruppen. Kontrollgruppen bestod av 142 pasienter operert med samme
    lateral tilgang. Av disse har 119 vært til førstegangskontroll.
protese via direkte
Resultater: Ingen sikker økt risiko for synkning ut fra alder, ASA, kjønn, operasjonstid, liggetid, varighet av krykkebruk eller varus/valgusvinkel av stammen. Tendens til at en større
prosentandel av de som har sunket hadde litt høyere BMI og at de dro på rehab, men dette er
neppe statistisk signifikant. I de tilfeller der den innsatte protesen var lik i størrelse med den
preoperative malen, var det en øket tendens til synkning av stammen. Det var 6 stammer som
avvek 2 størrelser under preop mal og 1 stamme med avvik 3 størrelser under malen. Ingen
av disse 7 stammene sank. Bruk av krage viste imidlertid en sikker reduksjon i synkning av
stammen. Av 50 proteser uten krage i MIS gruppen har 23 sunket, dvs 46%, mot 1 av 13 med
krage (7,7%) i samme gruppe. I kontrollgruppen sank 20 av 92 uten krage, dvs. 21,7 %, mot 3
av 27 med krage (11,1 %.)
Diskusjon: Materialet er lite og det er usikkerhet vedrørende målingene, men dataene viser
at bruk av krage reduserer tendensen til synkning av femurkomponenten. Dette er en
erfaring flere har gjort seg og flere har argumentert for bruken av krage (bl.a. D. Beverland,
Belfast, L.Månsson, Drammen).
På våre 3 første pasienter brukte vi krage, men grunnen til at vi ikke rutinemessig har brukt
krage har vært et noe mer forsiktig belastningsregime enn det som initialt ble presentert
etter oppstart av metoden i Drammen. Bruk av krage krever imidlertid også initial stabilitet av
stammen.
Videre viser tallene en øket frekvens av synkning for proteser uten krage i MIS gruppen sammenlignet med kontrollgruppen operert med lateral tilgang (46% vs 21,7%). Årsaken er usikker men flere parametere må vurderes før en kan si om dette er av klinisk betydning.

Kysthospitalet i Hagevik, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen

Bakgrunn: Preoperativ planlegging ved innsetting av totalprotesei hofteleddet (THA) er
viktig for å velge de riktige protesekomponentene som bidrar til forbedring av operasjonsresultatene. Tidligere studier har vist varierende resultater når det gjelder nøyaktighet og
pålitelighet av forskjellige digitale og analoge planleggingsmetoder.
Formål: Evaluering av nøyaktighet (prediktivt validitet) av Mdesk™ System i preoperativ
planlegging for både sementert og omvendt hybrid THA.
Materialer og Metoder: Preoperativ digital planlegging ved bruk av Mdesk™ System er
gjennomført for 129 THA pasienter (85 kvinner og 44 menn). Av pasientene fikk 79 sementert
THA og 50 omvendt hybrid THA. Ved bruk av digitale protesemaler var måling av størrelse for
femur- og acetabulærkomponent, CCD vinkel og collum lengde gjennomført preoperativt.
Peroperativt har kirurgen valgt protesekomponentene avhengig av de individuelle anatomiske forholdene i hofteleddet, og ved bruk av en standardisert teknikk som er tilpasset til
den enkelte protesetypen. Nøyaktighet av Mdesk™ System ble evaluert ved å sammenligne
de planlagte og de aktuelle brukte komponentene. Cohen’s kappa koeffisient ble brukt for å
vurdere overensstemmelse av planlagt og brukt størrelse av protesekomponenter.
Resultater: Kappaverdi for femurstammestørrelse var 0,67 (good), for acetabulærkoppstørrelse 0,62 (good), for CCD vinkel 0,96 (excellent), og for collum lengde 0,62 (good). Nøyaktighet var tydelig forbedret når én komponent størrelse over og én størrelse under ble inkludert
i analysen (95 % nøyaktighet for femurstamme, 94 % for acetabulær kopp, 99 % for collum
lengde, og 100 % for CCD vinkel).
Diskusjon: Resultatene viser en akseptabel nøyaktighet av Mdesk™ System i valg av forskjellige protesekomponenter og vinkler. Det gjør at preoperativ digital planlegging ved bruk
av programmet er klinisk anvendelig. Det er flere faktorer som kan påvirke resultatene; som
riktig opplæring og bruk av programmet, riktig røntgenbildetaking, og kirurgens erfaring.
Betydning: Peroperativ digital planlegging ved bruk av et program som gir ganske høy nøyaktighet kan hindre en del peroperative komplikasjoner. Kirurgen vil være godt kjent med de
anatomiske forhold, og ha planlagt hvilke komponenter som skal brukes. Likevel vil den
peroperative individuelle kirurgiske vurderingen være den viktigst.

Betydning: Kommer i større grad til å bruke protese med krage. Kommer foreløpig ikke til å
slutte med fremre miniinvasiv tilgang.
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Kan man observere en forskjell på 6 måneders resultatet etter hofteprotesekirurgi om pasienten ble vurdert av fastlege eller av ortoped
innen innleggelsen?

Smerter seks måneder etter primær hofteprotese korrelerer med
preoperativ muskelcellemasse

Hansen KEP
Månsson L
Olsson M

Månsson L
Nordsletten L
Risberg MA

Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg Sykehus
Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg Sykehus
Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg Sykehus

Bakgrunn: Innen flere spesialiteter har det blitt stadig mer vanlig å planlegge en tentativ
operasjonsdato utfra søknad fra primærhelsetjenesten. Dette gjelder fremfor alt ved dagkirurgi. Pasienten blir så undersøkt av operatør samme dag som operasjonen. Ved vår
avdeling har vi siden 2009 gitt en del hofteprotesepasienter en tentativ operasjonsdato på
grunnlag av søknad fra fastlege. Disse pasientene har så blitt undersøkt av operatør, som har
stilt indikasjon dagen før operasjon.
Formål: Hovedformålet med studien var å se på om det fantes en korrelasjon mellom pasien   
ter undersøkt poliklinisk
hos ortoped (overlege eller LIS) innen man gav pasienten en tentativ
operasjonsdato eller ikke, og kliniske resultater 6 måneder postoperativt.
Materialer og metoder: Samtlige pasienter operert med primær elektiv hofteprotese ved
Drammen sykehus i 2010, som har besvart et spørreskjema 6 måneder postoperativ. EQ-5D,
Oxford hoftescore, smerte-VAS og tilfredshet-VAS (0-100, der 0 er best) var avhengige variabler i en ANCOVA. Om pasienten ble satt opp til tentativ operasjonsdato uten å ha vært hos
ortoped, ASA-klasse, Charnley klasse, diagnose, alder og kjønn som uavhengige variabler.
Resultater: Av 366 pasienter var det 305 pasienter som hadde svart på spørreskjemaet.
Andelen kvinner var 63 %, 92 % hadde primær artrose, gjennomsnittlig alder var 69 (34-95)
år, og 152 hadde blitt satt opp til tentativ operasjonsdato uten å ha vært hos ortoped. Vi fant
ikke noen statistisk signifikant forskjell mellom pasienter satt opp med en tentativ operasjonsdato uten å ha vært hos ortoped, eller de som først hadde vært hos ortoped for noen av
de avhengige variablene. Gjennomsnittlig tilfredshets-VAS var 15 (SD 13) hos de som ble satt
opp til tentativ operasjonsdato uten å ha vært hos ortoped først, i den andre gruppen var det
17 (SD 18) (p=0,11).
Diskusjon: Da dette ikke er en prospektiv randomisert studie må man være forsiktig med å
fortolke resultatet. Operasjons resultatet 6 måneder postoperativt er sannsynlig ikke
avhengig av når de ble tilsett av ortoped pre operativt.
Betydning: Utfra resultatet i dette studiet er det vanskelig å se, at man ikke kan ha samme
praksis vedrørende hofteprotesekirurgi, som ved mange andre kirurgiske inngrep. Pasienter
kan gis en tentativ operasjonsdato uten å ha vært hos ortoped først uten at resultatet av en
eventuell operasjon forringes.

Vestre Viken, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg
OUS, Klinikk for Kirurgi og Neurofag
NAR, NIH, Hjelp24 NIMI, og OUS, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Primær hofteprotese gjøres for å gi pasienten en smertefri hofte. I en studie fra
det danske hofteregisteret (Nikolajsen et al 2006) fant man at 28 % hadde kroniske smerter et
til et og et halvt år postoperativt. I en studie gjort ved ortopedisk avdeling, Drammen Sykehus, har vi tidligere funnet en sammenheng mellom preoperativ håndgreppstyrke og smerter
seks måneder postoperativt hos uselekterte pasienter med hofteprotese.
Nyere studier (Holstege et al 2011) har vist en signifikant sammenheng mellom preoperativ
quadriceps muskel styrke og postoperativt funksjon hos pasienter med hofteprotese.
Kreatinin er anhydridformen av kreatin og serumkreatinin vil være direkte relatert til muskelcellemassen hos pasienter med normal nyrefunksjon som ikke har spist en meget kjøttrik
måltid kort tid innen prøvetakning. Ved høy alder vil man vanligvis se en sveket nyrefunksjon
som gir økt serumkreatinin.
Formål: Hovedforemålet med studien var å se på om det er en sammenheng mellom preoperativ muskelcellemasse og smerter seks måneder postoperativt etter primær hofteprotese.
Materialer og metoder: Da serumkreatinin er direkte relatert til muskelcellemassen hos pasienter med normal nyrefunksjon valgte vi en kohort bestående av alle pasienter yngre enn 65
år med serumkreatinin 50-90 μmol/L som hadde blitt operert med primær hofteprotese ved
Drammen Sykehus i perioden 26.08.08-25.01.11. Som en del av avdelingens standard oppfølgning svarte pasientene på et spørreskjema med bland annet smerte-VAS (0-100, der 0 er best
mulig) seks måneder postoperativt. Det ble gjort regresjonsanalyse med kjønn og serumkreatinin som uavhengige variabler. For å gjøre regresjonsanalysen mer robust mot avvik fra
normalfordeling ekskluderte vi pasienter med smerte-VAS > 50.
Resultater: 150 pasienter oppfylte kriteriene for inklusjon i studien. 66 % av pasientene var
kvinner, median alder var 59 år (34-64) og median kreatinin var 70 (51-90). Gjennomsnittlig smerte-VAS var 10 (SD 11). Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell mellom kjønn og
smerte-VAS, men mellom serumkreatinin og smerte-VAS med -0,3 i smerte-VAS per μmol/L
økning av serumkreatinin (r=0,26, p=0,002).
Diskusjon: Vi fant en signifikant sammenheng mellom preoperativ serumkreatinin og smerter 6 måneder postoperativt etter primær hofteprotese. Da serum kreatinin vil være direkte
relatert til muskelcellemassen hos pasienter med normal nyrefunksjon betyr dette at smerter 6 måneder etter primær hofteprotese ser ut til å ha en sammenheng med preoperativ
muskelcellemasse hos pasienter med antatt normal nyrefunksjon. Det vil imidlertid være en
usikkerhet vedrørende om denne sammenhengen mellom smerter og preoperativ muskelcellemasse også gjelder for pasienter med svekket nyrefunksjon.
Betydning: Studien kan gi økt innsikt i faktorer som påvirker det kliniske resultatet etter
primær hofteprotese og gi inspirasjon til intervensjonsstudier.
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Protese 1
Gangmønster og potensiell effekt av fysioterapiveiledet trening hos
pasienter med hofteartrose med mild til moderat smerte.
En randomisert kontrollert studie
Eitzen I
Fernandes L

Rydevik K
Nordsletten L
Risberg MA

Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR); Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus / Norges Idrettshøgskole / Hjelp24NIMI
Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR); Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus / Norges Idrettshøgskole /Hjelp24NIMI og
Nasjonalt kunnskapssenter for rehabilitering i revmatologi, Revmatologisk avdeling,
Diakonhjemmet sykehus
Norsk forskningssenter for Aktiv rehabilitering (NAR); Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus / Norges Idrettshøgskole / Hjelp24NIMI
Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus
Norsk forskningssenter for Aktiv rehabilitering (NAR); Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus / Norges Idrettshøgskole / Hjelp24NIMI

Diskusjon: Våre resultater viser at biomekaniske karakteristika i standfasen under gange er
signifikant endret i affiserte ledd allerede på et stadium av hofteartrose hvor pasientene kun
har mild til moderat smerte. Vi fant imidlertid ingen forskjell etter intervensjon hos pasienter
som hadde gjennomgått fysioterapiveiledet trening i tillegg til pasientundervisning.
Betydning: At biomekaniske forhold under standfasen i gange er signifikant endret allerede
i et tidlig stadium av hofteartrose, tilsier at tiltak for å minimere uheldige belastninger er
viktige også hos pasienter med relativt lite symptomer. At vi ikke fant forskjell mellom de to
intervensjonsgruppene, kan tilsi at treningsperioden ikke var av tilstrekkelig lang varighet og/
eller intensitet; eller at øvelsesutvalget ikke var spesifikt rettet mot å motvirke uheldige
adaptasjoner i gangmønster.

    rolle biomekaniske forhold spiller i forhold til progresjon av symptomer
Bakgrunn: Hvilken
og funksjonsnedsettelse hos pasienter med hofteartrose er ikke kjent. Kunnskap om dette
kan bidra til økt forståelse av sykdommens forløp, samt muliggjøre utvikling av evidensbaserte treningsprogrammer for å opprettholde funksjonsnivå, redusere symptomer og
potensielt forsinke degenerative prosesser i leddet.
Formål: Formålet med denne studien var å beskrive biomekaniske karakteristika under
gange hos pasienter med hofteartrose med milde til moderate smerter, samt å evaluere
hvorvidt en 12-ukers intervensjon med pasientundervisning kombinert med fysioterapiledet
trening (PU+FT) ville føre til endret gangmønster sammenlignet med en intervensjon med
kun pasientundervisning (PU).
Materiale og metode: Pasienter med unilateral eller bilateral hofteartrose ble inkludert i
studien. Hofteartrose ble definert ut fra Danielsens kriterier for røntgenologisk artrose med
<4mm minimum leddspalte for pasienter <70 år og <3mm minimum leddspalte for pasienter
≥70 år; i tillegg til selvrapportert smerte i hofteledd i minst 3 måneder og <96 poeng på
Harris Hip Score (HHS). Pasientene ble randomisert til enten PU (n=25) eller PU+FT (n=27) etter
baseline testing. Ganganalyse ble foretatt på baseline og etter intervensjon. Kinematiske data
og kinetiske data i sagittalplan ble kalkulert ved hælisett, maksimal knefleksjon og fraspark.
I tillegg ble totalt leddutslag i standfasen i kne og hofte kalkulert.
Resultater: Femtito pasienter (33 kvinner og 20 menn) med en snittalder på 60.3 (39.9-80.6)
år ble inkludert. Av disse hadde 12 bilateral hofteartrose. Gjennomsnittlig minimum leddspalte i affiserte ledd var 2.01 (SD 1.14) mm, og gjennomsnittlig HHS score 78.3 (SD 8.0).
Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene (PU og PU+FT) på baseline.
Signifikante forskjeller ble funnet mellom affiserte og uaffiserte hofteledd på baseline, ved at
totalt bevegelsesutslag i kne og hofte, samt kneekstensjonsmoment ved maksimal knefleksjon var redusert i affiserte ledd (p<0.05). Etter intervensjon var det fortsatt ingen forskjell
mellom gruppene. Imidlertid fant vi en signifikant forbedring i kneekstensjonsmoment
(p=0.046) på affisert side, men ikke uaffisert, hos begge grupper.
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Protese 1

Evaluering av hoftekontroll utført av fysioterapeut

Studie av progresjon av coxartrose og gonartrose på data fra de
australske og norske leddproteseregistrene

Høvik Ø
Amlie E
Korsvold A

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

Bakgrunn: Vi har som rutine å kontrollere hofteprotesepasientene 3 måneder etter
operasjonen. Denne kontrollen er vanligvis gjort av den kirurgen som også opererte
pasienten. Som en forsøksordning har fysioterapeut utført denne 3 måneders kontrollen.
Vi har evaluert denne forandringen i våre rutiner.
Metode: 2 pasientgrupper, 1 som etter hofteproteseoperasjon er kontrollert av operatøren
og 1 gruppe kontrollert av fysioterapeut. Spørreskjema er sendt til pasienten 4-5 dager etter
kontrollen og returnert i frankert svarkonvolutt. Spørreskjemaet bestod av 1 spørsmål:
Hvor fornøyd er du med oppfølgingen på kontrollen etter 3 måneder?

   
Det var 4 svaralternativ:
1.
2.
3.
4.

Misfornøyd
Usikker
Fornøyd
Svært fornøyd

Resultat: 95 % av pasientene var enten fornøyd eller svært fornøyd med kontrollen.
Resultatet var det samme enten de hadde vært til kontroll hos fysioterapeut eller lege.
Diskusjon: Hensikten med å la fysioterapeut overta 3 måneders kontrollen er å avlaste legen
som heller kan bruke tiden på poliklinisk eller operativ virksomhet som andre yrkesgrupper
ikke kan gjøre.
Konklusjon: Hofteprotesepasienter kontrollert 3 måneder etter operasjonen er like fornøyd
om kontrollen gjøres av fysioterapeut eller av lege. Legetid frigjøres og kan brukes i
utredning og behandling av nye pasienter.

Gillam Marianne H
School of Population Health and Clinical Practice, University of Adelaide
Lie Stein Atle
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Salter Amy
School of Population Health and Clinical Practice, University of Adelaide
Furnes Ove
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Graves Stephen E Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry, Adelaide
Havelin Leif I
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Ryan Philip
School of Population Health and Clinical Practice, University of Adelaide

Bakgrunn: Det er belegg for at progresjon av artrose i vektbærende ledd ikke er en tilfeldig
prosess; for eksempel fant Shakoor og medarbeidere1 at individer som fikk innsatt en hofteprotese eller kneprotese for artrose, hadde økt sannsynlighet for å få sin neste leddprotese i
det kontralaterale leddet.
Formål: Hensikten med denne studien var å undersøke om et mønster i progresjonen av
artrose kunne finnes i data fra de australske og norske leddproteseregistrene.
Materialer og metoder: Data fra det australsk leddproteseregisteret, Australian Orthopaedic
Association National Joint Replacement Registry, og Nasjonalt Register for Leddproteser ble
innhentet for individer som hadde fått innsatt unilaterale hofte- og kneproteser for artrose.
Vi satte opp en multi-state modell hvor individ blir fulgt fra den første meldte hofte- eller
kneprotesen til påfølgende protese(r), død eller sensurering. Tilstandssannsynlighetene, den
estimerte proporsjonen av individer i en gitt tilstand på et gitt tidspunkt, ble beregnet med
Aalen-Johansen estimatoren.
Resultater: Hos langt de fleste individer med primær unilateral hofte- eller kneprotese som
fikk en påfølgende protese, var denne i henholdsvis kontralaterale hofte og kne. Den estimerte tilstandssansynligheten for protese nummer to etter 5 år var mellom 15% og 30%,
avhengig av alder, type ledd og land. For hofteproteser fant vi i tillegg at dersom protese
nummer to ble satt inn i et kne, var også denne oftest på den kontralaterale siden. Stort sett
var mønsteret for innsetting av påfølgende protester likt for de to landene.
Diskusjon: Resultatene fra denne studien er i samsvar med andre studier1,2. De fleste individer som fikk innsatt en protese nummer to, fikk denne i ledd på den kontralaterale siden.
Dette kan i tillegg til individers konstitusjonelle disposisjon til artrose skyldes at biomekaniske
faktorer er viktig i progresjonen av artose til andre ledd fordi artrose i ett vektbærende ledd
leder til abnorm vektbelastning i leddene på den kontralaterale siden2.
Betydning: Forekomsten av primære leddproteser kan være en indikator for forekomsten av
artrose. Belegg for et mønster i progresjonen av hvilke ledd som får leddprotese og typen av
mønster, er viktig for forståelsen av patogenesen av artrose samt for forebyggelse, behandling og ressursbruk.
Referanser: 1. Shakoor, N., et al., Nonrandom evolution of end-stage osteoarthritis of the lower
limbs. Arthritis Rheum, 2002. 46(12): p. 3185-9. 2. Block, J.A. and N. Shakoor, Lower limb osteoarthritis: biomechanical alterations and implications for therapy. Curr Opin Rheumatol, 2010.
22(5): p. 544-50.
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Pasientrapportert Charnley klassifikasjon er et nyttig verktøy for å
definere case-mix vedrørende funksjonelle resultater 6 måneder etter
primær hofteprotese kirurgi

Opprettelse av et kvalitetsregister for leddproteser ved
St. Olavs Hospital

Hansen KEP
Månsson L
Olsson M

Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg Sykehus
Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg Sykehus
Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg Sykehus

Bakgrunn: Det har blitt vanligere med offentlig publisering av pasientrapporterte resultater ved hofteprotesekirurgi. Det svenske hofteregisteret rapporterer EQ-5D, smerte-VAS og
tilfredshets-VAS åpent for hvert enkelt sykehus. NHS, England og Wales, rapporterer åpent
Oxford hoftescore og EQ-5D for samtlige sykehus. Hvis disse dataene brukes riktig vil det
være et viktig verktøy for kvalitetsarbeid, og vil gi pasienter en reel mulighet til å vurdere
kvalitet ved fritt sykehusvalg. Men hvis man ikke tar høyde for case-mix vil det kunne være et
problem at man feiltolker resultatene. Det svenske registeret har av den grunn valgt å publisere pasientrapportert Charnley klassifikasjon, der pasientene har svart på to spørsmål. Har
    andre hoften? Er det andre årsaker til at du har problemer med å gå?(For
du besvær fra den
eksempel smerter fra andre ledd, ryggsmerter, hjerte-karsykdom eller andre sykdommer som
påvirker gangevnen din). Alle som svarer ja på det andre spørsmålet får Charnley klasse C, de
som bare svarer ja på det første spørsmålet får Charnley klasse B, og de med to nei får
Charnley klasse A.
Formål: Hovedformålet med studien var å se på om det fantes en klinisk og statistisk relevant
forskjell mellom pasienter med ulik pasientrapportert Charnley klasse 6 måneder etter en
primær hofteprotese operasjon.
Materialer og metoder: Samtlige pasienter operert med primær elektiv hofteprotese ved
Drammen sykehus fra 26.08.11 til 01.02.2011 med muskelsparende tilgang, som har besvart
et spørreskjema 6 måneder postoperativ. EQ-5D (0-100, der 100 er best), Oxford hoftescore
(0-48, der 48 er best), smerte-VAS (0-100, der 0 er best) og tilfredshet-VAS (0-100, der 0 er best)
var avhengige variabler i en ANOVA med Charnley klasse som uavhengig variabel.
Resultater: Av 756 pasienter var det 667 pasienter, som hadde svart på spørreskjemaet.
Andelen kvinner var 66 %, 88 % hadde primær artrose, gjennomsnittlig alder var 68 (31-95)
år. Charnley klassene fordelte seg med 40 % A, 12 % B, og 48 % C. Det fantes en statistisk
(p<0,0001) og klinisk signifikant forskjell mellom pasientene med ulik Charnley klasse ved
samtlige måleparametere. Klasse A hadde de beste resultatene, og klasse C de dårligste.
Forskjellen mellom Charnley klasse A og C var EQ-5D=18, Oxford hoftescore=5,
smerte-VAS=8, og tilfredshet-VAS=8.
Diskusjon: Studien har vist at pasientrapportert Charnley klassifikasjon er et godt verktøy for
case-mix ved primær hofteprotese.
Betydning: Da pasientrapportert Charnley klassifikasjon er et enkelt verktøy som gir viktig informasjon om case-mix, bør dette brukes når resultater ved hofteprotesekirurgi presenteres.
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Bjørgen S
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Husby OS
Røset Ø
Foss OA

NKSOI, ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital HF, Trondheim
Klinikk for Ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs Hospital HF, Trondheim.
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital HF, Trondheim.
Fagavdelingen, St. Olavs Hospital HF, Trondheim
NKSOI, ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital HF, Trondheim

Bakgrunn: En omorganisering av protesevirksomheten ved St. Olavs Hospital i 2010 innebar en årlig økning med ca.300 hofte- og kneproteseoperasjoner ved ortopedisk avdeling i
Trondheim. For å kunne håndtere dette var det behov for å gjennomgå og effektivisere behandlingsforløpene. Resultatet ble innføring av fast-track, som bygger på en evidensbasert
multimodal behandlingsmodell med mål om best mulig behandlingsresultat og rask
rehabilitering.
Formål: For å kontinuerlig kunne følge med på og sikre behandlingskvaliteten samt å oppfylle kravene i henhold til tilsynsloven om internkontroll, ble det opprettet et internt kvalitetsregister for kne- og hofteleddprotesepasientene ved ortopedisk avdeling.
Materialer og metoder: Opplysninger om prosess, behandling og pasienttilfredshet hos
pasienter som opereres med primær totalprotese i hofte og kne blir samlet inn og registrert
i en database. Det registreres ulike parametre under innleggelsesforløpet, og pasientenes
funksjon og mobilitet blir vurdert ved hjelp av skårskjema preoperativt samt ved tre etterkontroller.
Resultater: 217 av 222 operasjoner (fem av dem bilaterale, dvs. 212 pasienter) ble registrert i
databasen i løpet av de seks første mnd. Av de 212 pasientene hadde 193 besvart spørreskjemaet, ti ønsket ikke å besvare skjemaet mens de resterende ni manglet det informasjon om.
Diskusjon: Opprettelsen av kvalitetsregisteret ble gjort for å kvalitetssikre innføringen av
fast-track for elektiv protesekirurgi i hofte og kneledd. Samtidig medførte driftsmessige endringer en nær dobling av avdelingens proteseinngrep. Vi anså derfor registeret å være nødvendig for å på en forsvarlig måte monitorere effekten av disse store endringene. En papirbasert løsning har en mulig svakhet ved at det tillater kun delvis skjemautfylling og i tillegg kan
papirskjema forsvinne når mange personer er involverte, gjennom mange ledd. Vi skanner
skjemaene inn i en database og dette er et svakt punkt i registreringen da bokstaver og tall
kan bli lest feil. Alle innskannede data blir derfor manuelt kontrollert før de legges i registeret
noe som er arbeidskrevende. Vi vil dog holde fast på vår papirbaserte løsning inntil videre da
det fungerer bra med meget høye svarprosenter.
Betydning: Kvalitetsregisteret har en høy registreringsprosent som dermed minimerer
sjansene for utvalgskjevhet og fungerer som en verdifull database for kvalitetssikring av
behandlingen.
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Et nasjonalt analysesenter for uthentede ortopediske implantater

Ortopediutdanning og nødvendige inngrep

Ellison P
Høl PJ
Hallan G
Furnes O
Havelin LI
Mølster A
Gjerdet NR

Flugsrud GB
Engebretsen L
Engesæter LB
Espehaug B
Furnes O

UiB-Inst. for kirurgiske fag-Biomaterialer,
UiB-Inst. for kirurgiske fag-Biomaterialer
Ortopedisk avd., Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avd., Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avd., Haukeland Universitetssykehus
UiB- Inst. for kirurgiske fag-Biomaterialer
UiB-Inst. for klinisk odontologi-Biomaterialer

Bakgrunn: Registerstudier er trolig den mest effektive metoden for å vurdere langtidsresultatene av leddprotesekirurgi, men de er konstruert for å måle utfallet av behandlingen, og
derfor blir ikke de underliggende sviktmekanismene alltid oppdaget eller klarlagt.
Formål: Hensikten med dette prosjektet var å etablere et senter for undersøkelse av
uthentede ortopediske implantater, i samarbeid med Nasjonalt register for leddproteser.
Et slikt senter vil   inneholde pasientutfallsmålinger, retrievalmateriale og resultater av
laboratorietesting. I sum vil det være mulig å belyse mulige årsaker til dårlige kliniske
resultater påvist av registerstudier.
Materialer og metoder: Utgangspunktet for rerieval-senteret er kliniske overlevelsesdata
gjort tilgjengelig fra et register. Dette gir et overordnet bilde av prestasjonen til et implantat.
Fra dette kan inklusjonskriterier for en uthentingsstudie defineres og egnede pasientgrupper identifiseres. Ved revisjon blir protesekomponentene sammen med peri-prostetiske
vevsbiopsier og blod samlet inn og lagret. Holdepunkter for mekaniske og kjemiske skader
kan vurderes fra den uthentede protesen. Vev kan undersøkes for å identifisere partikler eller
kjemiske elementer som er frigjort fra protesen, og pasientens immunrespons. Blodprøver
kan analyseres for å fastslå systemisk frigjøring av nedbrytingsprodukter fra implantatene.
En kontrollgruppe basert på obduksjonsmateriale fra velfungerende implantater kan samles
opp og gjennomgå de samme analyseprosedyrene. Denne informasjonen kan kombineres
med den klinisk informasjonen og lagres i en elektronisk database for å muliggjøre analyse av
trender innen studiegruppene.
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Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Senter for idrettsskadeforskning og Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland Universitetssjukehus
Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus
Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus

Bakgrunn: Utdanning i ortopedisk kirurgi forutsetter praktisk opplæring og operativ
erfaring. Spesialistreglene inkluderer derfor minimumskrav til antall utførte inngrep på en
spesifisert liste operasjoner, bl a totalprotese i hofte (40), totalprotese i kne (15), artroskopier
av kne (50) og osteosynteser i øvre femur (80). Det er ønskelig at en tilstrekkelig andel av disse
inngrepene i Norge kommer til nytte i spesialistopplæringen.
Formål: Vi ønsket å se hvordan noen av de vanligste ortopediske inngrepene fordeler seg på
de tre kategoriene av opererende avdelinger: offentlige avdelinger, private stiftelser og
private firmaer, samt å sammenholde dette med fordelingen av utdanningsstillinger.
Metode: Vi brukte data fra Nasjonalt Register for Leddproteser (Totalprotese kne og hofte),
Nasjonalt Hoftebruddregister (Osteosyntese i øvre femur) og Nasjonalt Korsbåndregister
(Rekonstruksjon fremre korsbånd) til å se på antall prosedyrer per år i de årene registrene
dekker som ble utført på de tre kategoriene avdelinger.
Resultater:
Type sykehus
Antall inngrep i 2010

Total

Offentlig avdeling

Privat stiftelse

Privat firma

Antall

Antall

Antall

(%)

(%)

(%)

Hofteproteser

5 687

(79)

1 372

(19)

101

(1)

7 160

Kneproteser

3 261

(75)

986

(23)

106

(2)

4 353

Rekonstruksjon fremre
korsbånd

978

(60)

169

(10)

491

(30)

1 638

Brudd øvre femur

7 535

(92)

674

(8)

0

(0)

8 209

Utdanningsstillinger 2009

209

(93)

16

(7)

0

(0)

225

Resultater: Hittil har 71 hofte- og kneproteser blitt samlet inn fra 5 sykehus. Godkjent biobank og register for retrievalanalyser er etablert. En pilotundersøkelse avdekket forskjeller i
konstruksjonen av stammene som tidligere ble antatt å være identiske. Videre, gjennom analyse av uthentede proteser og kliniske data har vi vært i stand til å etablere en hypotese for
den reduserte overlevelsen av protesen, som ble identifisert av det nasjonale registeret.

Tendensen over årene som registrene dekker kan indikere at antallet proteseoperasjoner øker
noe mer ved private stiftelser enn ved offentlige avdelinger, mens antallet av osteosynteser
øvre femur og rekonstruksjon fremre korsbånd er relativt stasjonært for de tre kategoriene .

Diskusjon: Dette prosjektet illustrerer nytten i å etablere infrastruktur som tillater systematisk innsamling og analyse av uthentede implantater i nasjonal målestokk. Koblingen til overlevelsesdata fra det nasjonale registret er et verktøy som kan avsløre hvilke mekanismer som
fører til suksess eller fiasko for forskjellige implantatkonstruksjoner og produkter.
Relevans: Kliniske resultater fortsetter å vise at selv en liten endring i komponentutforming
kan ha en betydelig effekt på det langsiktige utfallet. Dette viser behovet for kontinuerlig forbedring av prekliniske, kliniske studier og ”post-marketing” oppfølginger. Et nasjonalt senter
for analyse av uthentede ortopediske implantater kan være et slikt verktøy.

Diskusjon: Ca hver femte kne- og hofteprotese i Norge settes inn ved private stiftelser, og
disse institusjonene bør ha utdanningsforpliktelser på nivå med offentlige avdelinger. 30% av
rekonstruksjoner av fremre korsbånd utføres av private firmaer som i liten grad driver utdanning av helsepersonell. Legeforeningen opplyser at det i 2009 var 225 utdanningsstillinger
i ortopedisk kirurgi (Anders Taraldset 2011, personlig meddelelse). Av disse var 209 (93%)
i offentlige avdelinger, og 16 (7%) i private stiftelser. Avdelinger som driver utdanning må
sikres et tilstrekkelig volum av artroskopisk kirurgi. Et mulig tiltak for å sikre utdanningen det
nødvendige kirurgisk volum er å gi DRG-tillegg for inngrep utført av spesialistkandidat.

• Høstmøteboken 2011

• Høstmøteboken 2011

113

Abstrakt 24

Abstrakt 25

Protese 2

Protese 2

Har skifte av implantat en medisinsk kostnad?
En analyse av tidlige komplikasjoner ved kneprotesekirurgi før og
etter implantat-skifte i en helseregion

Er risikoen for revisjon større ved lavt sykehus- og kirurgvolum ved
unikondylære kneproteser?

Hallan G.
Fenstad A.M
Havelin L.I
Husby O.S
Furnes O

Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
St. Olavs hospital, Trondheim
Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Bakgrunn: Det kan være flere årsaker til at en ortopedisk kirurg eller en ortopedisk avdeling
skifter standardimplantat for leddproteser. Ofte er årsaken at ansvarlig fagperson mener at
det nye implantatet vil gi bedre resultater og/eller mindre komplikasjoner. Proteseskifter kan
også ha andre beveggrunner, f.eks økonomiske. I nåtidens anbudsprosesser, som er basert på
internasjonale forskrifter, vil ikke bare kvalitet, men også økonomiske hensyn veie tungt.
Anbud omfatter ofte alle offentlige sykehus i en helseregion, altså flere fagmiljøer.
Formål: Vi ville   evaluere om skifte av kneprotese etter et regionalt anbud hadde noen
innvirkning på resultater og tidlige komplikasjoner.
Materiale og metode: Helse Midt RHF inkluderer 673 364 innbyggere (per 1. januar 2011) og
8 enheter som opererer kneproteser. Fram til 2007 ble forskjellige proteser benyttet ved disse
avdelingene. Fra 2007 startet alle sykehusene med Duracon kneprotese (Stryker) etter at
denne ble tatt inn gjennom det regionale anbudet. Vi har sammenliknet Duracon kneproteseroperert i perioden 2007-2010 i Helse Midt RHF (n= 1615) med totalprotesene operert ved
de samme sykehusene i årene 2003-2006 (Andre, n= 1346). Cox-analyser ble brukt til sammenlikning av proteseoverlevelse og risiko for revisjon. Operasjonstid, type revisjoner, revisjonsårsaker og anførte peroperative komplikasjoner ble evaluert.
Resultater: Justerte overlevelses-estimater for de to gruppene var signifikant forskjellige,
med dårligere overlevelse for Duracon enn for Andre (RR=1.8, p<0.01). Tidlige revisjoner (<6
mnd postoperativt) var hyppigere i Duracon-gruppen (RR=3.1, p=0.01). Peroperative komplikasjoner var notert hos 29 pasienter med Duracon og hos 5 pasienter i Andre-gruppen. Risiko
for revisjon det første året etter proteseskiftet (2007) var ikke høyere enn de påfølgende år
(2008-2010) med den samme protesen (Duracon). Operasjonstiden var ikke signifikant forskjellig i de to gruppene (Duracon 101 min, Andre 97 min), og operasjonstiden for Duracon
endret seg ikke gjennom inklusjonsperioden.
Diskusjon: Etter anbudsprosessen har 1615 pasienter blitt operert med en protese med
nær dobbel risk for tidlig revisjon sammenliknet med protesene benyttet før skiftet. Uten en
regionsomfattende anbudsprosess ville nok ikke alle de aktuelle enhetene gjort dette proteseskiftet. Våre funn tilsier ikke at læringskurven er ansvarlig for de dårligere resultatene ettersom resultatene ikke ble bedre etter noen tids bruk av protesen. I dette tilfellet er det mer
sannsynlig at de dårligere resultatene er implantatspesifikke.

Badawy M
Espehaug B
Indrekvam K
Engesæter LB
Havelin LI
Furnes O

Kysthospitalet i Hagevik, Haukeland Universitetssjukehus
NRL, Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitetssjukehus
Kysthospitalet i Hagevik, Haukeland Universitetssjukehus
NRL, Ortopedisk Klinikk, Haukeland Unversitetssjukehus
NRL, Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitetssjukehus
NRL, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus

Bakgrunn: Flere register-studier har vist dårligere resultater for unikondylære kneproteser
(UKA) sammenlignet med totale kneproteser, med høyere risiko for revisjon. Vi ønsket å studere en mulig sammenheng mellom dårlig resultat for UKA og årlig sykehus- og kirurgvolum
basert på data fra Nasjonalt Register for leddproteser (NRL).
Metode: Data for 4510 UKA i NRL i perioden 1994 til 2009 ble brukt til å undersøke årlig
sykehus-volum. Sykehusene ble delt inn i 4 volum-kategorier: <10, 11-20, 21-40 og 40+ UKA
per år. Siden kirurg-volum ikke registreres i NRL, ble det i 2009 sendt ut et spørreskjema vedrørende kirurg-volum til alle 43 sykehus som utfører UKA i Norge. Vi mottok svar fra 39 sykehus. Kirurg-volumet ble definert som lavt der >66% av kirurgene opererte <5 UKA prosedyrer
per år. Separate analyser ble også gjort for Oxford UKA, det mest brukte implantatet i Norge.
Cox regresjon med justering for alder, kjønn og implantat ble brukt til å estimere andel proteser uten revisjon og relativ risiko (RR).
Resultater: Fra 2003 til 2010 har andelen UKA blitt redusert fra 15.5% til 9.3% av totalvolumet
av kneproteser i Norge. I 2009 var 51% av sykehusene i lav-volum gruppen med <10 UKA årlig.
Dette er en endring fra 2000, da 71% av sykehusene opererte <10 UKA årlig. Imidlertid har det
ikke skjedd en tilsvarende endring hva angår kirurg-volum. 71.9% av sykehusene hadde en
andel av lav-volum kirurger på >66% i 2009. Dette har vært uendret siden 2000 med 72.6%.
Vi fant en tendens til lavere revisjonsrisiko for sykehus med 11-20 (RR=0.80, p=0.08), 21-40
(RR=0.80, p=0.06) og 40+ (RR=0.71, p=0.10) operasjoner per år, sammenlignet med <10 prosedyrer årlig. Analysene av Oxford implantatet separat, ga lignende resultat med lavere risiko
for revisjon ved 11-20 (RR=0.85, p=0.25), 21-40 (RR=0.75, p=0.25), 20-40 (RR=0.76, p=0.06)
og 40+ (RR=0.45, p=0.02) UKA prosedyrer årlig, sammenlignet med lav-volum gruppen med
<10 operasjoner årlig. Sykehus med høy prosentandel (>66%) lav-volum kirurger som utførte
<5 UKA per år hadde en høyere revisjonsrisiko (RR=1.81, p=0.07) sammenlignet med sykehus
som hadde en lav andel (<34%) lav-volum kirurger.
Konklusjon: Denne studien tyder på bedre resultater for UKA både ved høyt sykehus-volum
og ved sykehus med en lav prosentandel lav-volum kirurger, men resultatene er kun statistisk
signifikant for høyeste volum gruppe.

Betydning/relevans: Det var flere tidlige revisjoner, flere anførte komplikasjoner og dårligere
proteseoverlevelse etter overgang til ny kneprotese. Omfattende regionale anbudsprosesser
kan ha stor innvirkning på protesevalg og behandlingsresultater.
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Abstrakt 26

Abstrakt 27

Protese 2

Protese 2

Gjennomgang av 3 postoperative smertebehandlingsmetoder etter
total kneprotese kirurgi

Implantatoverlevelse og revisjonsårsaker ved primær ”mobile bearing”,
”fixed modular bearing” og ”fixed non-modular bearing” totalprotese i
kne. En rapport fra Nasjonalt register for leddproteser 1994-2009.

Van Leeuwen JAMJ
Achterberg HJ		
Hansen K		
Rossi PE		

Betanien Hospital Skien, Revmakir. og Ortopedisk avdeling
Sykehuset Telemark, Anestesiologisk avdeling
Sykehuset Telemark, Seksjon for fysio-og ergoterapi
Sykehuset Telemark, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Postoperative smerter etter kneproteseoperasjon kan være vanskelig å få kontrollert. Selv om det er publisert flere studier med forskjellige postoperative smertebehandlings
opplegg finnes det ikke en entydig dokumentert behandling som viser seg å være best.
Formål: Sammenligne postoperative smerter ved bruk av peri –og intraartikulære analgesi
(LIA), kontinuerlig femoralis nerve blokkade (CFNB) og epidural analgesi (EA) etter total kneprotese kirurgi.
Materialer og    
metoder: 37 pasienter med primær artrose operert med total kneprotese ble
prospektiv fulgt opp med postoperativ smerteregistrering ved bruk av Numerisk Rangerings
Skala (NRS). 10 pasienter fikk postoperativ smertebehandling med LIA, 14 med CFNB og 12
med EA med henholdsvis gjennomsnitts alder på 70 år (50-77), 66 år (55-79) og 68 år (55-83).
Postoperativ kvalme ble også registrert.
Resultater: VAS i gruppe med LIA, CFNB og EA var henholdsvis gj.sn. 4.8/median 4 (range
2-9), gj.sn 3.0/median 3 (range 0-5) og gj.sn. 5.9/median 5 (4-8). I LIA gruppen rapporterte 40%
minst 1 episode med postoperativ kvalme, i CFNB gruppe 50% og i EA gruppe 58%.
Diskusjon: Vi finner minst postoperative smerter i gruppe som fikk CFNB. Siden antall pasienter med i studien er liten skal man være varsom med tolkningen av resultatene. Postoperativ
kvalme forekommer i relativ stor procentdel i alle 3 grupper. Årsaken kan være opioid bruk
som supplement til smertebehandlingen.
Betydning: Antall kneproteseoperasjoner øker i vestlige land. Epidural analgesi til postoperativ smertebehandling har vært populær over de siste dekadene men har også sine ulemper.
Det finnes alternativer som muligens gir bedre pasient tilfredshet med et gunstigere risiko
profil. Randomiserte studier er nødvendig.
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Gøthesen Ø
Espehaug B
Lygre SHL
Petursson G
Ellison P
Hallan G
Høl PJ
Havelin LI
Furnes O

Haugesund sjukehus
Nasjonalt register for leddproteser
Nasjonalt register for leddproteser
Lovisenberg diakonale sykehus
Institutt for kirurgiske fag, UiB
Haukeland universitetssjukehus
Institutt for klinisk odontologi, UiB
Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland universitetssjukehus
Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland unviersitetssjukehus

Bakgrunn: ”Mobile”, ”fixed modular” og ”fixed non-modular bearing” (mono-block) er alle
gode alternativer ved totalprotese i kne. Ingen studier har tidligere sammenlignet revisjonsårsaker ved de ulike alternativene, basert på protesedesign.
Materiale og metode: Sementerte, primære totalproteser i kne uten patellaprotese, registrert i Nasjonalt register for leddproteser i årene 1994-2009, ble analysert. Vi brukte Kaplan
Meier og Cox regresjonsanalyser til å evaluere 8144 ”fixed modular bearing”, 6372 ”mobile
bearing” og 3317 ”mono-block” knær. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var respektive 4.2, 4.1
og 5.4 år.
Resultater: 10 års implantatoverlevelse var 94.5% (KI:93.7-95.3), 93.4% (KI:92.2-94.6) og 93.1%
(KI:91.7-94.5) i henholdsvis ”fixed modular-”, ”mobile-” og ”mono-block-”gruppen. ”Mobile-”
og ”mono-block-”gruppene hadde 20% økt risiko for revisjon sammenlignet med ”fixed modular-”gruppen (RR:1.2, KI:1.0-1.4, p=0.047, RR:1.2, KI:1.0-1.5, p=0.038).
Med ”fixed modular-”gruppen som referanse, fant vi en høyere risiko for revisjon pga løsning
av tibiakomponenten i ”mobile-” og ”mono-block-”gruppen (RR:4.8, KI:3.1-7.2 og RR:2.0, KI:1.23.4). Også for løsning av femurkomponenten fant vi høyere risiko for ”mobile-”gruppen enn
for ”fixed modular-”gruppen (RR:2.5, KI:1.4-4.3). Revisjon pga smerte var mer vanlig i ”monoblock-”gruppen (RR:1.4, KI:1.0-1.8).
Konklusjon: Risiko for revisjon pga løsning av tibia- eller femurkomponenten var lavere i ”fixed modular bearing”-gruppen enn i ”mobile bearing”-gruppen. Innsetting av patellaknapp
ved smerte var vanligst i ”mono-block”-gruppen. Pga sprikende resultater innen gruppene
mht de ulike protesemerkene, er det vanskelig å trekke konklusive slutninger om årsakssammenheng i forhold til protesedesign.
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Abstrakt 28

Abstrakt 29

Protese 2

Protese 2

Er det nytte av computernavigering ved kneprotesekirurgi?

”High-flex” vs ”standard” bakre korsbåndsbevarende kneprotese.
En kontrollert, ikke randomisert dobbelt blind studie

Dyrhovden G
Gøthesen Ø
Lygre SH
Fenstad AM
Sørås TE
Halvorsen S
Jellestad T
Furnes O

Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk avdeling,
Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Ortopedisk avdeling, Haugesund Sjukehus
Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk avdeling,
Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk avdeling,
Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk avdeling,
Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Røntgen avdelingen, Haukeland Universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Lærdal Sjukehus
Nasjonalt register for leddproteser, Ortopedisk avdeling,
Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Aunan Eirik
Næss Grethe

Bakgrunn: De viktigste målene for totalproteseoperasjoner i kneledd (TKA) er smertelindring, god knefunksjon, høy knerelatert livskvalitet, høy grad av tilfredshet og lang overlevelsestid for proteseleddet. Det er rapportert at opp til 20% av TKA-pasientene er misfornøyd
eller usikre på om operasjonen har hjulpet. En av de viktigste årsakene til misnøye etter TKA
er dårlig bevegelighet. Redusert bevegelighet etter TKA kan henge sammen med dårlig
préoperativ bevegelighet, kirurgisk teknikk, protesedesign og rehabiliteringprogram. Mange
ulike forsøk på endring av protesedesign har vært forsøkt, f. eks. endring av posterior offset
på femurcondylene, økning av posterior slope på tibiaplatået, endring av utforming av
polyetylenkomponenten og endringer på ekstensormekanismen.

   
Innledning: Computernavigering
(CAOS) var i 2010 brukt ved nesten 20% av kneproteseinngrepeni Norge. I teorien kan CAOS medføre en mer nøyaktig plassering av protesen og
dermed minke risiko for bl.a. løsning av protesen og patellaluksasjon. Internasjonale studier
har vist bedring i plassering av protesen, men studier fra Norge mangler. Denne retrospektive
studien sammenligner pasienter operert med CAOS vs konvensjonell metode (non-CAOS),
ved hjelp av vinkelmål på røntgenbilder, samt spørreskjema for å kartlegge smerte, funksjon
og livskvalitet.
Materiale og metode: 202 Profix kneproteser ble operert i Lærdal og Førde mellom oktober
2006 og januar 2008. 95 pasienter ble operert med intramedullær siktestag (non-CAOS) og
103 med CAOS. Alle pasientene ble operert av samme kirurg, og fikk identisk postoperativ
smertebehandling og opptrening. Pasientene i Førde ble også overført til Lærdal for opptrening 2-4 dager etter operasjon. Gruppene ble sammenlignet med hensyn på postoperative
røntgenbilder, bestående i lange aksebilder og sidebilder. Spørreskjema sammensatt av
KOOS og EQ-5D ble sendt ut juni 2010, dvs mer enn 2 år etter operasjonen.
Resultater: Det foreligger røntgenbilder for 192 pasienter og spørreskjema for 163.
Røntgenbilder viser ingen signifikant forskjell for vinklene på lange aksebilder.
∆EQ-5D:
2,56 for non-CAOS; 2,78 for CAOS
KOOS:
Smerter 83,5 (SD=17,6) (non-CAOS); 86,0 (SD= 20,9) (CAOS)
Symptomer 82,5 (SD=14,8); 84,3 (SD=17,0)
ADL 80,8 (SD=19,4); 84,8 (SD=19,9)
Sport/rec 46,4 (SD=27,5); 55,8 (SD=26,4)
QOL 72,0 (SD=24,3); 72,6 (SD=25,2)
Operasjonstid var 101 min (SD=24) for non-CAOS og 90 min (SD=17) for CAOS.
Diskusjon: Det er ikke påvist forskjell i de to gruppene, verken for plassering av protesen eller
smerte, funksjon og livskvalitet. Operasjonstiden var kortere for CAOS enn non-CAOS.
En kan ikke fastslå at CAOS vil gi bedre resultater enn konvensjonell metode. Resultatet bør
imidlertid etterprøves i randomiserte studier og langtidsresultater i registerstudier.
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Formål: Ved denne studien er å vurdere om en protesedesign med endret geometri på bakre
condyler (Nexgen CR-flex) gir bedre bevegelighet, funksjon, knerelatert livskvalitet eller
pasienttilfredshet enn standardmodellen (Nexgen CR).
Materialer og metoder: 20 knær operert med Nexgen CR-flex ble sammenliknet med 40
standard Nexgen CR i en ikke randomisert, konsekutiv serie. Begge protesetypene er bakre
korsbåndsbevarende. Alle pasienter ble undersøkt og skåret med Knee Society Score (KSS)
av en blindet observatør før operasjonen og etter ett år. Bevegeligheten ble målt som aktiv
fleksjon og ekstensjon i ryggleie på benk med et goniometer. Pasientene fylte ut skjemaer
for Knee injury and Osteoarthritis Outcome score (KOOS), Oxford score og pasienttilfredshet
(VAS) på venterommet uten helsepersonell til stede.
Resultater: Grunnlinjedataene var ikke helt like i de to gruppene. CR-flex gruppen hadde
signifikant mer fleksjonskontraktur préoperativt, men signifikant bedre score for ”knerelatert
Quality of life” (en del av KOOS) og Oxford score. Etter ett år var det ingen signifikant forskjell
mellom de to gruppene når det gjaldt fleksjon og ektensjon. CR-flex gruppen oppnådde
gjennomsnittlig 108°(75°-135°) fleksjon, og hadde i snitt 4° (0-30°) fleksjonskontraktur. CR
gruppen hadde gjennomsnittlig 112° (90°-125°) fleksjon og 2° (0-8°) fleksjonskontraktur.
KSS-knee score var 80 poeng i CR-flex gruppen og 87 poeng i CR gruppen (p=0,08) etter ett
år. KSS-function score var 86 poeng i for CR-flex protesene og 88 poeng for CR protesene. Det
var ingen signifikant forskjell i KOOS, Oxford-score eller pasienttilfredshet mellom gruppene.
Diskusjon: Grunnlinjedataene var ikke helt like i de to gruppene. Dette kan skyldes at antallet knær i gruppen CR-flex er lavt. Våre resultater harmonerer godt med mange andre studier
som har sett på effekten av ulike såkalte ”high-flex.design på bevegelighet og funksjon.
Årsakene til at enkelte pasienter får dårlig bevegelighet er multifaktoriell og forblir ukjent i
mange tilfeller.
Betydning: CR-flex designet hadde ingen gunstig effekt hverken på bevegelighet, funksjon,
knerelatert livskvalitet eller tilfredshet i denne studien.
• Høstmøteboken 2011
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Abstrakt 31

Hånd 1

Hånd 1

DASH og Kvikk-DASH skjemaene: Normalverdier i Norge

Operasjon for seneskjedeganglier

Aasheim Turid
Avdeling for fysioterapi, St. Olavs Hospital, Trondheim
Finsen Vilhjalmur Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Finsen Vilh.
Håberg Øyvind

Bakgrunn: Dysfunksjon i skulder, arm og hånd (DASH) skjemaet med 30 spørsmål og den
kortere versjonen Kvikk-DASH med 11 spørsmål, brukes ofte for å måle tilstanden før og etter
behandling ved skader og sykdommer i overekstremiteten. Det er vanskelig å forholde seg til
DASH verdier uten å vite hva normalverdien er i befolkningen.

Bakgrunn: Vi har operert våre pasienter med symptomgivende ganglier utgående fra den
volare fibrøse seneskjeden til fingrenes bøyesener. Vi ønsket å vurdere resultatene.

Formål: Vi ønsket å finne normalverdier for DASH skjemaet i den norske befolkning.
Materialer og metoder: Vi sendte ut 2000 DASH skjema og 800 Kvikk-DASH skjema til tilfeldig valgte bosatt i Norge, men slik at det ble sendt 200 skjema til menn og 200 til kvinner i
hver alderdekade fra 20-29 opp til 80+.

    11 uker (én purring) hadde vi fått tilstrekkelig utfylte svar fra 50 % av dem
Resultater: Etter
som hadde fått DASH skjema og 56 % av dem som hadde fått K-DASH skjema (p<0,005).
Gjennomsnittlig DASH steg med alderen hos kvinner fra 5 blant dem som var 20-29 år gamle,
til 22 blant dem som var 70-79, og til 36 blant dem som var over 80. De samme skårene var
respektive 5, 13, og 22 blant menn. K-DASH skår var svært lik DASH skår. Korrelasjonen mellom dem var 0,999 for alle de 992 skjemaene der de to skårene kunne beregnes, 0,981 for de
764 skjemaene med DASH skår over 0, og 0,938 for de 174 skjemaene med skår over 30. Det
var signifikant lavere skår for mottagere med høy inntekt og signifikant høyre skår blant dem
med kort skolegang.
Konklusjon: De høye gjennomsnittlige DASH skårene i befolkningen, særlig blant de eldre,
bør tas med i betraktningen når en vurderer DASH skår etter behandling. Kvikk-DASH kan
med fordel brukes i stedet for DASH fordi det er kortere, raskere å fylle ut, besvares oftere, og
skårene korrelerer meget godt med skår fra den lange versjonen. Ideelt sett bør inntektsnivå
og lengde på skolegang tas med når en vurderer DASH skår.

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

Metoder: 240 pasienter med ganglier i håndledd og hånd ble operert i perioden 2000 til
2007. Av disse var det 15 kvinner og 13 menn (12%) med volare seneskjedeganglier. De var
38 (13-64) år gamle ved operasjon. Det var operert ganglier på 2 tomler, 7 pekefingre, 10
langfingre, og 9 ringfingre. 16 var i høyre hånd og 12 i venstre. Pasientene ble tilsendt et spørreskjema. Det ble sendt én purring. Hvis svarskjema ikke var komplett utfylt, ble pasientene
oppringt for å få de manglende opplysningene. Symptomer ble angitt på en VAS linje som ble
omgjort til en poengverdi mellom 0 (ingen plager) til 100 (verst tenkelige plager). VAS angivelser per telefon ble rapportert på en skala fra 0 til 10, men ganget med 10 i beregninger.
4 pasienter som angav fortsatte plager vil bli innkalt til undersøkelse.
Resultater: Ved etterundersøkelsen var én pasient død og 3 besvarte ikke spørreskjemaet.
Observasjonstid for de resterende 24 pasientene var 8 (3-11) år. Smerte før operasjon ble angitt til VAS 51 (8-86). Det var ingen erkjente peroperative komplikasjoner eller postoperative
infeksjoner, men tre angav smerter i fingeren som varte utover et par måneder. En av disse
fortalte om nedsatt fingerbevegelighet i noen måneder og en annen ble reoperert for tenosynovitt med godt resultat etter 7 måneder. Det var ingen recidiv, men ett inngrep var en
recidivoperasjon. Denne pasienten måtte senere opereres enda en gang pga en steril abscess
i operasjonsområdet.
Ved etterundersøkelsen ble VAS for smerte i fingeren den sist uken angitt til 4 (0-46), generelle plager med fingeren til VAS 2 (0-12) og generell fornøydhet med fingeren til VAS 3 (0-24).
Alle ville ha latt seg operere om de hadde visst utfallet på forhånd, men 3 angav vedvarende
nedsatt sensibilitet i den opererte fingeren. Én pasient var sykemeldt for gangliet før operasjon og 11 i en periode etter operasjon.
Diskusjon: Inngrepene var effektive, men medførte en del komplikasjoner og sykemelding.
Flere studier bekrefter at 2/3 av seneskjedegangliene forsvinner etter aspirasjon. Heretter vil
vi forsøke dette før operasjon.
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Abstrakt 33

Hånd 1

Hånd 1

Nøyaktigere måling av distal radius dorsale vinkling

Perkutan pinning av distale radiusfrakturer

Rajabi Benjamin		
Rød Øyvind		
Rød Kristian		
Alm-Paulsen Pål Sandø
Russwurm Harald		
Finsen Vilhjalmur		

Sandø Alm-Paulsen Pål
Rød Øyvind		
Rød Kristian		
Rajabi Benjamin		
Russwurm Harald		
Finsen Vilhjalmur		

Medisinsk fakultet, NTNU
Medisinsk fakultet, NTNU
Medisinsk fakultet, NTNU
Medisinsk fakultet, NTNU
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Medisinsk fakultet, NTNU og Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn: Det er ofte vanskelig å se den distale artikulasjonsflaten på radius tydelig på et
standard sidebilde. Dette kan gjøre det vanskelig å måle den dorsale eller volare vinkelen av
radius.
Formål: Vi ønsket å undersøke om det er lettere å måle denne vinkelen på sidebilder som er
tatt med 15° vinkling fra distalt mot proksimalt.
Materialer og    
metoder: Begge håndledd hos 189 pasienter som var behandlet for minst ett
distalt håndleddsbrudd ble røntgenfotografert med to sideprojeksjoner: En rett side og en
vinklet 15° fra distalt mot proksimalt. Uavhengig av hverandre, målte to av forfatterne vinklingen av distale radius først på alle de rettvinklede sidebildene, og så uten å ta hensyn til dette
målet, på alle de vinklede sidebildene. Forskjellene mellom de to forfatternes mål på rette
sidebilder ble sammenlignet og deretter forskjellene mellom dem på de skrådde sidebildene.
Vi sammenlignet deretter målene på de skrådde og rettvinklede sidebildene for å vurdere om
det var signifikante forskjeller mellom dem.

Medisinsk fakultet, NTNU
Medisinsk fakultet, NTNU
Medisinsk fakultet, NTNU
Medisinsk fakultet, NTNU
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Medisinsk fakultet, NTNU, og Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

Bakgrunn: Reposisjon av distal radius fraktur sikres ofte med perkutan pinning av det distale
fragmentet. Det er få holdepunkter for at dette bedrer det kliniske utfallet.
Formål: Vi ønsket å undersøke om det kliniske utfallet bedres om distal radius fraktur sikres
med perkutane Kirschnerpinner i tillegg til gips.
Materialer og metoder: Vi etterundersøkte 43 pasienter med pinnede og 296 med konservativt behandlede distale radius frakturer 6 (3-13) år etter skade. Blant de konservativt
behandlede pasientene søkte vi etter pasienter med lik alder, kjøn og traumeenergi og likt
røntgenbilde før reposisjon for hver av de pinnede pasientene. Vi fant kontroller for 30 av de
pinnede frakturene. Vi sammenlignet de kliniske resultatene blant disse 30 pinnede pasientene med dem i kontrollgruppen.
Resultater: Ved etterkontroll var det en ikke-signifikant trend mot bedre røntgenresultat
blant de pinnede frakturene, men ingen forskjell i det kliniske utfallet.

Resultater: Den gjennomsnittlige forskjellen i vinkler målt av de to forfatterne på de skrådde
sidebildene var 2,5°, mens den var 3,7° på de rette sidebildene (p = 4.7 x 10 -8). ”Interobserver
repeatability coefficient” var 7,2° for de skrådde undersøkelsene og 9,2° for de rettvinklede.
Metodens presisjon (standard feil) var 2,6° for de skrådde undersøkelsene og 3,5° for de rettvinkelede.

Diskusjon: Vi har funnet syv randomiserte studier i litteraturen hvor pinning sammenlignes
med reposisjon og gips uten pinning. De fleste finner bedre røntgenbilder ved etterkontroll.
De tre minste studiene som også har kortest oppfølgningstid, rapporterer bedre klinikk blant
de pinnede pasientene ved etterkontroll, mens de fire øvrige studiene ikke finner klinisk
gevinst ved pinning.

Vinkelen målt på de skrådde projeksjonene var i gjennomsnitt 5° mer dorsal enn på de rettvinklede projeksjonene når radius hadde mer enn 15° volar vinkling av distale artikulasjonsflate. I gjennomsnitt var forskjellen 3° når radius hadde volar vinkel mellom 10° og 15°, og 0°
- 2° når det var mindre volar vinkel eller ved dorsal vinkling.

Konklusjon: Selv om det røntgenologiske resultatet ved perkutan pinning i tillegg til reposisjon og gips blir bedre, synes dette ikke å gjenspeiles i det kliniske utfallet.

Konklusjon: Det er mer nøyaktig å måle den volare/dorsale vinklingen av distale radius på et
sidebilde som er tatt med 15° vinkling fra distalt mot proksimalt enn på et rett sidebilde. Den
målte verdien trenger ikke korreksjon for å kunne sammenlignes med verdien målt i på et rett
sidebilde, når det dreier seg om brudd med feilstilling i dorsal retning.
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Abstrakt 35

Hånd 1

Hånd 1

Sammenhengen mellom feilstilling og klinisk resultat etter
distal radius fraktur

Gir vinkelstabile plater bedre pasienttilfredshet og funksjonell score
enn ekstern fiksasjon ved komminutte distale radiusfrakturer?
En retrospektiv, sammenliknende studie

Finsen Vilhjalmur		
Rød Øyvind		
Rød Kristian		
Rajabi Benjamin		
Alm-Paulsen Pål Sandø
Russwurm Harald		

Medisinsk fakultet, NTNU og Ortopedisk avdeling, St.Olavs Hospital, Trondheim
Medisinsk fakultet, NTNU
Medisinsk fakultet, NTNU
Medisinsk fakultet, NTNU
Medisinsk fakultet, NTNU
Ortopedisk avdeling, St.Olavs Hospital, Trondheim

Stavanger Universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Stavanger Univeristetssykehus, radiologisk avdeling
Stavanger Universitetssykehus, ergoterapeutisk avdeling
Stavanger Universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Stavanger Univeristetssykehus, ortopedisk avdeling

Bakgrunn: I løpet av de siste årene er det blitt lagt stadig større vekt på å gjenopprette et
normalt skjelett etter distal radius fraktur. Dette har ført til at svært mange som tidligere ville
ha blitt behandlet konservativt nå opereres. Det er imidlertid fortsatt uklart hvor grensene
går for feilstilling som kan tillates og hvor en likevel kan forvente et godt klinisk resultat.

Bakgrunn: Det er en økende trend mot intern fiksering med vinkelstabile plater til tross for
at resultatene ikke er entydige. Ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus har
siden 2004 registrert alle opererte frakturer i et frakturregister. Vi ønsket å undersøke
resultatene hos våre pasienter.

Metode: I et forsøk på å finne grensene for feilstilling som vanligvis fører til et godt klinisk
   
resultat, etterundersøkte
vi 260 pasienter som hadde vært behandlet konservativt for dorsalt
dislokerte distale radius frakturer 6,3 (2,5-12,7) år tidligere. Ingen hadde tidligere eller senere
skader i overekstremitetene som en mente kunne påvirke funksjonen. Ved etterundersøkelsen ble smerte, bevegelighet, og styrke målt. Det ble tatt nye røntgenbilder av begge
håndledd og pasientene fylte ut Kvikk-DASH og PRWE skjemaene. I tillegg konstruerte vi en
ny utfall skår, GROS, som tar med båre subjektive og objektive utfallsparametere. Data ble
analysert ved hjelp av scatter-plots, ANOVA, og multippel lineær regresjon.

Formål: Formålet med undersøkelsen er å se om intern fiksasjon med vinkelstabil plate gir
bedre resultater enn ekstern fiksasjon ved komminutte distale radiusfrakturer. Vi sammenlikner metodene for både 23.A3-, 23.C2- og 23.C3-frakturer ved å undersøke pasientopplevd
funksjon målt med PRWE og kvikk-DASH.

Resultater: Det var en trend mot dårligere klinisk resultat med økende røntgenologisk feilstilling, men den var kun statistisk signifikant for radial inklinasjon i frontalplanet på under 10°.
Multippel trinnvis lineær regresjonsanalyse hvor en tok med som uavhengige variabler de
fleste av de faktorene som det har vært foreslått har betydning for det kliniske utfallet forklarte bare 15 % av variabiliteten i det kliniske resultatet. Dorsal vinkling, ulnar varians, og radial
inklinasjon forklarte til sammen 11 % av variabiliteten.
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Materialer og metoder: Ved ortopedisk avdeling i Stavanger har vi i perioden 2004-2010
operert 1542 pasienter med distale radiusfrakturer. Vi opererte 374 pasienter i alderen 16-66
år med A3-, C2- og C3-frakturer. Det ble gjort et tilfeldig pasientutvalg for hver av de 6 undergruppene. 146 pasienter oppfylte inklusjonskriteriene. 101 pasienter (69 %) har foreløpig
møtt til etterundersøkelse. Det er tatt røntgenbilder av begge håndledd som er vurdert av
radiolog. Det ble også gjort en klinisk undersøkelse med kraftmåling og registrering av ROM
(Biometrics E-Link digitalt dynamometer), kvikk-DASH og PRWE.

Diskusjon: Av 24 studier som undersøker sammenheng mellom røntgenresultat og klinisk
resultat fant 7 ingen sammenheng. 8 fant at dorsal vinkling var av betydning, 6 at radial inklinasjon var viktig og 16 at forkortning av radius var viktig. Vi har funnet 14 studier og én oversikt i litteraturen som spesielt undersøker resultatene hos eldre. Ingen finner sammenheng
mellom røntgenresultat og klinisk resultat. Litteraturen viser at ca 10 % av dem som opereres
med volar plate må reopereres.

Resultater: Gjennomsnittlig score for henholdsvis PRWE og kvikk-DASH i ekstern fiksasjongruppen er foreløpig: A3-frakturer; 19,9 (SD 21) og 17,3 (SD 16,4), C2-frakturer; 8,0 (SD 10,6) og
7,2 (SD 10,2), C3-frakturer; 13,7 (SD 17,4) og 12,8 (SD 17,1). Gjennomsnittlig score for henholdsvis PRWE og kvikk-DASH i volar plate-gruppen er foreløpig: A3-frakturer; 19,1(SD 25,8) og 19,3
(SD 25,8), C2-frakturer; 19,2 (SD 27,3) og 18,4 (SD 24,9) og C3-frakturer; 6,3 (SD 7,6) og 7,7 (SD
11,1). For alle frakturene samlet i ekstern fiksasjon-gruppen er gjennomsnittlig score for henholdsvis PRWE og kvikk-DASH: 14,2 (SD 17,2) og 12,7 (SD 15,1). For alle frakturene samlet i volar
plate-gruppen er gjennomsnittlig score for henholdsvis PRWE og kvikk-DASH 14,2 (SD 22,0)
og 14,5 (SD 21,2).

Konklusjon: Det kliniske resultatet etter dorsalt dislokert distal radius fraktur påvirkes forbausende lite av bruddstillingen ved tilheling. En bør overveie om for mange opereres. Pasienter
over 65 år vil meget sjelden profitere på kirurgi.

Diskusjon: Pasientgrunnlaget i noen av undergruppene er for lite til å komme med en
konklusjon. Det er likevel interessant å se at C2-frakturer i ekstern fiksasjon-gruppen og C3frakturene i volar plate-gruppen har en noe lavere funksjon-score.
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Abstrakt 36

Abstrakt 37

Hånd 1

Hånd 1

Er det noen sammenheng mellom kortikale hånd beintetthet og
alvorlighetsgraden av distal radius frakturer hos eldre kvinne?

Definisjon av collum metacarpale og collumfraktur.
En metodologisk studie

Dhainaut A. Daibes K. Hoff M. Syversen U. Haugeberg G. Norsk teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU,
Trondheim, Norge St. Olav. Hospital, Trondheim, Norge, Sørlandet sykehus, Kristiansand S, Norge.

Sletten IN
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Hellund JC
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Kvernmo HD

Bakgrunn: Distale radius fraktur er et av de vanligste osteoporotiske brudd hos eldre mennesker. De to største risikofaktorene involvert i lavenergi trauma frakturer er fallet selv og lav
benmasse. Redusert bentetthet (BMD) målt i hånd med Digital X-ray Radiogrammetry (DXR)
har vist seg å kunne predikere distale radius frakturer (1). Hvorvidt DXR-BMD er knyttet til
alvorlighetsgraden av brudd har ikke tidligere blitt undersøkt.
Formål: Målet med denne studien var å undersøke om det er en sammenheng mellom redusert cortical hånd DXR-BMD og alvorlighetsgraden av distale radius frakturer.
METODER Kvinner med lav energi distal radius fraktur (> 50 år) ble fortløpende rekruttert fra
et regional sykehus.110 kvinner ble inkludert. DXR-BMD ble målt på hånden røntgenbildene
    Fracture alvorlighetsgrad ble scoret i henhold til AO / OTA Klassifisering av
fra ikke-brudd arm.
brudd i lange bein på primære røntgen bildet. I dette klassifiserings systemet deles frakturene
i A,B,C typer hver med 3 undergrupper. A er extra artikulært, B partial artikulær og C intra artikulært. A3 brudd er ekstra-articular men ofte multi-fragmentarisk med aksial forkorting. I vår
studie klassifisert vi bruddene som "enkel" hvis de var i A1 og A2 gruppe og som "kompleks"
hvis de var i A3 til C grupper.
Statistikk: Gruppe sammenligninger med student t-test og enveis ANOVA for normal distribuerte parametere ellers Mann Whitney eller Kruskal Wallis. Statistiske tester ble utført ved
bruk av SPSS og signifikansnivå valgt p <0,05.
DXR-BMD metode: DXR måle kortikal tykkelse på 2., 3. og 4. og beregner en gjennomsnittlig
BMD. Ut i fra formelen; DXR-BMD = c x VPA x (1-p) ( c= skaleringsfaktor VPA = kortikale volum
per område p = porøsitet.
Müller-AO klassifisering
Resultater: 110 kvinner med distal radius fraktur 34 med A2, 49 A3, 4 B1, 17 C1, 3 C2 og 2 med
C3 typen brudd Ingen forskjeller mellom brudd gruppene ble funnet for alder, vekt, høyde,
aksial DXA BMD eller peripheral DXR BMD.
Konklusjon: Vår studie viste ingen signifikant sammenheng mellom cortical hånd BMD og
alvorlighetsgraden av distale radius fraktur i henhold til AO / OTA klassifiseringssystem. Dette
tyder på at andre risikofaktorer enn BMD bestemmer alvorlighetsgraden av distale radius
fraktur f.eks faller mekanismer.
Referanser: 1. Bouxsein ML et al. Digital X-ray radiogrammetry spår hofte, håndledd og risiko
for vertebrale frakturer hos eldre kvinner: en prospektiv analyse fra studiet av osteoporotiske
brudd. Osteoporos Int 2002; 13: 358-365.
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Bakgrunn: Ekstra-artikulær fraktur i collum av 5. metacarp er en vanlig skade. Til tross for
dette finnes det ingen etablert metode for klassifisering som entydig differensierer den fra
metacarpal skaftfraktur.
Formål: Å utarbeide en nøyaktig (valid) og pålitelig (reliabel) definisjon på fraktur i collum
metacarpale.
Materiale og metoder: Fem ulike metoder ble foreslått som definisjon på collumfraktur, og
sammenliknet med dagens metode (TM, intuitiv synsing). Fire studiepersoner (tre håndkirurger og en muskel-skjelettradiolog) gjennomgikk 110 randomiserte konsekutive røntgenserier
på to ulike tidspunkt og bedømte for hver fraktur om den var en collumfraktur eller en skaftfraktur ut fra de seks ulike klassifikasjonsmetodene.
Resultater: Ved logistisk regresjon med dagens metode (TM) som referanse ble to av de
andre metodene funnet valide ved at de definerte collum frakturer som TM. Av disse hadde
kun den ene metoden høyere intra-observatør og inter-observatør pålitelighet (bedømt
ved to-rater og mulitrater Kappa) enn TM, og er derfor den anbefalte metode. Metoden tar
utgangspunkt i en definisjon av det anatomiske området collum metacarpale der collumhøyden er definert som lengden av caputhøyden, speilet vinkelrett om en normal mellom
insersjonene av collateralligamentene i caput. En fraktur som har fraktursentrum innenfor
denne sonen defineres som collumfraktur.
Diskusjon: Vi har utviklet en definisjon av fraktur i collum metacarpale med høy grad av
validitet og reliabilitet. Andelen av collumfrakturer ved bruk av vår anbefalte metode gir sammenliknet med fire publiserte epidemiologiske artikler et noe lavere antall collumfrakturer.
Dog kan dette bedre sikre klinisk sluttresultat, da feilvinkling er universelt antatt å tolereres
bedre i collum enn i skaftdelen av metacarpen.
Betydning/relevans: Vår studie er så vidt vi kjenner til den eneste som definerer collum
metacarpale og collumfrakturer. Vår foretrukne klassifikasjonsmetode anbefales benyttet i
fremtidige kliniske studier på frakturer i collum av 5. metacarp for å unngå bias og sikre god
overførbarhet ved sammenligning av resultat mellom ulike studier.
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Abstrakt 39
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Fot/Ankel

Norsk praksis ved kirurgisk behandling av ankelfrakturer

Funksjonelle og røntgenologiske resultater etter subtalar luksasjon,
med eller uten talusfraktur

Naumann M
Sigurdsen U
Utvåg SE

Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Akershus universitetssykehus

Silberg Ingunn
Holthusen Jens

Bakgrunn: Ankelfrakturer er den 5. største bruddkategorien innen sykehusbehandlede
traumer. I Norge behandles ankelbrudd ved anslagsvis 54 ortopediske sykehusavdelinger.
Det foreligger ingen nasjonale retningslinjer for hvordan denne behandlingen skal utføres.
Formål: Som et ledd i et større forskningsprosjekt med ankelbruddbehandling som tema
ønsker vi å kartlegge norsk praksis innen operativ ankelbruddbehandling på sykehus som
ledd i et dr. grads prosjekt.
Materialer og metoder: Et utvalg av norske sykehusavdelinger ble tilringt og intervjuet ut
fra et spørreskjema. Det ble ringt til vakthavende lege med ortopedisk ansvar. Både spesialist
    ble spurt.
og ikke-spesialist
Resultater: 8% brukte hjemmeavsvelling preoperativt og 38% brukte hjemmeavsvelling
postoperativt (Pasienten reiser hjem dagen etter)
85 % brukte infeksjonsprofylakseog og 100% brukte tromboseprofylakse.
23% tillot bruk av NSAIDS.
46% tok pasienten til første kontroll etter 2 uker og 38% tok pasienten til første kontroll etter
6 uker.
Diskusjon: Norsk praksis innen kirurgisk ankelfrakturbehandling varierer betydelig fra avdelinge til avdeling. Det er også variasjon i svarresultatene mellom spesialist og ikke-spesialist.
Betydning: De kirurgiske og økonomiske implikasjonene av de ulike praksisen for ankelbruddbehandling er ukjente. Det er behov for ytterligere studier innen kirurgisk ankelbruddbehandling i Norge og sammenholde disse med evidensbaserte retningslinjer.

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold
Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold

Bakgrunn: Komplett subtalar luksasjon er en sjelden skade som i litteraturen estimeres til 1-2
% av alle luksasjoner. Luksasjonen skjer enten medialt eller lateralt, og den åpne luksasjonen
fremstår som en dramatisk tilstand både for pasient og helsepersonell. Luksasjonen skjer
gjennom det talonaviculare ledd og det talocalcaneare ledd. Det er enighet i litteraturen om
at rask reposisjon skal gjennomføres, men blodig reposisjon er i mange tilfeller nødvendig
grunnet bløtdelsinterponat. Skadens alvorlighetsgrad og langtidsresultater bestemmes av
assosierte bløtdelsskader og frakturer. Vanlige komplikasjoner er posttraumatisk subtalar
artrose, smerteproblematikk og instabilitet. Avaskulær nekrose er beskrevet, men ser ut til å
forekomme sjeldent.
Materialer og metoder: Vi har etterundersøkt tre pasienter med subtalar luksasjon,
behandlet ved ortopedisk avdeling i Fredrikstad siden juni 2010. To luksasjoner var åpne og
en var lukket. To hadde assosiert skjelettskade. Vi har vurdert dem klinisk, røntgenologisk og
ved hjelp av 'Clinical rating system for the ankle and hindfoot' og 'The Foot and Ankel Disability Index (FADI) Score'. Vi ønsket å vurdere funksjon og livskvalitet i forhold til
skadetype/omfang.
Resultater:
Pasient 1: 33 år gammel kvinne med åpen lateral subtalar luksasjon etter et lavenergitraume.
Pga. bløtdelsinterponat ble skaden blodig reponert og gipsbehandlet. 14 måneder etter
skaden gikk hun normalt uten støtte og scoret henholdsvis 80 og 90.4 på ovennevnte
scoringsystemer.
Pasient 2: 59 år gammel kvinne med åpen lateral subtalar luksasjon med fraktur i processus
lateralis tali og utrivning av FDL-senen, etter et moderat traume. Grunnet skadested og transport ble luksasjonen ikke reponert før etter fem timer. Hun ble reoperert senere med skrueosteosyntese av frakturen i processus lateralis og FDL-ekstirpasjon. 13 måneder etter skaden
gikk hun uten støtte, men haltet tydelig. Hun scoret henholdsvis 60 og 56.7.
Pasient 3: 56 år gammel mann med lukket lateral subtalar luksasjon etter et høyenergitraume. Han ble operert med reposisjon i narkose og senere pinnefiksering pga. avulsjonsfraktur i
talus og en liten fraktur i laterale malleol. Det tilkom en overfladisk sårinfeksjon som ble sanert med antibiotika. Ved siste undersøkelse fem måneder etter skaden brukte han to krykker
men var smertefri. Han scoret henholdsvis 70 og 63.5.
Ved kontroll hadde ingen av pasientene røntgenologiske tegn på utvikling av avaskulær
nekrose. Pasient 2 og 3 hadde noen grad av posttraumatisk osteoporose og subtalar artrose.
Diskusjon/utfordringer: Materialet består av en heterogen og svært liten gruppe, med de
begrensninger det medfører. Videre fant vi utfordringer ved scoringssystemene på flere områder. Våre resultater viser at pasientene oppnår god funksjon ved daglige gjøremål, men at
alle tre opplever funksjonsinnskrenkninger ved økt og mer variert fysisk aktivitet.
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Kombinasjon av perforator lapper for rekonstruktiv kirurgi i leggen
og fot: en klinisk studie på pasienter med posttraumatisk osteomyelitt

Korttidsresultater etter artroskopisk subtalar artrodese

Tajsic B. Nenad, Universitetssykehuset Nord-Norge, Ortopedisk avdeling

Aas LK
Klungsøyr P

Bakgrunn: Behandlingsstrategier for rekonstruksjon av bløtdelsdefekter etter alvorlige posttraumatiske infeksjoner i de distale del av leggen og foten er fortsatt omstridt. Så langt har
ingen omfattende studier vært rapportert om kombinasjonen av perforator lapper i rekonstruktiv kirurgi på pasienter med post-traumatisk osteomyelitt.

Bakgrunn: Ved Ålesund sykehus har ankelartrodese blitt utført artroskopisk siden 1996 og
dette har vært vår primærmetode siden. Erfaringene har vært gode både med hensyn til
komplikasjonsrate og pasienttilfredshet. Vi har derfor hatt et ønske om også å bruke denne
metoden ved subtalare artrodeser.

Formål: Formål av denne studien er å evaluere overlevelse av både saphenous-, suralis- og
supramalleolar lapper brukt i kombinasjon for å dekke bløtdelsdefekter i de distale del av leggen hos pasienter med høy morbiditet og posttraumatisk osteomyelitt.

Formål: Vi ønsket å undersøke resultatene etter våre første artroskopiske subtalare artrodeser, spesielt med tanke på om disse var på nivå med ankelartrodesene.

Materiale og metoder: Femten pasienter (31 lapper) med posttraumatisk kronisk osteomyelitt ble inkludert i en retrospektiv, ikke-kontrollert klinisk studie utført fra 1995 til 2006 ved
   
Trauma senter Frankfurt
av Main, Tyskland. Alle pasienter ble operert av en kombinasjon med
distalte baserte saphenous-, suralis- og supramalleolar perforator lapper.
Et endepunkt undersøkelsen ble gjennomført etter lappekirurgi og oppfølgingsperioden fire
år, svarprosent 60%. (8 fra 15 pasienter).
Resultater: Fem pasienter hadde kortsiktige lapp nekrose. Ytterligere fire pasienter fikk lapp
nekrose av mindre enn ¼ som ble reoperert med kirurgisk revisjon, delhud transplantasjon
og bruk av negativ trykkbehandling (VAC). Variablene som hadde innvirkning på lapp nekrose
var: hva slags lapp som har blitt brukt, lasting med forskjellige typer bakterier, samt systemiske og lokale faktorer som påvirker immunsystemet og lokale vasculare forandringene.
Andre antatte risikofaktorer hadde ingen statistisk signifikant effekt på kort-eller langsiktige
resultater.
Diskusjon: Denne gruppen av opererte pasienter bør vurderes som høy-risiko tilfeller på
grunn av langvarige bløtdels- og bein infeksjoner i den distale leggen hos pasienter med høy
morbiditet. Derfor er det nyttig studie på en liten gruppe av pasienter som kan vise bruk av
slike lapper i en situasjon hvor frilappeplastikk ikke er tilstrekkelig og god behandlingsvalg.
I tillegg til dette viser det seg at man er rikere i rekonstruksjonslader ved bruk av disse lapper. Dette betyr at vi kan dekke større bløtdelsdefekter i den distal del av leggen eller på den
andre siden kan disse lapper brukes ved å erstatte hverandre etter nekrose.
Konklusjon: Suralis og saphenous perforator lapper er solide med lave kortsiktige feilrater,
også i høy-risiko pasienter i sammenligning med supramalleolar lapp som ikke er en god
alternativ for posttraumatisk bløtvevrekonstruksjon hos osteomyelitt pasienter på grunn av
høy nekrose risiko.
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Materiale og metoder: 7 pasienter, 8 føtter, ble operert med artroskopisk subtalar artrodese
i perioden januar 2010 til mai 2011. Diagnosene var Cerebral Parese hos 2, Nevrofibromatose,
Muskeldystrofi, Spondyloepifyseal dysplasi, Talo-calcaneal coalisjon og Sequele etter juvenil
artritt. Pasientene var 4 menn og 3 kvinner i alderen 13-36 år, 4 var tenåringer. Inngrepene er
utført med pasienten i mageleie og det ble brukt to bakre portaler. Fiksasjon ble gjort med
to kanylerte skruer, i ett tilfelle bare en skrue. Beingraft ble ikke brukt. Materialet inkluderer
samtlige pasienter vi har operert med denne metoden frem til mai 2011. Vi har vurdert tilheling i artrodesene og komplikasjoner.
Resultater: Alle 7 pasienter møtte til oppfølging. Oppfølgingstiden var minimum 4 mndr.
Samtlige var tilhelet, klinisk og røntgenologisk etter maksimalt tre mndr. Vi registrerte en
komplikasjon i form av noe nedsatt sensibilitet plantart hos en av pasientene. Dette var den
minste pasienten i materialet, hun var 30 kg og hadde muskeldystrofi med svært gracile
ekstremiteter. Hun ble operert bilateralt og hadde samme komplikasjon på begge sider,
men er bare fulgt i 5 mndr. Hun har ikke hatt nevropatiske smerter og hun har hatt bedring
av symptomene.
Diskusjon: Atroskopisk artrodese i ankelen er en veletablert metode som er rapportert å ha
lavere komplikasjonsrate og høyere tilhelingsfrekvens enn tradisjonell åpen artrodese. Samtidig rapporterer pasientene mindre smerter og ubehag postoperativt. Det har vært ønskelig å
behandle subtalarleddet på samme måte. De første rapportene angående dette brukte laterale portaler. Senere har det kommet rapporter på bruk av bakre portaler som synes å være
enklere og vi har valgt denne teknikken. Svakheten ved vår studie er at den er basert på et lite
antall pasienter med kort oppfølgingstid og resultatene må oppfattes som foreløpige. Vi har
heller ikke brukt et validert scoringssystem. En fryktet komplikasjon ved bakre skopi i ankelregionen er skade av nervus tibialis og dens grener. En av våre pasienter har opplevd dette i
lett grad. Sannsynligvis er små pasienter med tynne ankler mer utsatt.
Betydning/relevans: Disse foreløpige resultatene tyder på at artroskopisk subtalar artrodese
med bakre portaler er et godt alternativ til åpen operasjon og vi kommer til å bruke dette
som vår standardmetode fremover.
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LANGTIDSRESULTATER (MINST 10 ÅR) ETTER ANKELARTRODESE

Konservativ behandling av achillesseneruptur gir ikke flere
re-reupturer

Bjarnasson Jon-Asgeir Ortopedisk avdeling, OUS/Rikshospitalet, Oslo
Paus Albert C
Ortopedisk avdeling, OUS/Rikshospitalet, Oslo
Bastian Daniel
Ortopedisk avdeling, OUS/Rikshospitalet, Oslo og Kir.ort. Klinikk, Nordlandssykehuset, Bodø

Bakgrunn: Ankelartrodese er fremdeles ansett som ”Gold standard” i behandling av artrose
i ankelledd. I motsetning til ankelprotese mangler det kunnskap om langtidsresultater etter
ankelartrodese.
Formål: En kvalitetssikringsstudie hos pasienter med mer enn 10 års observasjonstid etter
ankelartodese skal gi kunnskap om langtidsresultater.
Materialer og metoder: Pasientgrunnlag kommer fra Rikshospitalets tidligere ortopediske
institusjoner (Sophies Minde, Revmatisme sykehuset, Kronprinsesse Märthas Institutt). Hittil
kunne 16 tilfeller med ankelartrodese etterundersøkes med en etterundersøkelsestid siden
    måneder (171-244). Gjennomsnittsalder ved operasjon var 45 år (24-65 år).
operasjon på 207
Operasjonsindikasjon var feilstilling etter nevromuskulære eller medfødte tilstander, artrose
hos hemofilikere, revmatikere eller posttraumatisk artrose. Det ble brukt en norsk versjon av
American Orthopaedic Fot and Ankle Society (AOFAS)- Ankle-Hindfoot Scale, EQ-5 samt 2
tilleggsspørsmål til å evaluere resultatene.
Resultater: Det ble ikke registret noen postoperativ infeksjon. I 9 tilfeller ble det utført en
reoperasjon. I 4 tilfeller av disse pga pseudartose. Bare 7 pasienter ville ha valgt å foreta operasjonen på nytt. 13 pasienter bruker spesialtilpassede skoer. AOFAS- Ankle-Hindfoot Scale
var 54 (32-71). EQ-5 viser en betydelig påvirkning i vanlig aktivitsmønster; alle unntatt én
hadde smerter eller ubehag relatert til foten.

Finden Terje

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Buskerud.

Bakgrunn: Det er ingen bred enighet eller god dokumentasjon på at operativ eller konservativ behandling gir bedre resultater enn den andre metoden ved ruptur av achillessene.
Formål: Vi ønsket å se på resultatene i form av re-rupturrate og komplikasjoner ved de to
metodene hos pasienter ved vårt sykehus.
Materiale og metode: Det ble gjort opp et retrospektivt materiale tilbake til 1999 med mer
enn 300 pasienter hvor vi så på resultatene hos alle pasienter med achillesseneruptur.
Pasienter som ble behandlet eller fulgt opp på annen institusjon enn Sykehuset Buskerud ble
ekskludert.
Resultater: Operativ behandling hadde både flere re-rupturer og flere komplikasjoner i dette
materialet.
Diskusjon: Isolert antyder dette materialet at flere pasienter burde bli tilbudt konservativ
behandling.
Betydning/relevans: Konservativ behandling burde blitt mer anvendt da det ikke gir økt
re-ruptur rate, færre komplikasjoner og lavere kostnader.

Diskusjon: Resultater av AOFAS- Ankle-Hindfoot Scale er færre sammenlignet med resultater
etter ankel/bakfot operasjoner i andre studier.
Betydning: Den aktuelle studien kan i fremtiden være behjelpelig med å sammenligne
ankelartrodese og ankelprotese i en langtidsperspektive. Antall av etterundersøkte
pasienter er foreløpig for liten til å trekke konklusjoner.
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Ko-morbiditet ved achillessenerupturer

HMSN hos voksne: Tilnærming og behandling fra
et fotkirugisk synspunkt

Finden Terje

Ortopedisk avdeling, Sykehuset Buskerud

Bakgrunn: Ved mekanisk overbelastning vil en normal sene ryke i sitt tendo-ossøse feste
eller i tendo-muskulær overgang. Achillessenen ryker ofte midt mellom disse ytterpunktene.
Senefester som ryker ved mekanisk overbelastning er velkjent. Sener som ryker atraumatisk
har ofte en underliggende årsak, som f. eks. rheumatoid artritt.
Formål: Studien ønsket å se om det hos pasienter behandlet for achillesseneruptur forelå
overhyppighet av annen ko-morbiditet.
Materiale og metode: Retrospektiv studie hvor vi så på andre sykdommer og lidelser hos
mer enn 300 pasienter behandlet for achillesseneruptur ved Sykehuset Buskerud.
Resultater: 9,3 % av pasientene med ruptur av achillessenen hadde diabetes mellitus eller
   
auto-immun sykdom
som Morbus Crohn, ulcerøs colitt eller leddlidelse som Morbus
Bechterew.
Hvis man la til pasienter som hadde symptomer og plager i form av f. eks. leddsmerter, men
som ikke hadde fått noen sikker diagnose, kom andelen opp i 19,7 %.
Diskusjon: Det er velkjent at f. eks. lokal injeksjon med steroider gir økt hyppighet av
rupturert achillessene. Dette sammen med at senefestet mekanisk som regel er svakere enn
selve senen, gjør at man kan tenke seg at det foreligger underliggende patologi som årsak
til ruptur.
Betydning/relevans: Eventuell underliggende sykdom må taes i betrakning ved valg av
behandling. For eksempel vil det hos diabetikere i høy alder sannsynligvis forligge mindre
risko for komplikasjoner ved konservativ behandling.

Hahn Andreas

Soria Moria Klinikken, Oslo

Bakgrunn: Hereditær motosensoriske nevropati (HMSN) er en tilstand som angriper det
perifere nervesystemet og i følge gir først og fremst en distal muskelatrofi. Det finnes
forskjellige typer. Den hyppigste formen av HMSN er Type 1 som manifesterer seg i
puberteten og som har en insidens på 3-13/100.000 inbyggere. Denne typen kalles også
M. Charcot-Marie-Tooth eller CMT-syndrom.
Den muskulære ubalansen fører til karakteristiske fotdeformiteter. Som for eksempel en pes
cavus eller cavovarus. EMG og nervehastighetsundersøkelser viser typiske tegn av en nevropati med nedsatt nerveledningshastighet. Utfall av achillessenereflex er ofte et tidlig tegn.
Vibrasjons- og berøringssans er ofte nedsatt og en del pasienter opplever mye smerter. Men
først og fremst vil det oppstå deformiteter allerede i veldig ung alder, som kan føre til feilbelastning med tretthetsbrudd av 5.metatars for eksempel. På sikt vil denne pasientgruppen
også få artrose i en nokså tidlig voksenalder.
Den kliniske hverdagen og fortiden viser at det er en gruppe pasienter som får ofte en sen,
mangelfull eller ingen operativ behandling. Enkelte pasienter har ofte en flere års varende
odyssee bak seg før de blir sett av en fotspesialist.
I og med at det er en sykdom som ofte rammer barn eller unge menesker, er det viktig
å komme tidlig i gang med forbyggende tiltak. Vanlig er fysioterapi, fot-skotøy-tilpassning,
ergoterapi etc.
Fotkirurgi blir mange ganger dessverre først tatt i betraktning når leddene allerede har utviklet store deformiteter eller artrose. Da blir siste utvei ofte bare en artrodese. Men selv denne
vil ikke automatisk føre til ønsket resultat om man ikke samtidig behandler underliggende
årsak som feilstillingen i bakfoten eller seneubalanser.
Desto viktigere er det å vurdere "prevensjons kirurgiske tiltak“. Det må på alvor diskuteres
allerede i en tidlig fase av sykdomsforløpet å utføre en eventuell senetransposisjon, calcaneusosteotomi, Jones-plastikk eller lignende tiltak. Enten som enkelt bløtdelsinngrep eller også
som kombinert bløtdels/benede inngrep.
Ikke alle pasienter har mye smerter og plager slik at vi som kirurger gjerne prøver „ å se det
litt an“. Det er forståelig dog etter min oppfatning av anatomi og biomekanikk feil. Sykdommen er progredient og aksene vil komme mer og mer ut av lodd slik at pasienten også vil få
konsekutive problemer i knærne, hoftene, ryggplager og ikke minst alvorlige fotdeformiteter
og artrose.
Med denne artikkelen skal det gis en oversikt over problematikken rundt HMSN og det skal
oppmuntres og oppfordres til en kirurgisk mer "aggressiv“ tilnærming når det gjelder
indikasjons tidspunkt av eventuelle fotkirurgiske inngrep.
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Langtidsresultater for hallux valugs operasjoner ved LDS

Dagkirurgisk rekonstruksjon av ACL.
Erfaringer og resultater fra UNN Tromsø.

Jack Sigmar

Lovisenberg diakonale sykehus, ortopedisk avdeling

Innledning: Hallux valgus er en av de vanligste tilstandene i befolkningen som krever kirurgisk behandling. Det foreligger få vitenskaplige studier i Norge som undersøker hallux valgus
operasjoner.
Formålet med studien er å se på langtidsresultater og pasientfornøydhet etter hallux valgus
operasjon. Vi ønsker å se på egne resultater, som ledd i intern kvalitetssikring.
Materialer og metoder: Vi har gjørt en retrospektiv studie. Oppfølgingstid er >10 år. Alle
pasienter operert for hallux valgus ved LDS i 1999 fikk tilsendt egenevalueringsskjema og VAS
skjema. 90% har svart. Egenevalueringsskjemaet hadde 13 spørsmål om smerte i stortå og fot
etter operasjon, spørrsmål om innfridde forventninger mtp. smerterfrihet, aktiviteter; bruk av
vanlig sko og fotens utseende. Vi har registrert komplikasjoner, reoperasjoner og pasientfor   
nøydhet.
Resultater: Pasientene hadde gjennomsnittsalder på 49 år. 67% hadde fått utført HohmannTomasen og 27% Chevron operasjon. Pasienter som opplever smerter i stortåen 10 år etter
operasjon scorer gjennomsnittlig 12,7 på VAS (0-100). 63% av pasientene er veldig fornøyde
med operasjonen; 22% godt fornøyd; 8% hverken fornøyd eller misfornøyd og 7% misfornøyd. 16 % opplevde komplikasjoner og 17 % hadde ikke latt seg operere igjen.
Diskusjon: Vi har små grupper men det kan se ut som det er noe forskjell i fornøydhet
avhengig av operasjons metode.
Betydning/relevans: Pasientenes forventninger ble i stor grad innfridd. Resultatene anses
som gode med 85% veldig eller godt fornøyde pasienter >10 år etter operasjon.

Pahr T		
Bergstrøm Oskal A N
Meknas K		
Knutsen G		

Ortopedisk avdeling Universitetssykehuset i Tromsø
Ortopedisk avdeling Universitetssykehuset i Tromsø
Ortopedisk avdeling Universitetssykehuset i Tromsø
Ortopedisk avdeling Universitetssykehuset i Tromsø

Bakgrunn: UNN Tromsø gikk i 2003 over fra operasjon med pre- og postoperativ innleggelse
til dagkirurgisk behandling av pasienter med skade på fremre korsbånd. Studiens formål var å
se på resultatene av den dagkirurgiske behandlingen for pasienter med gjennomgått ACLrekonstruksjon. Man har også ønsket å studere ulike faktorer som kunne ha innvirkning på
knestatus etter operasjon og rekonvalesens. Vår hovedmetode er patellarsenegraft og
fiksasjon til femur med Rigidfix samt interferens skrue til tibia. Antibiotika profylakse var
rutinemessig 2g cefalotin preoperativt og tromboseprofylakse var 5000 IE Fragmin kun
operasjonsdagen samt bruk av kompresjonsstrømper.
Materiale og metode: Studiens data er hentet fra brevbaserte spørreskjema sendt ut til alle
pasienter med operasjonskode NGE45 operert i tidsrommet 01.01.04. -31.12.07. Det ble sendt
ut 162 spørreskjema. Alle pasienter mottok spørreskjemaet minimum 1 år postoperativt.
Det er registrert data for 110 opererte knær.
Resultater: 83% (90/109) av pasientene hadde etter operasjon og rekonvalesens et ”tilfredstillende” eller bedre kne når funksjonsnivå og plager ble kartlagt ved hjelp av Lysholm.
Under 1% (1/110) hadde en alvorlig komplikasjon, denne i form av dyp venetrombose.
6,4% (7/110) pasienter måtte reoperere ACL, 4 av disse på grunnet ikke-tilfredstillende resultat
etter første operasjon.
16,4% (18/110) av pasientene ble ikke skrevet ut samme dag til tross for at de var planlagt som
dagkirurgiske.
6,4 % (7/110) var totalt sett misfornøyd med å bli behandlet dagkirurgisk
Dagligrøykere har gjennomsnittlig en lavere Lysholm enn ikke- røykere (p<0.01).
Det er totalt sett bedring av smerte, stabilitet og funksjon i pasientgruppa (p<0.001).
Dagligrøykere har dårligere forbedring av smertebildet sammenlignet med ikke-røykere
(p<0.05)
I gruppen som følte at de fikk nok informasjon, var det en større andel som følte seg klare for
å forlate sykehuset ved utreise, sammenlignet med gruppen som følte at de ikke fikk nok info
(p<0.01).
Konklusjon: Materialet som studien er basert på viser få alvorlige komplikasjoner og
pasientene er stort sett fornøyd med å bli behandlet dagkirurgisk. God informasjon er viktig.
ACL- rekonstruksjon som dagkirurgi ser ut til å gi gode resultater med en reoperasjonsandel
og komplikasjonsrate som ikke ligger høyere enn det man ellers forventer ved operasjon med
planlagt sykehusinnleggelse.
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ÅPEN VERSUS ENDOSKOPISK REKONSTRUKSJON AV FREMRE KORSBÅND.
En randomisert studie med 12 års oppfølging

LANGTIDSOPPFØLGING AV ACL-REKONSTRUKSJON MED HAMSTINGGRAFT VS.
PATELLARSENEGRAFT. EN PROSPEKTIV RANDOMINSERT MULTISENTER STUDIE

Aune AK
Holm I
Risberg MA
Øiestad BE
Engebretsen L
Gunderson R

Gifstad T
Sole A
Strand T
Uppheim G
Grøntvedt T
Drogset JO

Drammen private sykehus
Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR) og Norges idrettshøgskole
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR)
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo

Bakgrunn: Det foreligger kun 2 studier som har sammenlignet åpen og endoskopisk
rekonstruksjon av fremre korsbånd. Ingen har tidligere evaluert langtidsresultatene og
forekomsten av artrose ved de to ulike teknikkene.
Formål: Å sammenligne de funksjonelle resultatene og forekomst av tibiofemoral og patellofemoral artrose12 år etter åpen versus endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd.
Hypotesen vår    
var at det ikke finnes noen forskjell mellom gruppene verken når det gjelder
funksjon eller prevalens av artrose.
Metode: I perioden 1994-95 ble 67 pasienter med subakutt eller kronisk korsbåndskade
inkludert i en randomisert studie. 33 pasienter ble operert med åpen (ÅPEN), 34 pasienter
med endoskopisk (ENDO) rekonstruksjon. Pasientene er fulgt opp med funksjonelle tester
6 måneder, 1 år, 2 år og 12 år etter kirurgi (Cincinnati knescore, VAS for smerte ved aktivitet,
isokinetisk muskelstyrke, tresteg, hinketest og trappehinketest). Ved oppfølgingstesten 12
år postoperativt ble pasientene i tillegg undersøkt med The knee injury and Osteoarthritis
Outcome Score (KOOS) og smerte (VAS) knestående stilling. Stående røntgenbilder ble tatt av
tibiofemoralleddet (i SynaFlexer) og av patellofemoralleddet (skyline- og lateralbilder).
Røntgenbildene ble scoret for artrosegrad med Kellgren og Lawrence klassifisering (grad 0-4:
grad ≥2=artrose) og Atlas of Standandard radiographs of Arthritis.
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St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling, NTNU
NTNU
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Ortopedisk avdeling
Rosenborgklinikken
St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling, NTNU

Innledning: Bruk av hamstringgraft ved operativ behandling av ruptur i fremre korsbånd
(ACL) har blitt stadig vanligere på bekostning av patellarsenegraft. Fordeler og ulemper er
beskrevet med begge grafttypene. Formålet med denne studien har vært å sammenligne
langtidsresultatene til de to graftene.
Materiale og metode: 114 pasienter med ACL ruptur ble i perioden 2001 til 2004 prospektivt
randomisert til rekonstruksjon med patellarsenegraft fiksert med metall interferensskruer
eller til dobbelt semitendinosus-gracilis graft (hamstring) fiksert med Bone Mulch Screw og
WasherLoc. Pasientene ble fulgt opp med kontroller etter ett, to og syv år. Median alder ved
oppfølging var 34 år.
Resultater: Ved syv års oppfølging var 102 av 114 pasienter (89 %) tilgjengelige. Ti pasienter
i patellarsenegruppen og 19 i hamstringgruppen hadde gjennomgått senere kirurgi (p =
0,048), henholdsvis to og tre av disse var ACL revisjoner (n.s.). 32 pasienter (71 %) i hamstringgruppen og 35 pasienter (73 %) i patellarsenegruppen klassifiserte subjektiv knefunksjon som
bra eller meget bra (n.s.). Ved Biodex/ Cybex testing var totalt fleksjonsarbeid i skadet kne
sammenlignet med motsatt kne lavere i hamstringgruppen (p = 0,001). Man fant ingen signifikante forskjeller angående ekstensjonsarbeid, Tegner aktivitetsscore, Lysholm funksjonsscore, KOOS, fremre knesmerter eller stabilitet testet ved Lachmans test og KT-1000.

Resultater: Alder ved inklusjon og 12 år postoperativt var henholdsvis 27.9 ±8.6 og 39.8 ±8.6
år. Femtitre pasienter (79 %), 25 i ÅPEN- og 28 i ENDO-gruppen møtte til 12 års kontroll. Det
var ingen signifikant forskjell mellom gruppene verken når det gjaldt funksjon eller prevalens
av artrose. Åtti prosent (ÅPEN) og 79 % (ENDO) av pasientene hadde artrose grad 2 eller høyere i tibiafemoralleddet i det operete kneet (P > 0.05). De tilsvarende prosentene for ikkeoperert ben var henholdsvis 36 % og 21 % (P > 0.05). Førti prosent i ÅPEN- og 18 % i ENDOgruppen hadde artrose grad 2 eller høyere i patellofemoraleddet skadet side (P > 0.05).

Resultater: Alder ved inklusjon og 12 år postoperativt var henholdsvis 27.9 ±8.6 og 39.8 ±8.6
år. Femtitre pasienter (79 %), 25 i ÅPEN- og 28 i ENDO-gruppen møtte til 12 års kontroll. Det
var ingen signifikant forskjell mellom gruppene verken når det gjaldt funksjon eller prevalens
av artrose. Åtti prosent (ÅPEN) og 79 % (ENDO) av pasientene hadde artrose grad 2 eller høyere i tibiafemoralleddet i det operete kneet (P > 0.05). De tilsvarende prosentene for ikkeoperert ben var henholdsvis 36 % og 21 % (P > 0.05). Førti prosent i ÅPEN- og 18 % i ENDOgruppen hadde artrose grad 2 eller høyere i patellofemoraleddet skadet side (P > 0.05).

Diskusjon: Det var ingen signifikante forskjeller verken når det gjaldt funksjon eller prevalens
av artrose 12 år etter operasjon. Det var heller ingen signifikant forskjell når det gjaldt quadricepsstyrke og smerter i knestående stilling, noe som indikerer at ÅPEN-gruppen ikke opplevde økt donorstedsproblematikk. Prevalensen av artrose var betydelig høyere på operert enn
frisk side, men innenfor den store variasjonen som er rapportert i tidligere studier på artrose
etter ACL rekonstruksjon (10-90 %).
Betydning: Bruk av åpen teknikk ved rekonstruksjon av fremre korsbånd har ingen signifikant innvirkning verken på funksjon eller prevalens av artrose 12 år postoperativt og gir heller
ingen økt donorstedsproblematikk sammenlignet med endoskopisk teknikk.

Konklusjon: Begge graftene og fiksasjonsmetodene gir gode subjektive og objektive resultater på lang sikt. Fremre knesmerter i patellarsenegruppen ble mindre synlige fra to til syv år
postoperativt, hamstringgruppen hadde fortsatt lavere fleksjonskraft.
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PATELLOFEMORAL ARTROSE ETTER FREMRE KORSBÅNDSREKONSTRUKSJON

Langtidsoppfølging av 96 fremre korsbåndsrekonstruerte pasienter
operert ved bruk av Howells guide og hamstrings graft

Øiestad BE
Holm I
Aune AK
Engebretsen L
Gunderson RB
Risberg MA

Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR)
Oslo Universitetssykehus
Drammen private sykehus
Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus og Senter for Idrettsskadeforskning
Oslo Universitetssykehus
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR) og
Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag

Bakgrunn: Det foreligger få studier som har undersøkt patellofemoral artrose etter fremre
korsbåndsrekonstruksjon.
Formål: Formålet med studien var å undersøke forekomst av patellofemoral artrose 10-15 år
etter fremre korsbåndsrekonstruksjon. I tillegg var målet å undersøke sammenhengen
mellom henholdsvis smerter, symptomer og funksjon, og patellofemoral artrose 10-15 år
   
etter fremre korsbåndsrekonstruksjon.
Metode: 258 pasienter som gjennomgikk fremre korsbåndsrekonstruksjon i perioden 19901997, ble inkludert i en prospektiv kohort. Pasienter som hadde unilateral fremre korsbåndsruptur med eller uten meniskskade, bruskskade eller skade på mediale sideligament ble inkludert. Pasientene ble operert med patellarsenegraft (86%) eller hamstringssenegraft (14%).
Pasientene er fulgt opp med funksjonelle tester 6 måneder, 1 år, 2 år og 10-15 år etter kirurgi
(isokinetisk muskelstyrke, tresteg hinketest og trappehinketest). På 10-15 års- oppfølgingen
ble de undersøkt med The knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), VAS for
smerte ved aktivitet og smerter i knestående stilling. Det ble tatt stående røntgenbilder av
tibiofemoralleddet i standardisert posisjon (ved hjelp av SynaFlexer®) og av patellofemoralleddet (skyline- og lateralbilder) ved 10-15 års- oppfølgingen. Røntgenbildene ble scoret for
artrosegrad med Kellgren og Lawrence klassifisering (grad 0-4: grad ≥2=artrose)
(Atlas of Standandard radiographs of Arthritis).
Resultater: 210 pasienter (81%) ble undersøkt ved 10-15 års-oppfølgingen (43% kvinner og
57% menn). Gjennomsnittsalder var 39,1±8,7 år. Tre pasienter (1,5%) hadde isolert patellofemoral artrose, 49 pasienter (23%) hadde både patellofemoral og tibiofemoral artrose.
Ingen av pasientene hadde alvorlig patellofemoral artrose (grad 4). Pasienter med både
patellofemoral og tibiofemoral artrose hadde signifikant dårligere selvrapportert knefunksjon
sammenlignet med pasienter uten artrose (KOOS smerte, symptomer, og sport- og fritidsaktiviteter). Det var ingen signifikante forskjeller mellom pasienter med eller uten artrose for
de fysiske funksjonstestene (tresteg hinketest og trappehinketest).
Konklusjon: Pasienter med fremre korsbåndsrekonstruksjon viste lav forekomst av isolert
patellofemoral artrose 10-15 år etter kirurgi (1,5%). Kombinert patellofemoral og tibiofemoral
artrose ble funnet hos 23%. Disse pasientene hadde signifikant mer smerter og symptomer,
samt dårligere selv-rapportert funksjon enn pasienter uten artrose. Det var ingen signifikante
forskjeller for de fysiske funksjonstestene.
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Parkar A
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Haraldsplass Diakonale Sykehus, Ortopedisk Avdeling
Universitetet i Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Radiologisk avdeling
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Ortopedisk Avdeling

Innledning: Langtidsstudier har vist gode resultater etter operativ rekonstruksjon av fremre
korsbånd (ACL). Plassering av borekanalene er viktig for korsbåndgraftets overlevelse og
funksjon. En fremre plassering av tibiakanal kan gi impingement med strekkedeficit eller
graftsvikt. Howell utviklet en guide for plassering av tibiakanal som tidligere er vist å
forhindre impingement ved å justere for anatomisk variasjon i kneleddet. Denne justeringen
har spesiell betydning når kneet har en bratt femur takvinkel og hyperekstensjon
(”unforgiving knee”). Vår studie ser på langtidsresultater (minimum 10 år) ved bruk av Howells
guide, hamstrings graft og transtibial drilling. Graftfiksasjon ble gjort med BoneMulch skruer
og WasherLoc.
Materiale/metode: 96 pasienter (42 kvinner og 54 menn) i alderen 14-66 (median 29) år med
ACL-ruptur fikk i perioden juni -99 til september -01 utført ACL-rekonstruksjon med hamstringsgraft og bruk av Howells guide. Disse første konsekutivt opererte pasientene ble fulgt
opp med kontroller etter 1, 2 og minimum 10 år. Ved 10 års kontroll var 86 av 96 pasienter
(90%) tilgjengelig for kontroll. Det ble gjennomført klinisk undersøkelse, testing med KT1000, skåring med IKDC, Lysholm og Tegner samt røntgen av begge knær. Alle undersøkelser
ble gjort av en uavhengig undersøker. Kanalplassering og artrosegrad ble vurdert av en
erfaren radiolog.
Resultater: Ved 10 års kontroll ble 86 av 96 pasienter (90%) kontrollerte. Blant disse hadde
12 fått gjennomført en eller flere nye operasjoner i samme kne. 3 hadde gjennomgått en ny
ACL-rekonstruksjon. Gjennomnittlig pasientutfylt Lysholmskåre i gruppen var 85,9 (±13,5),
gjennomsnittlig IKDC var 82,0 (±16,6). Andelen pasienter som hadde klinisk svikt (KT-1000
sideforskjell >5mm og/eller pivot shift 2+) var 19%.
24% av pasientene hadde ved røntgenologisk vurdering en tibiakanal >= 50% av tibias APdiameter. Disse pasientene hadde ingen forskjell i funksjonelle skårer sammenlignet med
gruppen med en mer anterior kanalplassering. Tendensen er allikevel at disse pasientene har
en større grad av lett rotasjonsinstabilitet (pivot glide) vurdert ved klinisk testing.
Diskusjon/resultater: Den individuelle pasientens anatomi er viktig i vurderingen av kanalplassering ved ACL-rekonstruksjon. Bruken av Howells guide for å plassere tibiatunnel vil i 1
av 5 kne føre til en plassering av graftet >= 50% av tibias AP-diameter. Dette synes imidlertid
ikke å påvirke funksjonelt utkomme sammenlignet med pasienter med en mer anterior kanalplassering. En tendens til større andel med lett rotasjonsinstabilitet i gruppen med tibiakanal
plassert langt posteriort har antagelig ingen funksjonell betydning.
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Abstrakt 52

Kne/scopi 1
Hinketester som prediktorer for funksjon hos ikke-opererte pasienter
med fremre korsbåndsskade
Grindem H

Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Seksjon for idrettsmedisin,
Norges idrettshøgskole, Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål og
Hjelp24 NIMI, Oslo
Logerstedt D
Interdisciplinary Program in Biomechanics and Movement Science, University of Delaware,
Newark, Delaware
Eitzen I
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Seksjon for idrettsmedisin,
Norges idrettshøgskole, Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål og
Hjelp24 NIMI, Oslo
Moksnes H
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Seksjon for idrettsmedisin,
Norges idrettshøgskole, Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål og
Hjelp24 NIMI, Oslo
Axe MJ
First State Orthopaedics, Newark, Delaware
Snyder-Mackler L Interdisciplinary Program in Biomechanics and Movement Science, University of Delaware,
   Newark, Delaware og Department of Physical Therapy, College of Health Sciences,
University of Delaware, USA
Engebretsen L
Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål og Universitetet i Oslo, Oslo
Risberg MA
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Seksjon for idrettsmedisin,
Norges idrettshøgskole, Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål og
Hjelp24 NIMI, Oslo

mens pasienter med symmetriindeks under 88 hadde 57 % sannsynlighet for å ha knefunksjon innenfor normalområdet. Testen kan dermed brukes til å identifisere pasienter med høy
sannsynlighet for å ha god knefunksjon ett år senere, men ikke til å identifisere pasienter med
lav sannsynlighet for å ha god knefunksjon. Hensikten med studien var kun å evaluere hinketestenes prediktive egenskaper, og tidligere rapporterte prediktive faktorer som aktivitetsnivå og tilleggsskader må også betraktes i klinisk praksis.
Betydning: I tillegg til å evaluere knefunksjon, kan ett hink brukes til å predikere knefunksjon
ett år etter testing hos ikke-operativt behandlede ACL pasienter. Klinikere kan dermed gi mer
nøyaktige ettårsprognoser ved å implementere ett hink testen i deres praksis.

Bakgrunn: Hinketester er ofte brukt for å evaluere knefunksjon hos pasienter med fremre
korsbåndsskade, og er tidligere foreslått å kunne predikere fremtidig knefunksjon.
Formål: Å undersøke om hinketester tidlig etter skade kan predikere funksjon etter ett år hos
ikke-opererte pasienter med fremre korsbåndsskade.
Materialer og metoder: 91 ikke-opererte pasienter med unilateral ACL ruptur deltok i denne
prospektiv kohortstudien med ett års oppfølging. Pasientene var mellom 13 og 60 år og deltok i vridningsidretter minst to ganger i uken før skaden. Pasientene utførte fire hinketester
(ett hink, kryssende trippelhink, trippelhink rett frem, 6 meter hink på tid) gjennomsnittlig 74
dager etter skade. Ved ettårsoppfølgingen fylte alle pasientene ut spørreskjemaet IKDC2000.
Pasientene ble kategorisert som å ha selvrapportert knefunksjon innen normalområdet om
de scoret innenfor 15-persentilen fra tidligere publiserte alders- og kjønnsspesifikke normative data.
Resultater: 60 pasienter (74 %) ble kategorisert som å ha gjenvunnet knefunksjon innen
normalområdet, 21 (26 %) pasienter hadde ikke gjenvunnet knefunksjon innen normalområdet. Symmetriindeks på ett hink var den eneste signifikant prediktoren for knefunksjon (p =
0,036). Kombinasjoner av hinketester (AUC=0,64-0,71) diskriminerte ikke bedre enn ett hink
alene (AUC=0,71). Med en cutoff på 88 % symmetri hadde ett hink testen 71,4 % sensitivitet,
71,7 % spesifisitet, 2,52 positiv sannsynlighetsratio og 0,40 negativ sannsynlighetsratio.
Diskusjon: Sannsynlighetsratioene tilsvarer 89 % sannsynlighet for at pasienter med symmetriindeks over 88 på ett hink testen hadde knefunksjon innenfor normalområdet ett år senere,
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Hånd 2

Hånd 2

Ulnar Dimeli – Mirror Hand – Speilhånd

Sutur av flexor digitorum superficialis forbedrer resultatene ved
primær bøyesenesutur i sone 2. En retrospektiv studie

Winge M

Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, RH, OUS

Bakgrunn: Ulnar dimeli er en meget sjelden medfødt deformitet med hovedsakelig
duplikasjon av ulna, manglende radius og polydaktyli.
Formål: Rett diagnose og korrekt kirurgisk håndtering av de få barna som blir født med
denne misdannelsen er viktig.
Material og metoder: Rikshospitalet har behandlet 2 barn med ulnar dimeli siden 1996:
en jente f`1996 og en gutt f`2009. Jenta ble operert i albuen ved 6 måneders alder med reseksjon av den ene proksimale ulna for å gi passiv bevegelse. Hånden ble operert med fjerning
av 2 fingerstråler og pollicisasjon i en alder av 1 ½ år. Senetransposisjon i albuen ble gjort ved
3 ½ år. Gutten ble operert i albuen med senetransposisjon for å gi aktiv fleksjon ved 8 måneders alder. Han ble operert med fjerning av 2 fingerstråler og pollicisasjon ved 1 ½ år.

   

Resultater: Jenta angir per i dag at hun ikke tenker på at hun er født med dysmeli. Hun er
normalt aktiv med akseptabel funksjon i albue og hånd. Gutten viser veldig fin funksjon i
albuen med 90 gr passiv fleksjon og 45-50 gr aktiv fleksjon. Han har et godt grep i hånden
med tegn til fleksjon i den polliciserte ”tommelens” IP-ledd.
Diskusjon: Takket være hjelp fra min pensjonerte kollega Dr Kjell Bye og diskusjoner med
Dr Simo Villki fra Finland samt flere kolleger i Hamburg, London og Paris er det mulig å gi barn
med veldig uvanlige diagnoser god behandling i Norge.

Rigo IZ
Røkkum M

Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Behandling av flexor digitorum superficialis (FDS) senen ved behandling av sone 2
bøyeseneskader er kontroversiell. Noen forfattere er forkjempere for rekonstruksjon av begge
senene, andre anbefaler rekonstruksjon kun av flexor digitorum profundus (FDP) senen og
reseksjon av FDS, eller å bare etterlate sistnevnte ubehandlet.
Formål: Å retrospektivt sammenlikne resultatene av sutur av begge bøyesenene med sutur
av kun FDP senen.
Materialer og metoder: Alle pasienter operert i vår avdeling mellom 1. januar 2005 og 31.
mai 2010 med bøyesenesutur etter total avkutting av begge senene i sone 2 ble inkludert.
Håndtering av FDS skjedde etter kirurgens preferanse. Replantasjon, resirkulering, immobilisering, mer enn 14 dagers forsinkelse og mindre enn 8 ukers oppfølging var eksklusjonskriterier. Vi inkluderte 60 fingre i 50 pasienter med sutur av begge senene (rekonstruksjonsgruppe) og 91 fingre i 79 pasienter med FDS resessert eller ubehandlet (reseksjonsgruppe).
Det totale aktive kombinerte PIP og DIP ledd-bevegelsesutslag (ROM) ble registrert, og
resultatet ble vurdert i henhold til Strickland og Glogovac som “excellent eller good” eller
ikke, både ved 8 uker og ved siste oppfølging med et gjennomsnitt på 7 måneder.
Komplikasjoner, reoperasjoner og sekundær skinnebehandling ble også registrert.
Resultatene for hver finger ble statistisk analysert med et signifikansnivå på 5 %.
Resultater: Gjennomsnittlig ROM var 107 (SD 42) og 84 (SD 41) grader ved 8 uker, 129 (SD 36)
og 99 (SD 36) grader ved siste oppfølging henholdsvis i rekonstruksjons- og reseksjonsgruppene. "Excellent eller god"-funksjon ble funnet i 29/56 og 16/86 fingre ved 8 uker og 41/60 og
27/91 ved siste kontroll. Komplikasjoner ble registrert i 12/60 og 34/91 fingre, 18/60 og 51/91
fingre trengte sekundær skinne behandling. Alle de ovennevnte forskjellene favoriserte rekonstruksjonsgruppen statistisk signifikant. 3/60 og 12/91 FDP sene-rerupturer ble registrert
(p = 0,16), og totalt 7/60 og 22/91 fingre ble reoperert (p = 0,06); disse forskjellene favoriserte
også rekonstruksjonsgruppen, men ikke signifikant. I en regresjonsmodell fant vi signifikant
bedre resultater i rekonstruksjonsgruppen med hensyn til ROM ved siste kontroll, "excellent
eller god"-funksjon både ved 8 uker og den siste kontrollen, samt betydelig færre generelle
komplikasjoner, justert for alder, kjønn, og andre faktorer i de to gruppene var forskjellig.
Diskusjon: Vårt materiale er større enn i noen andre tidligere publikasjoner, men en gyldig
sammenligning av våre resultater med andre studier er vanskelig på grunn av stort antall
variabler knyttet til de ulike resultatene og variasjoner i evalueringsformene.
Betydning: Våre resultater viser at primær sutur av begge bøyesenene i sone 2 fører til signifikant bedre funksjonelle resultater og færre komplikasjoner, rerupturer, reoperasjoner og
sekundære skinnebehandlinger enn sutur av bare FDP senen.
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Hånd 2

Hånd 2

Selvpåført total amputasjon av penis

En håndkirurgisk utfordring
– profesjonell organist med spontan EPL-ruptur

Winge M
Thorkildsen R

Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Ort. avd., RH, OUS
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Ort. avd., RH, OUS

Bakgrunn: En 38 år gammel mann med kjent schizofreni påførte seg selv en total
amputasjon av penis med kniv.
Formål: Pasienten ble overført til seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi ved Rikshospitalet, som har landsfunksjon for påsying av amputerte og/eller sirkulasjonsløse legemsdeler.
Materialer og metoder: Pasienten ble opereret med replantasjon av penis. Først ble et kateter tredd gjennom penis og opp i blæren. Urethra, corpus spongiosum og corpus cavernosum
ble suturert. Videre ble 1 dyp dorsal vene, 2 arterier, 2 nerver og 1 overfladisk vene suturert.
Sirkulasjonen kom tilfredsstillende, og det primære forløpet var ukomplisert.

Hanssen Heidi
Johansen Harry
de Weerd Louis

Ortopedi – og plastikk kirurgisk avdeling, UNN
Ortopedi – og plastikk kirurgisk avdeling, UNN
Ortopedi – og plastikk kirurgisk avdeling, UNN

Behandlingen av spontane rupturer av extensor pollicis longus er ofte transposisjon av
extensor indicis proprius til extensor pollicis longus. Etter transposisjonen er det standard
med intensiv ergoterapi for optimalisering av håndfunksjonen.
Er ovenvevnte behandling den mest optimale for en musiker som har store krav
til fingerferdighet ?
Vi presenterer en mulig alternativ behandling for en slik pasient.

   
Resultater: Dessverre
var pasientens psykiatriske tilstand meget alvorlig og veldig ustabil.
Han påførte seg flere nye skader under oppholdet og sirkulasjonen sviktet dag 8. Penis var
ikke mulig å redde.
Diskusjon: Dette er en sjelden type skade som tas imot på vår avdeling, men den mikrokirurgiske teknikk er helt standard.
Betydning: Samarbeid på tvers av avdelingene er helt vesentlig for suksess ved slike typer
mikrokirurgi.
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Hånd 2

Hånd 2

Enkel dekompresjon eller transposisjon av nervus ulnaris ved albuen
som behandling for cubital tunnel syndrom

Hvilke faktorer påvirker utfallet av bøyesenesutur i sone 2?
En retrospektiv studie

Odinsson Adalsteinn
Foss Ole		
Skoglund Knut		
Nordbø Åshild		
Michler Ralf Peter		
Finsen Vilhjalmur		

Rigo IZ
Røkkum M

Ortopediske avdelinger, St Olav hospital
Lillehammer sykehus
Lillehammer sykehus
Martine Hansens hospital
Nevrofysiologisk avdeling, St. Olavs Hospital
Ortopediske avdelinger, St Olav hospital

Bakgrunn: Det finnes mange metoder for behandling av Cubital tunnel (kompresjon av
nervus ulnaris ved albuen). De varierer fra enkel dekompresjon til epikondylectomi eller
transposisjon av nerven. Enkel transposisjon kan gjøres i lokalbedøvelse mens transposisjoner
av nerven vanligvis krever narkose eller plexus bedøvelse. Transposisjon er derfor mer resursog tidkrevende og en større belastning for pasienten. Vi studerte om det var forskjell mellom
operasjons resultatene for enkel dekompresjon eller subfascial transposisjon. Dette var de to
   
mest brukte operasjonsmeodene
ved avdelingen.
Materiale og metode: 66 pasienter fra 3 forskjellige sykehus.ble i perioden 2002 til 2009
randomisert til enten enkel dekompresjon av nervus ulnaris eller subfascial transposisjon av
nerven. Inklusjonskriterier var pasienter med tegn på moderat eller uttalt cubital tunnel
syndrom som hadde vart i over 3 måneder. Pasientene hadde parestesier i ulnaris innervert
del av hånden og ofte interosseus atrofi eller svakhet, nedsatt vibrasjonssans, positivt tinnel
tegn eller albuefleksjonstest. Det var nedsatt nerveledningshastighet i ulnaris ved albuen.
Eksklusjonskriterier var varus eller uttalt valgus feilstillinger, betydelig artrose, revmatisk
lidelse med affeksjon av albuen eller annen tilstand der en forventer fortsatt trykk på nerven
ved enkel dekompresjon. Pasientene ble etterundersøkt klinisk 3, 6 og 12 måneder etter
operasjon. Nevrofysiologisk undersøkelse ble foretatt før operasjon og i gjennomsnitt
5 måneder postoperativt.
Resultater: Det var ingen statistisk signifikant klinisk forskjell mellom enkel dekompresjon
og subfascial transposisjon. Bedringen i VAS skår for smerte var den samme i de to gruppene.
Det var kun lett bedring i nerveledningshastighet ved etterkontrollen og ingen signifikant
forskjell mellom gruppene.
Konklusjon: Vi anbefaler enkel dekompresjon av nervus ulnaris ved albuen som behandling
av moderat og uttalt cubital tunnel syndrom, så lenge det ikke er lokale anatomiske årsaker til
kompresjonen som vil bestå etter dekompresjon.

Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Behandling av bøyeseneskader i sone 2 er utfordrende og det er vanskelig
å forutsi resultatet fordi det påvirkes av flere variabler.
Formål: Å identifisere faktorer av interesse ved en retrospektiv analyse av
pasientdokumentasjonen.
Materialer og metoder: Alle pasienter operert i vår avdeling mellom 1. januar 2005 og 31.
mai 2010 med sutur av flexor digitorum profundus (FDP) senen i sone 2 med samtidig flexor
digitorum superficialis (FDS) seneskade ble inkludert. Replantasjon, resirkulering, immobilisering og mangel på oppfølging var eksklusjonskriterier. Pasienter med minimum 8 uker
oppfølging ble evaluert funksjonelt. Følgende variabler ble registrert: Alder, kjønn, røyking,
komorbiditet, side, dominans, hvilken finger, en- eller flerfingerskade, sone 2 underinndeling,
alvorlighetsgraden av bløtvevsskader, tilleggsskader, omfanget av FDS skade, forsinkelsen av
kirurgien, FDP suturtype, behandling av FDS senen, seneskjede-pulley release eller
rekonstruksjon, kirurgens erfaring og rehabiliteringsprogrammet. Utfallet ble registrert som
en summasjon av PIP og DIP leddenes totale aktive bevegelsesutslag (ROM) og evaluert i
henhold til Strickland og Glogovac både ved 8 uker og ved siste oppfølging. Komplikasjoner,
reoperasjoner og sekundær skinnebehandling ble også registrert. Resultatene for hver finger
ble evaluert og statistisk analysert ved multippel regresjon. Signifikansnivået ble satt til 5%.
Resultater: 223 fingre hos 180 pasienter ble inkludert, hvorav 210 fingre på 170 pasienter
ble evaluert funksjonelt. Gjennomsnittsverdien av ROM ved 8 uker og siste oppfølging, var
henholdsvis 94 (SD 42) og 110 (SD 43) grader, og graderingen "excellent eller good" ble gitt til
henholdsvis 59 og 91 fingre. Komplikasjoner ble registrert i 60 fingre inkludert 22 rerupturer,
13 adheranser, 9 kontrakturer; 37 ble reoperert og 85 trengte sekundær skinnebehandling.
Alder og røyking påvirket nesten hver utfallsvariabel signifikant negativt. Skader proksimalt
i sone 2 korrelerte positivt, mens tilleggsskader og alvorlige vevsskader korrelerte negativt
med det funksjonelle utfallet. Langfingeren var mer tilbøyelig til reruptur. Flerfingerskader
korrelerte negativt med adheranser, men positivt med kontrakturer og behovet for skinnebehandling. Sterkere senesuturteknikker og sutur av skadet FDS sene forbedret det funksjonelle
resultatet og reduserte alle komplikasjoner, reoperasjoner og behovet for skinnebehandling.
Seneskjede eller pulleyreseksjon korrelerte negativt med komplikasjoner i motsetning til
rekonstruksjon.
Diskusjon: Vårt materiale er det største som er publisert om dette tema og resultatene er
sammenliknbare med andre studier. Noen pasient- og skadespesifikke faktorer er identifisert
i tidligere studier, men vi klarte i tillegg å avdekke hvor stor betydning de operasjonstekniske
detaljene har for prognosen.
Betydning: Alder, røyking, alvorlige og flere-fingerskader var assosiert med dårligere resultater mens proksimal skade, sterkere senesutur, bevaring eller rekonstruksjon av FDS senen og
en begrenset seneskjede- eller pulleyrelease var assosiert med bedre resultater ved behandling av sone 2 skader hvor begge senene var skadet.
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Protese 3

Protese 3

Stabilitet av individtilpasset og standard usementert hofteprotese
målt med RSA. En 5-års prospektiv randomisert oppfølging av 90 hofter

Smartset HV versus Palacos R,
en prospektiv randomisert RSA-studie med 5 års oppfølging

Nysted M
Foss OA
Klaksvik J
Benum P
Haugan K
Aamodt A

Haugan K
Husby OS
Klaksvik J
Foss OA

NKSOI, ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital HF, Trondheim
NKSOI, ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital HF, Trondheim
NKSOI, ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital HF, Trondheim
Ortopedisk Avdeling, St Olavs Hospital HF, Trondheim
NKSOI, ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital HF, Trondheim
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

Bakgrunn: Usementerte hofteproteser er avhengig av kortiko-spongiøs benkontakt for å
sikre god mekanisk stabilitet slik at forholdene ligger til rette for beninnvekst. En individtilpasset femurstamme er designet for optimal tilpasning til pasientens femurkanal for å sikre
god mekanisk stabilitet, selv i tilfeller med abnorm form og dimensjon på femurs margkanal.
Radiostereometri (RSA) er egnet for å måle mikrobevegelser til implantater og er anbefalt
som et ledd i dokumentasjon ved introduksjon av nye hofteproteser (Karrholm et al. 1994,
   
Malchau et al. 2010).
Formål: Hensikten med denne studien var å sammenligne stabiliteten til Unique individtilpasset usementert femurstamme med en standard usementert protese, ABG-1, ved bruk
av RSA.
Metode: 100 hofter (94 pasienter) med normalanatomiske femora og med en gjennomsnittsalder på 53 år (21-65) ble randomisert til å få innsatt en individtilpasset femurkomponent
(Unique, SCP) eller en standard usementert femurstamme (ABG-1, Stryker). To pasienter ble
randomisert, men ikke operert og to pasienter ble ekskludert fordi de manglet postoperative RSA målinger. Seks pasienter med bilaterale hofteproteser ble først inkludert, senere
ekskluderte vi den hoften som var blitt operert sist. Til sammen 90 hofter (90 pasienter) har
blitt undersøkt med RSA postoperativt og etter 6,12, 24, og 60 måneder. En individtilpasset
protese sank 5 mm i løpet av de første 12 måneder, deretter stabiliserte protesen seg. Det er
ingen tegn til klinisk eller radiologisk løsning av denne stammen etter 5 år. Resultat fra denne
protesen er ikke tatt med i de statistiske analysene, men presenteres for seg selv.
Resultater: Etter 5 år hadde ABG-1 protesene i gjennomsnitt sunket 0,06 mm og Uniqueprotesen 0,14 mm. Begge protesene var stabile i rotasjon, idet det ble målt kun 0,1°
retroversjon for begge proteser. Vi fant ingen signifikant forskjell i migrasjon av protesene
mellom gruppene etter 5 år. Begge protesene beveget seg mindre enn det som kan tilskrives
metodens usikkerhet.
Konklusjon: Hos pasienter med normal morfologi av femurkanalen fant vi god stabilitet av
både en individtilpasset stamme og standard anatomisk stamme etter 5 års oppfølging med
RSA-målinger.
Referanser: Karrholm J, Borssen B, Lowenhielm G, Snorrason F. Does early micromotion
of femoral stem prostheses matter? 4-7-year stereoradiographic follow-up of 84 cemented
prostheses. J Bone Joint Surg Br. 1994;76(6):912-7.
Malchau H, Bragdon CR, Muratoglu OK. The Stepwise Introduction of Innovation into
Orthopedic Surgery The Next Level of Dilemmas. J Arthroplasty. 2010.
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Bakgrunn: Radiostereometri (RSA) anbefales ved utprøving av nye kirurgiske teknikker,
implantat og sement. Vi har gjort en prospektiv, randomisert studie hvor bensementen
Smartset® HV testes mot den mer kjente Palacos® R.
Formål: Å sammenlikne klinisk score og migrasjonsmønster ved hjelp av RSA mellom de to
sementtypene SmartSet HV og Palacos R. Denne presentasjonen viser resultat opp til 5 år.
Materiale og metode: 36 hofter ble randomisert i to grupper til SmartSet HV eller Palacos R
sement, 18 hofter i hver gruppe. Alle 36 fikk innsatt Charnley femurstamme (DePuy), påsatt to
tantalumkuler på tårn, og Charnley Ogee kopp (DePuy). Koppen ble sementert med samme
sement som stammen, ingen kuler ble satt inn i kopp eller acetabulum. Det ble gjort RSA
postoperativt, 3 mnd, 6 mnd, 12 mnd, 24 mnd og 60 mnd. Pasientene ble ved samme
undersøkelsestidspunkt fulgt opp med standard røntgen, klinisk undersøkelse og Merle
d’Aubigné-Postel score som registrerer smerte, bevegelse og gangfunksjon. Ettersom ingen
kuler er satt i sementen er det bevegelse mellom ben og protese som er beregnet.
Resultater: Ved 5 år var 23 pasienter (23 hofter) til kontroll. Ingen av 36 inkluderte i studien er
revidert.
Klinisk: Pasientgruppen er klinisk velfungerende. Merle d’Aubigné-Postel gjennomsnittsscore
(min-max) var ved 5 år 18 (17-18) mot postoperativt 10 (7-13). 19 av de 23 pasientene hadde
maksimal score (18) ved 5 år.
RSA: Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom de to sementgruppene med hensyn
til migrasjon.
De mest fremtredende bevegelsene var synking (subsidence) langs og rotasjon om y-aksen.
Synking av protesene var for SmartSet HV og Palacos R henholdsvis 0.19 og 0.22 mm og
stammen roterte om lengdeaksen (retroversjon) henholdsvis 1.4 og 1.9 grader.
Diskusjon: Vi hadde 36 % frafall av pasienter og flere pasienter burde vært inkludert.
Konklusjon: Vi fant ingen klinisk eller radiologisk forskjell mellom de to sementtypene
ved 5 år.
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Protese 3

Protese 3

Mange ny sementtyper ved hofteproteser de senere år
– Er alle like gode?
Engesæter LB
Espehaug B
Dale H

Klarer vi å få sementmantelen på koppen som vi ønsker ved omvendt
hybrid primær hofteprotese?

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

Bakgrunn: Vesentlig av kommersielle grunner er mange nye beinsementmerker blitt
introdusert på det norske markedet i løpet av de siste årene. Basert på data i Nasjonalt
Register for Leddproteser (NRL) har vi sett på resultatene for disse sementene brukt ved
primære hofteproteser.
Materialer og metoder: I perioden 2006-2010 ble 26.269 THA operert pga. idiopatisk coxartrose rapportert til NRL. For 15.914 av operasjonene var samme sement brukt både i femur
og i acetabulum. 12 ulike sementmerker var anvendt, men 5 merker ble brukt i 97% av
operasjonene og disse ble inkludert i denne studien. Disse 5 var: Palacos R+G (Heraeus)
    Bone Cement (Biomet) (3.274), Simplex P Tobramycin (Stryker) (1.879),
(8.716), Refobacin
Optipac Refobacin Bone Cement (Biomet) (980) og Cemex System Genta FAST (Medinor AS)
(545). Risikoen for revisjon av disse 5 typene ble sammenlignet ved hjelp av Cox regresjons
analyser med justeringer for alder, kjønn, systemisk antibiotika profylakse, ASA, type
operasjonsstue og protesetype (modulær, ikke-modulær).
Resultater: Med alle årsaker til revisjon som endepunkt i analysene (382 revisjoner, 2,5%)
var det 1,8 ganger større risiko for revisjon i operasjoner hvor Cemex-sementen var brukt i
forhold til Palacos R+G. Denne sementen har vært brukt ved 14 ulike sykehus. De andre 3
sementtypene var ikke forskjellig fra Palacos R+G. I separate analyser med aseptisk løsning
som endepunkt (76 revisjoner, 0.5%), med infeksjon som endepunkt (154 revisjoner, 1,0%) og
med luksasjon som endepunkt (121 revisjoner, 0.8%), fant vi tilsvarende, men ikke statistisk
signifikante forskjeller.
Konklusjon: De siste 5 årene er mange forskjellige typer bein-sementer i bruk i Norge.
Tidligresultatene fra Leddregisteret viser at nøye overvåkning er nødvendig.

Hanche-Olsen Thomas
Månsson Lukas		
Olsson Marianne		

Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg
Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg
Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg

Bakgrunn: Ved innsetting av sementert acetabular komponent er det ofte man ikke oppnår
en symmetrisk sement mantel. Eksperimentelle studier gjort av Oh og medarbeidere foreslår
at den mest ideelle plasseringen av koppen er konsentrisk, med ca 3mm tykk mantel. Disse
prinsippene er nærmest universelt angitt som en gullstandard. En artikkel publisert i Journal
of Arthroplasty 2006 av Harvey S. Sandhu og medarbeidere skrev at det likevel på den tiden
ikke var gjennomført noen større studier på hvorvidt man oppnår dette idealet. Studien så
på 100 sementerte totalproteser fra mai 2000 til juli 2001. De så på sementmantel tykkelse
i de tre DeLee og Charnley sonene, konsentrisitet; definert som mindre enn 2mm forskjell i
sement tykkelse mellom de tre sonene (etter Oh og medarbeideres definisjon), og acetabular
komponentens inklinasjon. Man fant da konsentrisk plassering hos 13 % av Charnley Ogee
koppene og 28 % hos IP Lubinus koppene (p<0.001). Kirurgisk erfaring gjorde ikke utslag på
sementmantel tykkelse eller inklinasjon.
Formål: Med bakgrunn i artikkelen til Sandhu og medarbeidere ønsket vi å undersøke i
hvilken grad vi oppnår konsentrisk sementmantel ved vår avdeling.
Materialer og metoder: Nittiåtte pasienter operert med totalprotese Marathon/Corail,
omvendt hybrid teknikk i perioden september til desember 2010. Mini invasiv tilgang i
Watson-Jones intervallet. Alle røntgenbilder gjennomgått av artikkelforfatteren (som ikke har
vært involvert i operasjonene) og sement mantel tykkelse målt på digitale røntgenbilder.
Resultater: Nittiåtte pasienter ble med i studien. Disse hadde blitt operert av 11 ulike hoved
operatører. Gjennomsnittlig tykkelse av sementmantelen var 3,7 mm (SD 1,7) i sone en, 5,8
mm (SD 2,8) i sone to, og 6,5 (SD 2,3) i sone tre. 46 % (36-58, 95 % konfidensintervall) av
sementmantlene var mellom 2 og 8 mm i alle tre soner, 26 % (18-35, 95 % konfidensintervall)
av sementmantlene var konsentriske. 20 % (14-29, 95 % konfidensintervall) av sementmantlene var både konsentriske og var mellom 2-8 mm i alle tre soner.
Diskusjon: Vi har sett at det kun er et mindretall sementmantler som oppfyller de målene vi
har. Dette stemmer godt overens med for eksempel artikkelen til Sandhu og medarbeidere
der man fant at 22 % av sementmantlene var konsentriske.
Betydning: Det er knyttet stor usikkerhet til hvor stor klinisk relevans in vitro studiene utført
av Oh og medarbeidere har. En evt retrospektiv studie av acetabular komponenter med
aseptisk løsning vil muligens kunne gi svar på dette.
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Protese 3

Protese 3

Omvendt hybrid og sementert totalprotese i hoften sammenlignet med
radiostereometri og bentetthetsmålinger

Kan man observere en sammenheng mellom resultatet 6 måneder etter
hofteprotesekirurgi og preoperativ håndgreppstyrke?

2 års oppfølging av 43 hofter i en prospektiv randomisert studie

Finden T
Månsson L

Lindalen Einar		
Dahl Jon		
Nordsletten Lars		
Snorrason Finnur		
Høvik Øystein		
Röhrl Stephan M. 		

Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Ortopedisk avdeling, Oslo Universitets sykehus.
Ortopedisk avdeling, Oslo Universitets sykehus.
Ortopedisk avdeling, Drammen sykehus.
Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus,.
Ortopedisk avdeling, Oslo Universitets sykehus.

Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg
Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg

Bakgrunn: Et stort antall studier har vist at håndgrepsstyrke målt med hånddynamometer
korrelerer med prognose på kort og lang sikt ved flere ulike tilstander. Men vi har ikke funnet
noen studier som har sett på sammenheng mellom håndgrepsstyrke og kliniske resultat etter
hofteprotese.

Bakgrunn: Omvendt hybrid totalprotese i hoften, en kombinasjon av en sementert acetabularkomponent og en usementert femurkomponent har blitt brukt i økende grad det siste 10
året, i Skandinavia. Denne prospektivt randomiserte studien hadde som mål å sammenligne
en omvendt hybrid totalprotese med en delvis hydroksiapatitt belagt stamme (Taperloc) med
   
en sementert stamme
(Spectron). Begge gruppene fikk den samme sementerte koppen med
konvensjonell plast av UHMWPE (Reflection all poly).
Formål: Enkelte usementerte stammer har hydroksiapatitt (HA) belegg og det har vært
spekulert i om HA partikler kan føre til økt slitasje. Vi ønsket å undersøke om en delvis HA
belagt stamme ville øke plastslitasjen og om migrasjon og benremodellering mellom de to
studiegruppene ville være forkjellig. Nullhypotesen var at det ikke ville være forskjell i slitasje,
migrasjon eller benremodellering mellom de to gruppene.
Materiale og metoder: 51 pasienter (52 hofter) ble inkludert. Radiostereometri (RSA) og
bentetthetsmålinger (DXA) ble utført postoperativt og ved 6, 12 og 24 måneder. Ni pasienter
ble ekskludert. 42 pasienter og 43 hofter ble fulgt opp med klinisk undersøkelse, røntgen og
klinisk scoring etter 2 år. Grunnet problemer med plassering av tantalumkuler og redusert
kvaliet av røntgenbilder hadde vi kun 31 pasienter til slitasjemåling og analyse av koppmigrasjon. 40 pasienter var tilgjengelig for bentethetsmåling ved 2 år
Resultater: Vi fant ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene når det gjaldt klinisk resultat, slitasje eller migrasjon av protesekomponentene. Vi fant heller ingen forskjell i
endring av bentetthet rundt den sementerte koppen mellom gruppene. I Gruen sone 1 fant
vi signifikant forskjell med høyere bentap for den usementerte stammen. Omvendt hybrid
gruppe hadde også signifikant lavere operasjonstid (p=0.048). Slitasje (inkludert “creep”) av
den sementerte koppen etter 2 år var 0.34 mm (95 % CI: 0.29- 0.38) i y-akse og 0.36 mm (95%
CI: 0.33-0.43) i total 3D.

Formål: Hovedformålet med studien var å se på om det fantes en korrelasjon mellom preoperativ håndgrepsstyrke (HGS) og kliniske resultater 6 måneder post-operativt etter primær
hofteprotese.
Materiale og metoder: Uselekterte pasienter som: 1. Hadde deltatt i en prospektiv studie
vedrørende endring av HGS og blodtap ved primær hofteprotese under våren 2010, og som:
2. Hadde svart på et spørreskjema om kliniske resultater 6 måneder postoperativt. Oxford
hoftescore(OHS), smerte VAS og tilfredshet-VAS (0-100, der 0 er best)var avhengige variabler,
og pre-operativ HGS var uavhengig variabel i en lineær regresjonsanalyse. Det ble gjort et
t-test med OHS som avhengig og pre-operativ-HGS større eller mindre en 30 kg som uavhengig variabel. Vi ekskluderte to pasienter med kirurgiske komplikasjoner, og en pasient som
hadde uttalt destruktiv artritt i hånden (falsk lav håndgreppstyrke).
Resultater: 50 pasienter ble tatt med i analysen. Av disse var 56 % kvinner, 98 % hadde
primær artrose, og gjennomsnittlig alder var 70 år. Resultatet av regresjonsanalysen viste
følgende regresjonskoeffisienter og p-verdier. Smerte-VAS (r=0,33 p=0,022), OHS (r=0,35
p=0,014), og tilfredshet-VAS (r=0,35 p=0,014). Gjennomsnittlig OHS var 44 (SD 5) for pasienter
med preoperativ-HGS på mer enn 30 kg, for dem med lavere preoperativ-HGS var gjennomsnittlig OHS 38 (SD 8) (p=0,0025).
Diskusjon: Studien viser en samvariasjon mellom pre-operativ HGS og kliniske resultater 6
måneder post-operativt. Det er i den sammenheng interessant at en nylig publisert studie
(Holstege et al 2011) har vist en signifikant sammenheng mellom pre-operativ muskelstyrke i
m. quadriceps og post-operativt funksjon hos pasienter med hofteprotese.
Betydning: Vi har fortsatt begrenset kunnskap rundt hvorfor noen pasienter har et bedre
klinisk resultat ved hofteprotesekirurgi enn andre. Denne studien gir oss noe økt kunnskap
om dette, og kan gi inspirasjon til nye vinklinger på forskningen vedrørende dette.

Diskusjon: I denne studien fant vi ingen forskjell i slitasje eller migrasjon av protesekomponentene når vi sammenlignet en omvendt hybrid med en sementert totalprotese. Den
usementerte HA-belagte stammen hadde høyere bentap i Gruen sone 1 enn den sementerte
stammen. Slitasjemålinger av den sementerte koppen viste resultater som er sammenlignbare med tidligere rapporter. Korttids oppfølging viser dermed ikke store forskjeller mellom
de to gruppene. Lang tids oppfølging er nødvendig for å se at det ikke vil tilkomme forskjeller
mellom gruppene.
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Ingen in vivo bivirkninger av 10 mRad kryssbundet polyetylen etter
10 år. RSA studie av sementerte kopper

Slitasje av E-Poly kryssbundet plast med 32 og 36 mm hode
- en prospektiv randomisert RSA-studie med preliminære resultater

Röhrl SM
Nivbrant B
Nilsson KG

Lindalen Einar		
Röhrl Stephan M.		
Høvik Øystein		
Nordsletten Lars		

Oslo universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Perth Orthopaedic Institute, University of Western Australia,
Umeå University Hospital, Sweden

Bakgrunn: Høy kryssbundet polyetylen (HXLPE) er nå det mest brukte materialet i koppen.
Hensikten er å redusere slitasjes og samtidig beholde de gode mekaniske egenskapene ved
polyetylen, enkel kirurgisk teknikk og lave kostnader. Likevel kan frie radikaler i polyetylen
etter “submelt annealing” føre til degradering med økt slitasje og revisjonsfrekvens.
Formål: Å måle prospektivt slitasje av “submelt annealed HXLPE” sementerte kopper.
Materiale og metode: Ti pasienter fikk en all-poly Osteonics (Stryker) kopp laget av
Crossfire™ polyetylen. Dette er en høy kryssbundet GUR 1050 bestrålt med 7,5 mrad, revarmet
til under smelte   temperatur og sterilisert med 2,5 mRad. Alle kopper var sementert og
kombinert med Exeter® stamme med 28 mm metall hoder. En pasient døde før siste oppfølging. Vi målte slitasje prospektivt med RSA, og aktivitet med UCLA aktivitet score etter 10 år.
Røntgenbilder ble vurdert for osteolyse og klinisk resultat med Harris Hip Score.
Resultat: Mean (CI) proksimal penetration for HXLPE etter 10 år var 0,06 (0,04 til 0,16) mm, og
3D slitasje var 0,2 (0,01 til 0,4) mm. Hvis penetrasjonen de første 2 månedene representerer
“creep” var penetrasjonen 0,013 mm og 3D slitasje v 0,05 mm etter 10 år. Dette tilsvarer en
proksimal årlige slitasje for HXLPE på mindre enn 2 mikrometer og for 3D slitasje 5 mikrometer. Alle kopper var stabile. 3D migrasjon av koppen økte litt etter 7 år. Ingen av pasientene
hadde smerter. HHS etter 10 år var 93 (range xx-yy).
Diskusjon: Slitasjen av HXLPEvar svært lav etter 10 år, og det var ingen tegn til bivirkninger
eller svekkelse av plasten. Tidligere eksperimentelle studier av denne type HXLPE har vist
oksidativ nedbrytning i periferien og 2 mm under overflaten. Derfort har det blitt spådd at
“submelt annealed” HXPLE ville vise økt slitasje på lang sikt. Vi er klar over at vår kohort er
svært liten, men det er den lengste oppfølgingen av HXLPE med RSA til dags dato. Derfor tror
vi at resultatet viser at sementert kop pav HXLPE er trygt å bruke.
Betydning: Vi konkluderer med at frie radikaler ikke fører til økt slitasje i kryssbundet plast.
Høy kryssbundet plast synes å være et trygt alternativ i et 10 års perspektiv.
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Bakgrunn: Plastslitasje har vært en hovedårsak til revisjon av totalproteser i hoften. Kryssbundet plast har vist lav slitasje sammenlignet med konvensjonell plast og kliniske studier
med middels lang oppfølging viser lovende resultater. Kryssbinding av plasten genererer
frie radikaler som igjen kan reagere med oksygen i kroppen og føre til at plasten mister sine
initiale gode mekaniske egenskaper. Reduksjon av frie radikaler er derfor ønskelig. E-Poly
(Biomet) kryssbundet plast er bestrålt og varmet opp til under smeltepunktet samt tilsatt
vitamin-E som en antioksidant for å redusere nivået av frie radikaler. Laboratorieresultater har
så langt vist gode resultater, men kliniske studier mangler for å dokumentere effekten in vivo.
Luksasjonsfrekvensen kan reduseres ved å bruke store leddhoder i totale hofteproteser.
Store leddhoder kan imidlertid føre til økt plastslitasje.
Formål: I en prospektiv randomisert klinisk studie analyserer vi slitasje av E-Poly kryssbundet
plast med keramisk hode av Biolox Delta med 32 eller 36 mm diameter. Studiens formål var å
evaluere slitasjen av E-Poly og om det er forskjell i slitasje mellom 32 og 36 mm leddhoder.
Materiale og metode: 53 hofter (52 pas.) med alder 50-65 år ble operert med et usementert
Exceed ABT skall og Corail usementert lårbensprotese. 50 hofter ble randomisert til enten
32 eller 36 mm leddhode. Vi har brukt Harris og Oxford Hip score og evaluert protesen med
røntgen samt markerless RSA. I juni 2011 hadde 25 pasienter vært til 2 års kontroll.
Slitasjemålinger av disse presenteres.
Resultater: Proximal slitasje var 0.009 mm (95% CI: -0.02-0.04) og 0.18 mm (95% CI: 0.14-0.21)
i total 3D etter 2 år. Fra 1-2 år var proksimal slitasje på -0.009 mm (95% CI: -0.04-0.04) og 0.02
mm (95% CI: -0.03-0.07) i total 3D. Verdiene ligger imidlertid under presisjon av målemetoden.
Vi fant ingen signifikante forskjeller mellom 32 (n=14) og 36 mm (n=10) leddhode. 1 pasient
fikk vi ikke målt med RSA grunnet kvalitet av røntgen ved 2 år.
Diskusjon: 2 års resultater viser lav slitasje og ikke forskjell mellom 32mm og 36mm hodestørrelse. Resultatene kan anses som lovende. Om denne plasten fortsetter å vise lav slitasje
med relativ stor hodestørrelse så kan den muligens redusere revisjonsraten for luksasjon og
aseptisk løsning.
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Betydningen av sementerte koppers inklinasjonsvinkel på plastslitasje
og koppmigrasjon. En prospektiv, radiostereometrisk studie.

Høy slitasje med konvensjonell polyetylen i usementert kopp,
uavhengig av inklinasjon og type keramisk caput
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Bakgrunn: Det er en vanlig oppfattning at en høy inklinasjonsvinkel av koppen påvirker
polyetylenslitasjen. Imidlertid er dette vagt dokumentert i foreliggende litteratur og
resultatene er sprikende, spesielt i forhold til sementerte kopper. Videre er koppens
inklinasjonsvinkel og dennes effekt på migrasjon dårlig dokumentert.

   

Formål: Vi ønsket å undersøke om inklinasjonsvinkel påvirket polyetylenslitasje og migrasjon
av sementerte kopper.
Materiale og metode: 120 pasienter ble operert med sementerte Spectron EF proteser.
På acetabularsiden fikk de innsatt enten en sementert Reflection All-Poly UHMWPE kopp eller
den kryssbundne XLPE varianten av denne. Som hodemateriale ble enten CoCr eller
Oxinium brukt.
Protesehodets penetrasjon inn i koppen og koppens migrasjon ble målt ved repetert radiostereometrisk analyse (RSA) i 2 år. Inklinasjonsvinkelen ble målt på post-operative AP bekkenbilder. Vi brukte lineær regresjonsanalyse for å undersøke sammenhengen mellom koppens
inklinasjonsvinkel og penetrasjon og koppmigrasjon.
Resultater: Gjennomsnittlig inklinasjonsvinkel var 48.7°. Reflection All-Poly UHMWPE koppen
hadde en proximal penetration på 0.35 mm ved 2 år. Tilsvarende verdi for Reflection All-Poly
XLPE koppen var 0.08 mm (p<0.001). Inklinasjonsvinkelen påvirket ikke den proximale penetrationen (p= 0.9). Migrasjon av koppen ble heller ikke påvirket av inklinasjonvinkelen.
Diskusjon: De siste årene har koppens inklinasjonsvinkel fått fornyet oppmerksomhet i forhold til metall mot metall protesene der økt vinkel ser ut til å ha uheldige konsekvenser. De
fleste tidligere studier på konvensjonelle hofteproteser innenfor denne spørsmålsstillingen er
gjort på usementerte kopper og man har brukt mindre nøyaktige metoder en RSA. I de fleste
av disse fant man økt penetrasjon ved høyere inklinasjonsvinkel av koppen. Videre fant man
økt migrasjon av koppen ved steilere koppvinkel. Disse funnene kunne ikke reproduseres i vår
studie av sementerte kopper.

Oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling

Innledning: Tidligere langtidsstudier av usementerte kopper har vist en høy grad av slitasje.
I litteraturen er det ikke klart om det er mer slitasje i totalt usementerte enn i hybrid proteser, eller om det er forskjell på slitasje mellom ulike materialer av keramikkhoder, og ved ulik
grad av inklinasjon på koppen. Målet ved studien var å evaluere slitasjen mellom hybrid og
usementert totalprotese, ved ulike typer keramiske hoder; samt se om det var økt slitasje ved
høyere inklinasjonsvinkel på koppen.
Materialer og metoder: Fra 1998–2000 ble 37 pasienter (17 menn/20 kvinner) og 38 hofter
med artrose randomisert til Elite Plus® sementert femurstamme, eller en skreddersydd usementert Unique® femurstamme (1). Acetabular komponenten var i alle hofter en usementert
Duraloc® kopp med konvensjonell polyetylen liner, og hode størrelse 28 mm. Det ble brukt
tre typer hoder: 16 aluminakeramikk, 17 zirconiumkeramikk og 5 metallhoder. Minimum
oppfølgingstid var 10 år. Ved radiostereometrisk analyse (RSA) ble slitasje målt mot
postoperative stilling etter 0,5 1, 2, 5 og 10 år. Koppens hellingsvinkel ble målt i mDesk på
protesebekkenbilde. Kaplan-Meier ble brukt til å beregne overlevelse opp til 12 år.
Resultater: Gjennomsnittlig alder ved operasjon var 51 år. Den totale 10-års overlevelse var
95%, 12 års overlevelse 89%. Fire av 38 hofter ble revidert på grunn av polyetylen slitasje og
osteolyse, 1 på grunn av traumatisk løsning av femurkomponenten. RSA viste en 10 års proksimal slitasje på 1.67 mm (range 0.30–2.84). Årlig slitasje var 0,17 mm. Den totale proksimale
slitasjen var 1,93 mm med Unique stamme og 1,56 mm med Elite Plus stamme (p=0.187).
Vi fant ingen forskjell i slitasje mellom de ulike hodematerialene. Vi fant heller ingen
korrelasjon mellom inklinasjon av koppen og slitasje. De reviderte koppene hadde fra 2,3 til
2,6 mm slitasje i y-retning.
Diskusjon: Sammenlignet med tidligere studier av usementerte kopper med konvensjonell
polyetylen fant vi en tilsvarende høy slitasje. Slitasjen var noe høyere med usementert enn
sementert stamme, men ikke statistisk sikkert.
Den årlige slitasjen på 0.17 mm er for stor til at man kan anbefale videre bruk av denne
koppen med konvensjonell polyetylen liner. Overraskende hadde inklinasjon av koppen
ingenting å si for slitasjen.
1. Grant P, Aamodt A, Falch JA, Nordsletten L. J Orthop Res 2005;23(6):1280-5.

Betydning/ Relevans: Slitasje og migrasjon av sementerte kopper var ikke påvirket av
inklinasjonsvinkelen i denne RSA-studien med 2 års oppfølging.
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Protese 3

Protese 3

KERAMIKK-POLYETYLEN OG METALL-POLYETYLEN ARTIKULASJONER.
Resultater fra Nasjonalt register for leddproteser

Halvert polyetylenslitasje ved bruk av aluminahoder sammenlignet
med kobolt-kromhoder i hofteproteser.10 års oppfølgning med
radiostereometri (RSA)

Kadar T
Dybvik E
Hallan G
Furnes O
Havelin LI

Haukeland Universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, ortopedisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus, ortopedisk avdeling

Dahl J
Røhrl SM
Nordsletten L
Snorrason F

Bakgrunn: Det er kjent at slitasje av polyetylen kan føre til osteolyse og løsning av totalhofteproteser (THA). Flere studier har vist mindre plastslitasje ved bruk av keramikkhoder sammenlignet med konvensjonelle metallhoder. Det foreligger imidlertid ikke god dokumentasjon på
at kermikkhoder har bedre langtidsoverlevelse enn metallhoder i sementert THA.
Formål: Vi ønsket å sammenligne overlevelse av sementerte hofteproteser i henhold til
hodemateriale.

   

Bakgrunn: Polyetylen er det mest brukte materialet i acetabularkomponenter. Slitasje medfører frisetting av biologisk aktive polyetylenpartikler som igjen disponerer for osteolyse og
aseptisk løsning. Reduksjon av slitasje er viktig for å øke langtidsoverlevelsen av hofteproteser. Forskjellige materialer er forsøkt brukt i protesehodet for å oppnå dette. Keramiske hoder
har teoretiske fordeler sammenlignet med metallhoder. Redusert slitasje for keramiske hoder
er vist i simulatorstudier, men i mindre grad i kliniske studier med lang oppfølgning og presise målemetoder.

Materiale og metode: Fra hofteregisteret valgte vi ut sementerte hofteprotesetyper som var
blitt brukt med to ulike hodematerialer gjennom samme tidsperiode. I perioden 2000-2004
ble Exeter brukt både med Alumina (n=1984) og stålhoder (n=1226). I perioden 2001-2006 ble
Spectron EF stammen og Reflection All-Poly koppen brukt sammen med Alumina (n=448) og
Koboltkrom hoder (CoCr) (n=5229). I perioden 1997-2003 ble Spectron EF/ Reflection All-Poly
kombinasjonen brukt sammen med Zirconia (n=275) og CoCr hoder (n=3195). Alle kopper var
sementerte og laget av konvensjonell polyetylen.
Proteseoverlevelse ble estimert med Kaplan-Meier og Cox regresjon med justering for alder,
kjønn og diagnose.

Formål: Vi ønsket å sammenligne slitasje av polyetylen ved bruk av aluminahoder og koboltkrom hoder etter 10 år.

Resultater: Med Exeter protesen fant vi ingen forskjell i overlevelse mellom proteser brukt
med Alumina hoder eller stålhoder (p=0.77). Overlevelse etter 8 år var 96 % for begge
hodematerialene.
Med Spectron EF/ Reflection All-Poly kombinasjonen fant vi ikke noe forskjell mellom
proteser brukt med Alumina eller CoCr hoder, med 8 års overlevelse på henholdvis 93 % og
94 % (p=0.84). Bruken av Zirconiahoder sammen med Spectron EF/ Reflection All-Poly protesen økte risikoen for revisjon ((RR=1.7, p=0.002). Etter 12 år var overlevelse 88 % med CoCr
hoder og 75 % med Zirconia hoder. Ved 5 års oppfølging hadde imidlertid Zirconiahodene
tilfredstillende overlevelse (97 %).

Resultater: RSA analyser ble utført på pasienter postoperativt og etter 10 år. Proksimal slitasje (95% CI) var 1.40 mm (1.00-1.80) i kobolt-krom gruppen og 0.62 mm (0.44-0.80) i aluminagruppen (p=0.002). For 3D slitasje var resultatene 1.78 mm(1.35-2.21) og 0.87 mm (0.69-1.04)
(p<0.001).

Diskusjon: Keramikkhoder har høyere pris, frakturrisiko og begrenset størrelsesutvalg. Dette
må tas i betraktning når man velger hodemateriale. Flere studier har vist at egenskapene til
Zirconiahoder forverres med tiden og at dette kan føre til økt plastslitasje. Dette stemmer
overens med våre funn.
Betydning/relevans: Vi fant ingen fordeler med å bruke keramikkhoder fremfor vanlige
metallhoder på vanlig polyetylen i sementert THA. Keramikkhoder av Zirconia bør
ikke brukes.
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Materiale og metode: 47 pasienter (53 hofter) ble inkludert I en randomisert studie I perioden 1993- 97. Alle pasientene fikk en Trilogy® kopp med PE liner. På femursiden ble de randomisert til Epoch®, Anatomic® eller Anatomic option® stamme. Planen var at alle pasientene
skulle få 28 mm aluminahoder, men disse ble ikke godkjent for konen på Anatomic og Anatomic Option og de fleste (29 av 38) av disse fikk derfor kobolt-kromhoder av samme størrelse.
Pasientene er fulgt klinisk, røntgenologisk og med RSA opp til 10 år.

Det var to revisjoner i hver gruppe etter 10 år. Median (range) Harris hip-score var 93 (50-100) i
kobolt-krom gruppen og 98 (77-100) i aluminagruppen (p=0.014).
Radiologisk var median (range) koppinklinasjon 51° (44-60) i kobolt-kromgruppen og 49 (3865) i aluminagruppen (p= 0.35). Gjennomsnittlig (95% CI) osteolyseareal var 30 mm2 (21-39) i
kobolt-kromgruppen og 22 mm2 (14-30) i aluminagruppen (p=0.24). To av de 23 pasientene i
kobolt-kromgruppen hadde ingen osteolyse sammelignet med tre av 20 i Aluminagruppen.
Diskusjon: Vi fant dobbel slitasje ved bruk av kobolt-krom hoder sammenlignet aluminahoder. Vår studie er ikke en randomisert studie med tanke på slitasje, men pasientene er grundig
fulgt opp med en presis målemetode (RSA) og resultatene er derfor valide. Vi har gjort subanalyser som viser at stammetype ikke er av vesentlig betydning for slitasjeresultatene. En annen innvending er at det i denne studien ble brukt konvensjonell polyetylen og at disse resultatene ikke sikkert kan overføres til moderne kryssbundet polyetylen. Det er også en tendens
mot mindre osteolyse rundt koppene og bedre kliniske resultater i aluminagrupppen.
• Høstmøteboken 2011
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Inter- og intra- observer relabilitet for Letournels klassifikasjon av
acetabulumfrakturer

22 Juli 2011 ved Ortopedisk avdeling på Ullevål Universitetssykehus

Clarke-Jenssen John
Øvre Stein Arne		
Madsen Jan Erik		

Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Bakgrunn: Evalueringen av acetabulumfrakturer er vanskelig, klassifikasjonssystemene til
Letournel og AO er komplekse. Det er få studier som har sett på inter- og intra observer relabilitet av Letournels klassifikasjonssystem. Pionerne i acetabular kirurgien brukte kun vanlige
røntgenbilder for evaluering og planlegning av behandlingen, mens i dag har CT med 3D
rekonstruksjon blitt et viktig hjelpemiddel.
Formål: Formålet med studien er å evaluere inter- og intraobserver variabilitet av Letournels
klassifikasjonssystem samt å evaluere antatt behandlingsstrategi basert på forskjellige typer
røntgen og CT bilder.

   

Materiale og metoder: Erfarne bekkenkirurger fra fire ulike internasjonale sentre evaluerte
20 acetabulum frakturer, alle med tre sett røntgenbilder. Et med kun konvensjonelle bilder
(AP, obturator og iliaca projeksjoner). Et med CT bilder i 2D og 3D reformateringer, samt ett
sett med alle bildene. Billedsettene ble vurdert separat. Frakturene ble klassifisert i henhold
til Letournel og en rekke forskjellige parametere ble registrert. Resultatene ble evaluert med
kappa statistikk i SPSS.
Resultater: Interobserver reliabiliteten for Letournels klassifikasjonssystem var samlet sett på
0,52 (0, 42-0,63, 95 % CI). For det konvensjonelle billedsettet var kappa 0,46 (0, 31-0, 62,
95 % CI). CT bildene med 2D og 3D rekonstruksjoner hadde kappa på 0, 60 (0,45-0,73, 95 % CI),
mens billedsettet med alle røntgenbildene fikk en kappaverdi på 0, 51 (0,39-0,64).
En forenkling av klassifikasjonssystemet, der man kun klassifiserte i elementære og komplekse frakturer, ga en samlet kappaverdi på 0,78 (0,68-0,87, 95 % CI). For konvensjonelle bilder var
kappa på 0,65 (0,48-0,82, 95 % CI), CT bildene hadde en kappa på 0,79 (0,64-0,94, 95 % CI) og
billedsettet med alle røntgenbildene hadde en kappa på 0,61 (0,45-0,77, 95 % CI).
Intraobserver relabiliteten var noe bedre. Senter 1 hadde en samlet kappa på henholdsvis
0,61(0,45-0,88, 95 % CI) for den komplette klassifikasjonen og 0,67(0,45-0,88, 95 % CI) for den
forenklete versjonen. Senter 2 hadde kappa verdier på 0,48(0,32-0,64, 95 % CI) og 0,64 (0,430,86, 95 % CI), senter 3 hadde 0,57(0,39-0,75, 95 % CI) og 0,54(0,31-0,74, 95 % CI). og senter 4
hadde kappaverdier på 0,62(0,39-0,85, 95 % CI) og 0,62(0,39-0,85, 95 % CI).
Diskusjon: Interobserver reliabiliteten er gjennomgående moderat; Dette er i kontrast til
tidligere studier som har rapportert en kappaverdi opp mot 0,8. I vårt materiale sees dette
nivået av enighet kun i den forenklete versjonen av Letournels klassifikasjonssystem.
Intraobserver relabiliteten er gjennomgående bedre både for den komplette og den
forenklete versjonen av Letournels klassifikasjonssystem.
Betydning/relevans: Studier der Letournels klassifikasjonssystem legges til grunn bør
tolkes med forsiktighet da oppfatningen av frakturtyper kan divergere en hel del fra
praksis til praksis.
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Halvorsen V
Walløe A
Flugsrud GB
Iversen P
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Bakgrunn: 22. juli i år ble Norge rammet av den største terrorhendelsen etter krigen. Iløpet
av tre timer ble 77 mennesker drept i Oslo og på Utøya. Lignende hendelser har skjedd i
andre land, men kombinasjonen av samtidig bombe og skytemassakre er en unik hendelse
som hittil aldri har vært rapportert i den vestlige verden i fredstid.
Formål: Formålet med foredraget er å beskrive hendelsen på Ullevål sykehus fra et
ortopedisk perspektiv.
Materiale og metoder: Første pasient fra bombeangrepet i Regjeringskvartalet innkom 24
minutter etter at bomben ble utløst. Frem til klokken 01 ble det innlagt 29 pasienter på
Ullevål Universitetssykehus fra de to skadestedene. Påfølgende dag innkom 3 pasienter fra
andre sykehus.
Etter at rød alarm ble iverksatt på Oslo Universitetssykehus ble alt inntak av pasienter på
ortopedisk avdeling overført til andre sykehus. 14 dager senere ble avdelingen igjen åpnet for
ordinært inntak.
Resultater: Seksten pasienter ble operert om kvelden 22. og natt til 23. juli. Det ble operert
samtidig på 6 operasjonsstuer.
Atten pasienter hadde ortopediske skader. De neste dagene og ukene ble det utført hyppige
kirurgiske revisjoner av skadene både på pasientene fra regjerningskvartalet og fra Utøya.
VAC var standard sårbehandling etter utført revisjon. Ekstern fiksasjon ble benyttet som
midlertidig frakturstabilisering.
30 dager etter katastrofen var det utført en femuramputasjon, en hofteeksartikulasjon, en
skuldereksartikulasjon, en albueeksartikulasjon og to fingeramputasjoner.
Ytterligere og mer detaljerte resultater vil bli lagt frem under foredraget.
Diskusjon: Ortopedens rolle i denne og lignende masseskadesituasjoner er viktig, da en stor
andel av pasientene har ortopediske skader og behandlingen pågår over uker. De fleste skadene krevde store, omfattende og repeterende revisjoner. Viktigheten av dette understrekes.
Omfanget og skadepanoramaet var uvant og la beslag på store ressurser i flere uker. Tilsammen ble det notert 450 overtidstimer hos ortopediske leger og 680 overtidstimer hos
ortopediske sykepleiere (sengepost og operasjonsavdelingen). Skadene krevde et tett og
engasjert samarbeid mellom de kirurgiske spesialitetene og fra anestesileger, infeksjonsmedisiner og psykiatere.
• Høstmøteboken 2011
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Erfaringer med BMP-7 i behandlingen av etablerte
vanskelige pseudartroser

Posterior sternoclavicularleddsluksasjon
- to sjeldne fugler fra Bergen

Egeberg T

Krukhaug Yngvar			
Gudmundsdottir Rakel Sif
Fjeldsgaard Knut			

St Olavs Hospital

Bakgrunn: Manglende tilheling etter brudd, osteotomier og artrodeser forekommer i
varierende grad men kan ofte være svært utfordrende å behandle. Særlig gjelder dette
atrofiske pseudartroser der årsaken ofte er multifaktoriell.
Formål: Å vurdere egne erfaringer med bruk av BMP-7 (Osigraft) ved atrofiske pseudartrosesituasjoner.
Materialer og metoder: Vi ønsket retrospektivt å vurdere effekten av behandlingen hvor
bruk av BMP-7 inngikk som en sentral del. Vi vurderte tegn til klinisk og radiologisk tilheling
hos 7 fortløpende pasienter med etablert atrofisk pseudartrose-situasjon i underekstremiteten. 2 av pasientene hadde vært behandlet for korrigerende osteotomier etter
fraktursekvele,    
2 pasienter hadde fått utført korrigerende osteotomier av annen årsak og
3 var manglende tilheling etter artrodeser i ankel/fotrot.
Resultater: 1 pasient fikk allogent bengraft og BMP-7 fjernet kort postoperativt pga residiv
av alvorlig osteomyelitt i femurdiafyse etter fraktur, men er senere tilhelet ved såkalt
Masquelet-teknikk.
6 pasienter gjennomført behandlingen som planlagt
Hos 5 av disse pasientene tilhelet pseudartrosen innen forventet tid, men hos 1 pasient som
initialt ble betraktet som tilhelet, oppsto det senere deformering og kombinert med andre
forhold, førte dette til senere crusamputasjon.
Diskusjon: Ved en atrofisk pseudartrose-situasjon er det nesten alltid behov for tilførsel av
levende benproduserende celler (osteoblaster/-cytter) og osteoinduktive faktorer.
Fortsatt vil autolog bengrafting være førstevalget, men i enkelte situasjoner kan det være
behov alternative løsninger.
Det kan f eks være ved større bendefekter, manglende tilgang på autograft eller andre
situasjoner hvor det å høste autologt ben ikke er ønsket.
Konklusjon: BMP-7 ser ut til å være et godt supplement i behandlingen av vanskelige atrofisk
pseudartroser og våre erfaringer så langt stemmer overens med gode resultater mtp tilheling
i flere studier.
BMP-7 er lett å administrere på ulike måter og vi har ikke registrert noen bivirkninger verken
lokalt eller systemisk.

Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus
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Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus

Bakgrunn: Våren 2010 fikk vi inn to pasienter med traumatisk posterior sternoclavicularleddsdislokasjon. Den ene pasienten hadde kardio-vaskulære symptomer. Ved undersøkelse av
litteraturen var det svært lite å finne om denne skadetypen. Behandlinger som er beskrevet
er: lukket reposisjon; åpen reposisjon og fiksering med osteosyntesemateriale; og åpen
reposisjon med fiksering vha. senegraft.
Formål: Vi ønsket å undersøke 1- års resultatet for posterior sternoclavicularleddsdislokasjon
hos våre to pasienter som ble operert med åpen reposisjon og semitendinosusgraft.
Vi undersøkte med fokus på funksjon og radiologiske resultater.
Materialer og metoder: 2 pasienter, den ene med høyenergiskade (trafikk) og den andre
med lavenergiskade (kantet på motorsykkel mens den sto stille), ble operert med åpen
reposisjon og fiksering med semitendinosusgraft.
Det foreligger preoperative, postoperative og 1-års rtg og ct bilder. Funksjon ble testet etter
6 uker, 3 mnd og et år.
Resultater: Follow up tiden var et år. Den ene pasienten var 19 år og den andre 47 år
på skadetidspunktet.
Pasient 1: Mann,19 år og tidligere frisk. Høyenergiskade.
Ingen smerter i ro ved 6, 12 eller 52 ukers kontroll. Fulle bevegelsesutslag, men lette smerter i
ytterstilling ved 6 ukers kontrollen. Ved 12 og 52 ukers kontroll har han smerter i ytterstilling
ved stor belastning ( armhevninger) svarende til acromioclavicularleddet og S-C leddet.
Radiologisk tillnærmet anatomisk stilling i sternaclavicularleddet post operativt . Ved 6, 12 og
52 ukerskontrollen er det en lett anterior subluksasjon.
Pasient 2: Mann, 47 år og tidligere frisk. Lavenergiskade. Ingen smerter i ro ved ved 6, 12 eller
52 ukers kontroll. Noe problem med å ligge på skadet skulder etter 6 og 12 uker.
Fulle bevegelsesutslag, men lette smerter i ytterstilling ved 6 og 12 ukers kontroll (smerter i
skulder og ikke i S-C-leddet). Radiologisk tillnærmet anatomisk stilling i sternoclavicularleddet
post operativt og ved 6 og 12 ukers kontroll.
Diskusjon: Vårt materiale er svært lite. På bakgrunn av dette er det vanskelig å trekke noen
bastante konklusjoner. Ut fra disse to kasusene kan vi bare antyde at dette er en mulig behandling for akutte bakre sternoclavicularleddsluksasjoner som ikke lar seg reponere lukket.
Betydning/relevans: Dette er en sjelden skade (3% av alle sternoclavicular ledds luksasjoner). Flere operative metoder er beskrevet. Vi har her beskrevet en av metodene, og den har
virket tilfredsstillende.
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SAMMENLIGNING AV ORIF VS PRIMÆR PROTESE VED KOMMINUTTE ARTIKULÆRE
CAPUT RADII FRAKTURER

Sutur, reinsersjon, rekonstruksjon etter ligamentskader i albue

Engvik EJ
Søvik T
Meling T

Søvik Trygve
Meling Terje

Stavanger Universitetssykehus, Ortopedisk Avdeling
Stavanger Universitetssykehus, Ortopedisk Avdeling
Stavanger Universitetssykehus, Ortopedisk Avdeling

Bakgrunn: Behandlingen av komminutte artikulære caput radii frakturer har historisk sett
vært gjenstand for en rekke utfordringer. Konservativ behandling har vist utilfredsstillende
resultater. Nåværende kirurgisk behandling er 1) reseksjon av caput radii, 2) rekonstruksjon
ved intern osteosyntese og 3) eksisjon og rekonstruksjon ved protese. Betydningen av et
intakt caput radii, særlig ved samtidig ligamentskade, er vist i eksperimentelle studier.
Tradisjonelt har en stabil osteosyntese dog vært teknisk krevende. Resultatene etter innsetting av rigid caput radii protese ved caput radii fraktur i kombinasjon med ligamentskade
angis i litteraturen som lovende.
Formål: Vi ønsket å sammenligne funksjonelle resultater, samt pasientens tilfredshet, etter
   
gjennomgått henholdsvis
ORIF og protese hos pasienter operert for komminutte artikulære
caput radii frakturer ved SUS 01.01.2004-31.12. 2010.
Materiale og metoder: Alle pasienter operert for AO 21 A2, A3, B2, B3 frakturer i tidsrommet
01.01.2004-31.12.2010 identifiseres retrospektivt på bakgrunn av vårt bruddregister. En ser
kun på våre primærbehandlinger uavhengig av om de har hatt en albueluksasjon eller ei.
Det har kun blitt satt inn protese i B2 gruppen. I denne gruppen finner en 50 pasienter over
16 år, hvorav 9 har fått protese. En har så på bakgrunn av røntgenologiske parametere identifisert de bruddene i ORIF-gruppen som frakturmorfologisk er like de som fikk satt inn protese.
Vi ønsket å undersøke langtidsresultatene hos denne frakturgruppen, med særlig henblikk på
forskjeller mellom gjennomgått ORIF og protesekirurgi. Registreringer av funksjonelle
postoperative forhold samt pasientenes fornøydhet hentes fra pasientjournal. En har videre
planer om å få etterundersøkt disse nærmere.
Resultater: Det har ikke vært gjennomført noen systematisk etterundersøkelse. Vi har funnet
9 pasienter med B2 frakturer operert primært med protese og har så identifisert 9 pasienter
med frakturmorfologisk sammenlignbare B2 frakturer operert primært med ORIF. ORIF gruppen har vært fulgt med en median oppfølgningstid på 15 uker, mens median oppfølgningstid
i protesegruppen var 10 uker. Ved avsluttende kontroll har vi for de fleste parametre ikke
funnet noen entydig forskjell bortsett fra at det tendensielt kan se ut som ORIF gir noe bedre
bevegelighet, dette kan igjen muligens skyldes en lengre oppfølgningstid.

Ortopedisk avdeling, Stavanger Universitets Sykehus
Ortopedisk avdeling, Stavanger Universitets Sykehus

Bakgrunn: Ligamentskader I albuen som medfører indikasjon for operativ behandling oppleves som relativt sjeldne, I forbindelse med at vi I Stavanger fikk noen med kort mellomrom,
fant vi å ville se nærmere på vår behandling av disse skadene.
Formål: Vi ønsket å undersøke om antall albueligamentskader økte, og resultatet av
vår behandling.
Materialer og metoder: Ved gjennomgang av DIPS med registrering av pas operert med
prosedyrekode NCE 22; sutur eller reinsersjon av albue ligament, i perioden 01.01.2000 –
30.06.2011, fant vi 18 pas som var operert for albue ligamentskade, en pas var operert to
ganger. Journaler og rtg bilder ble gjennomgått.
Resultater: Det har ikke vært noen systematisk etter undersøkelse. Kun 11 pasienter ble
fulgt i minimum ti uker. Det ble registrert tre alvorlige komplikasjoner, en av disse, skade av
n.medianus, skyldtes sannsynlig valg av tilgang. Tre hadde betydelig nedsatt bevegelighet, to
av disse var de som hadde de mest alvorlige primærskadene. Tre hadde noe nedsatt, og fem
hadde normal bevegelighet ved sluttkontroll.
Diskusjon: Retrospektive studier har en begrenset verdi med tanke på valg av behandlingsmetode. Albue ligamentskader er imidlertid såpass sjeldne i Stavanger at en prospektiv
undersøkelse er urealistisk. Vi mener det er viktig å gå gjennom avdelingens behandlings
resultater for å se om vårt behandlingsopplegg er tilfredsstillende. Materialet er for lite til at
man kan trekke noen sikre slutninger om valg av metode.
Betydning: Vi mener at resultatene er akseptable. Man bør kanskje unngå en fremre tilgang
ved orif av prosessus coronoideus og eller reinsersjon av ulnare collateral ligament.

Diskusjon: Retrospektive studier har en begrenset verdi med tanke på valg av behandlingsmetode. Det har videre vært en utfordring å finne matchende par i forhold til kjønn, alder og
frakturmorfologi, noe som vel begrenser verdien ytterligere. Komminutte caput radii frakturer, der det kan foreligge indikasjon for protesekirurgi, forekommer imidlertid såpass sjelden
i Stavanger at en prospektiv undersøkelse er urealistisk. Vi mener det er viktig å gå gjennom
avdelingens behandlingsresultater for å se om vårt behandlingsopplegg er tilfredsstillende.
Betydning: Vårt materiale er for lite til at man kan trekke noen sikre slutninger om valg av
metode. Imidlertid kan det se ut som om det foreligger forskjeller som det kan være
interessant å undersøke nærmere.
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RØNTGENOLOGISKE MÅL FOR FEMOROACETABULÆR IMPINGEMENT OG
DEFORMITET ETTER EPIFYSIOLYSIS CAPITIS FEMORIS

RØNTGENOLOGISK VURDERING AV HOFTELEDDSARTROSE;
EN INTER-OBSERVER STUDIE

Wensaas Anders		
Svenningsen Svein
Terjesen Terje 		

Terjesen Terje		
Gunderson Ragnhild B.

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

Bakgrunn: Ved epifysiolysis capitis femoris (SCFE) kan anatomien i caput-collum overgangen
forandres med utvikling av en mer prominent femurmetafyse. Dette kan føre til femoroacetabulær impingement (FAI) med senere utvikling av artrose. Forskjellige røntgenologiske mål
har vært foreslått for FAI og SCFE etter at vekstskiven har lukket seg.
Formål: Gjennom en inter-observer studie å undersøke påliteligheten av 5 ulike røntgenologiske målinger for FAI og deformitet i proksimale femur etter SCFE. Dessuten å etablere
normalverdier for de røntgenologiske målingene.

   
Pasienter og metode:
22 pasienter (35 hofter) med normal røntgenbeskrivelse av hofteledd
ble brukt som kontrollgruppe for å finne normalverdier for røntgenmålene. Gjennomsnitt
±2 standard avvik (SD) ble definert som normalområdet. Alfa vinkel i front og sideplan samt
caput-collum offset ratio (OSR) ble brukt som mål på FAI, mens femur hode ratio (FHR) og lateral femur hode ratio (LFHR) ble brukt som mål på deformitet etter SCFE. Målingene ble utført
av 2 erfarne ortopeder og inter-observer enighet er gjennomsnittlig (gj.sn) forskjell (observer
1 – observer 2) ±2 SD, som betegnes 95% ”limits of agreement” (LOA).
Resultater: Gj.sn. verdier (med normalområdet i parentes) for røntgenmålene var følgende:
Alfa vinkel (AP): 46º (39 - 53º), alfa vinkel (Lauenstein): 45º (31 - 59º), OSR: 0.15 (0.07 - 0.23), FHR:
0.92 (0.58 - 1.26), LFHR: 1.13 (0.89 - 1.37). Gj.sn. inter-observer forskjell var 0.1º for alfa vinkel
(AP), -1,2º for alfa vinkel (Lauenstein), 0.01 for OSR, -0.11 for FHR og 0.03. for LFHR. Dette ga
følgende inter-observer LOA: Alfa vinkel (AP): -6.8 - 7.1º, alfa vinkel (Lauenstein): -12.3 - 9.9º,
OSR: -0.05 - 0.07, FHR: -0.35 - 0.13, LFHR: -0.15 - 0.21.
Diskusjon: Inter-observer enighet i disse normale hoftene var tilfredstillende for alle 5 røntgenologiske mål. Gj.sn. alfa vinkel og normalområde (front og sideplan) var lik det som er
funnet i andre studier. Nedre normalgrense for OSR var noe lavere enn i andre studier (0.07
versus 0.13). For FHR var øvre normalgrense lavere enn i Murray (1965) sitt normalmateriale
(1.26 versus 1.35). LFHR er ikke tidligere undersøkt i et normalmateriale.

Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Radiologisk avd., Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Bakgrunn: Forskjellige metoder har vært benyttet til å klassifisere artrose i hofteleddet.
Det har vært få studier vedrørende påliteligheten av disse metodene.
Formål: Hensikten med denne undersøkelsen var, ved hjelp en inter-observer evaluering av
ulike klassifikasjoner, å finne den mest velegnede klassifikasjonen i klinisk praksis.
Pasienter og metoder: 49 pasienter (61 hofter) med sen-diagnostisert hofteleddsluksasjon
(DDH) inngikk i studien. Behandlingsstart var ved pasientalder 19 (4 -65) måneder og oppfølgingen var ved 45 (44 – 49) år hos pasienter som ikke hadde fått totalprotese i hoften (THR)
og siste bilde før protese ved alder 40 (32 – 47) år hos dem som hadde fått THR. Tre ulike klassifikasjoner for artrose ble sammenliknet. To av klassifikasjonene, Kellgren og Lawrence (1957)
og Croft et al. (1990) bygger på subjektiv bedømmelse av artrose basert på osteofytter, cyster,
subchondral sklerose og avsmalning av leddspalten. Den tredje klassifikasjonen er basert kun
på avsmalning av leddspalten i øvre, vektbærende del av hofteleddet. Leddspalte på smaleste
sted mindre enn 2.0 mm var kriteriet for artrose. To undersøkere, en radiolog og en ortoped,
hver med lang erfaring I skjelettradiologi, evaluerte og målte røntgenbildene.
Resultater: Måling av minimal leddspalte ga best inter-observer samsvar, med kappa 0.87.
Ved Kellgren/Lawrence gradering var det moderat inter-observer samsvar (kappa 0.55), men
kappa økte til 0.72 når antall kategorier ble redusert fra 5 til 3 (ingen artrose, mild artrose og
uttalt artrose). Croft klassifikasjon ga omtrent samme inter-observer samsvar som Kellgren/
Lawrence. Intra-observer samsvar var bedre enn inter-observer samsvar. Det var bra samsvar
mellom klassifikasjonen basert på måling av leddspalten og de to metodene basert på subjektiv bedømmelse.
Konklusjon og relevans: Leddspaltemåling, med minimal leddspalte <2.0 mm som kriterium
for artrose, var den enkleste og mest pålitelige klassifikasjon for artrose i hofteleddet hos
pasienter med DDH. Dersom klassifikasjoner basert på subjektiv bedømmelse anvendes, bør
antall patologiske grader ikke overstige 2 (mild og uttalt artrose).

Konklusjon: Våre resultater, med moderate inter-observer forskjeller og normalområder i
samsvar med de få tidligere studier på dette felt, tyder på at disse røntgenmålene er pålitelige nok til bruk i klinisk praksis og forskning. Det er usikkert om målene er like pålitelige hos
voksne som tidligere har vært behandlet for SCFE og vi driver derfor nå med en interobserver studie for å kartlegge dette.
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KAN NORMALE HOFTER BEDØMT MED ULTRALYD VED FØDSEL UTVIKLE DYSPLASI
VED SKJELETTMODNING?

HVILKEN BETYDNING HAR GJENVÆRENDE DYSPLASI FOR UTVIKLINGEN AV ARTROSE
HOS PASIENTER BEHANDLET FOR SEN-DIAGNOSTISERT HOFTELEDDSLUKSASJON
SOM BARN?

Lehmann T. G
Laborie L. B
Engesæter I. Ø
Engesæter L. B
Rosendahl K

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

Terjesen Terje

Bakgrunn: Hoftescreening av nyfødte ble tidligere praktisert forskjellig ved ulike sykehus.
I dag tilbyr de fleste selektiv ultralydscreening og barn med patologiske funn følges eller
behandles til hofteleddene normaliseres. Vi vet imidlertid lite om hvordan hoftene utvikler
seg etter dette.
Formål: Å undersøke røntgenfunn i skjellettmodne hofter som ved fødsel ble vurdert med
ultralyd til å være normale, umodne eller dysplastiske.

   

Materiale og metode: I 1988-1990 deltok 11925 nyfødte i en klinisk, randomisert studie om
ulike screeningstrategier for hofteleddsdysplasi. Alle nyfødte gjennomgikk en klinisk hofteundersøkelse og 35% fikk i tillegg utført ultralyd. Alle med patologiske funn ved klinisk- eller
ultralydundersøkelse ble behandlet med Frejkas pute.
I 2007-2009, ble alle født i 1989 (n=4006) og de født i 1988 og 1990 med hoftepatologi
(n=503), invitert til en klinisk og radiologisk oppfølgingsstudie. Det ble i tillegg til klinisk
undersøkelse tatt 2 røntgenbilder av hoftene. I denne studien har vi benyttet Wibergs
CE-vinkel (>25º normal, 20-25º borderline, <20 º patologisk) som radiologisk markør for hofteleddsdysplasi.
Resultat: 915 (63% jenter) av de 4509 deltakere hadde ultralyd av hoftene som nyfødte og
hofte røntgen ved 18-19 års alder. 87/90 med dysplasi og 7/235 med umodne hofter som
nyfødt hadde fått behandling med Frejkas pute. Ved skjelettmodning var gjennomsnitts
CE-vinkel for ultralydmessig normale hofter 32.0° (SD=5.8°), for ultralydmessigeumodne 30.9º
(SD=6.2º) og for ultralydmessige dysplastiske hofter 31.1º (SD 5.9º). Av 590 med normale hofter ved fødsel, utviklet 59 seg til borderline og 6 til dysplastiske hofter (11%). For de 235 som
hadde umodne hofter ved fødsel, hadde 40 borderline og 4 dysplastiske hofter ved 18-19 års
alder(19%). For de 90 som hadde dysplastiske hofter som nyfødt, var 11 borderline og 3 dysplastiske(16%).

Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Bakgrunn: Det er ingen enighet om hvilken grad av gjenværende dysplasi som er av
betydning ved utviklingen av artrose hos pasienter som har vært behandlet for hofteleddsluksasjon (Developmental Dislocation of the Hip, DDH) som barn.
Formål: Å undersøke betydningen av hofteleddsdysplasi med og uten subluksasjon som
årsaksfaktor for hofteleddsartrose i langtidsoppfølgingen av voksne med DDH.
Pasienter og metoder: 51 pasienter (60 hofter) med sen-diagnostisert DDH inngikk i studien.
Reposisjon etter forutgående strekk var blitt utført da pasientene var gjennomsnittlig 19
(4 - 65) måneder. Røntgenbilder i alderen 8 - 10 år, utvokst alder (15 - 20 år) og ved langtidsoppfølging i alderen 45 (43 - 49) år, ble brukt til å måle caputdekningen, angitt som
migrasjonsprosenten (MP) og Wibergs senter-kant (Centre Edge, CE) vinkel. Artrose ble definert som bredde av leddspalten mindre enn 2.0 mm i øvre vektbærende del av hofteleddet.
Resultater: 10 pasienter hadde utviklet hofteleddsartrose og 8 av dem hadde fått innsatt
totalprotese i en alder av 40 (32 - 47) år. Det var en klar assosiasjon mellom gjenværende hofteleddsdysplasi og artrose. Ved siste røntgenkontroll hadde 37 hofter normal caputdekning
(CE vinkel 20° eller høyere) og artrose hadde utviklet seg i bare 2 av disse hoftene (5%). 18
hofter hadde gjenværende hoftedysplasi uten subluksasjon (CE vinkel 10-19°) og 4 av disse
hadde artrose (22%). Det var subluksasjon i 5 hofter, av hvilke 1 hadde godt langtidsresultat
og 4 hadde artrose. Hos pasienter uten artrose minsket caputdekningen 6% fra 10-årsalderen
til avsluttet vekst, mens det deretter ikke var noen endring frem til langtidskontrollen. CE
vinkelen forandret seg ikke signifikant fra 10 år til siste kontroll.
Konklusjon og relevans: Gjenværende hoftedysplasi uten subluksasjon etter tidligere DDH
har relativt god prognose. Subluksasjon er en klar risikofaktor for hofteleddsartrose. Derfor
bør barn og unge med MP over 33% og CE vinkel under 10° evalueres for rekonstruktiv kirurgi
med den hensikt å bedre langtidsprognosen.

Konklusjon: 10% ultralydmessig normale hofter ved fødsel viser radiologiske tegn til
borderline eller dysplastiske hofter ved skjelettmodning. Dette var tilfelle for 20% av de med
umodne hofter og 16% for de med dysplastiske hofter som nyfødt.
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Radiologiske forandringer av acetabulum ved
Calvé-Legg-Perthes sykdom

Kirurgisk dislokasjon av hoften og keilektomi ved
hoftedeformitet hos barn

Huhnstock Stefan			
Wiig Ola			
Svenningsen Svein 		
Terjesen Terje			

Høiness Per Reidar		
Ortopedisk avdeling, Seksjon for generell barneortopedi og deformitetskirurgi
		Rikshospitalet-OUS
Wensaas Anders		
Ortopedisk avdeling, Seksjon for generell barneortopedi og deformitetskirurgi
		Rikshospitalet-OUS
Wiig Ola		
Ortopedisk avdeling, Seksjon for generell barneortopedi og deformitetskirurgi
		Rikshospitalet-OUS
Knaus Andreas		
Ortopedisk avdeling, Seksjon for generell barneortopedi og deformitetskirurgi
		Rikshospitalet-OUS

Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
Sørlandet Sykehus Arendal, Ortopedisk avdeling
Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Det foreligger få studier som omhandler acetabulums rolle ved Calvé-LeggPerthes sykdom (CLP). Acetabulum sin form kan endres under sykdomsforløpet, men dette er
ikke tilstrekkelig kartlagt.
Formål: Hensikten med denne studien er å kartlegge radiologiske forandringer i acetabulum
ved CLP.
Materiale og metoder: Fra 1996 til 2000 ble 425 pasienter registrert i den nasjonale CLP
    fulgt klinisk og radiologisk i 5 år. 152 barn med unilateral sykdom med over
studien. Disse ble
50 % caputnekrose og sykdomsdebut over 6 år ble analysert. 28 barn ble ekskludert grunnet
ikke adekvate røntgenbilder, slik at 124 pasienter ble inkludert i denne studien. Barna ble
undersøkt ved diagnose, etter 1 år og 5 år. Det var 90 gutter og 34 jenter. Snittalder 7.5
(SD= 1.2) år ved diagnose. Sharps vinkel ble definert som vinkelen mellom forbindelseslinjen
mellom begge tåredråpene og linjen fra tåredråpen til den laterale begrensning av acetabulartaket. Acetabularlengde var avstanden mellom tåredråpen og det laterale hjørnet, og
acetabulardybde var den lengste avstand mellom acetabularbunnen vinkelrett på linjen som
forbinder tåredråpen med det laterale hjørnet. Relativ acetabularindeks var forholdet mellom
acetabular dybde og lengde.
Acetabular retroversjon ble bedømt etter ”ischial spine” tegn. Dersom spina ischiadica
protruderer inn i bekkenet på røntgen oversikt bekken er tegnet positivt og indikerer
retroversjon av acetabulum.
Resultater: Relativ acetabularindeks på frisk side var nærmest uforandret i forløpet (30.5 ±
3,0 ved diagnose og 30.9 ± 3,8 etter 5 år). Indeksen på syk side var signifikant lavere (p=0.000)
ved diagnose og forverret seg i løpet av oppfølgingstiden i forhold til frisk side (28.1 ± 3.4 ved
diagnose og 26.3 ± 4,3 etter 5år). Sharps vinkel var synkende på frisk side i løpet av observasjonstiden (45.5° ± 3.8 ved diagnose og 42.2° ± 3.7 etter 5 år). Denne utviklingen uteble på syk
side (44.9° ± 3.6 ved diagnose og 45.7° ± 4,4 etter 5 år) og Sharps vinkel var signifikant høyere
på syk side etter 5 år (p =0.000). På syk side var det en større andel hofter med positivt ”ischial
spine” tegn (56.7% ved diagnose og 70.7% etter 5 år) sammenliknet med frisk side (27.8% ved
diagnose, 22.4% etter 5 år).
Diskusjon: Denne studien viser at acetabulum ved CLP blir grunnere, steilere og mer retrovertert sammenliknet med frisk side under sykdomsforløpet. Videre studier er nødvendig for
å kartlegge hvilken betydning dette har for prognosen.
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Bakgrunn: Inkongruens og deformitet i hoften etter barnehoftesykdom kan medføre smerter og nedsatt funksjon. Inkongruens i hofteleddet kan medføre en situasjon lik femoroacetabular impingement hos voksne og kan foranledige tidlig artrose. Det har derfor kommet
rapporter som advokerer kirurgisk dislokasjon av hofteleddet (SDH) med reseksjon for reshaping av kaput for å bedre kongruens og bevegelighet, også for barn. Risikoen for postoperativ kaputnekrose er vist å være lav dersom man følger Ganz’ prosedyre. Vi presenterer
kort tids resultater etter SDH og re-shaping av tre pasienter med barnehoftedeformitet.
Materiale og metoder: En jente på 15 år med betydelig sekvele 6 år etter stor epifyseglidning (SCFE) og to gutter på 10 år med betydelige sekveler etter CLP ble selektert til operasjon
på bakgrunn av aktivitetsrelaterte smerter og betydelig innskrenket bevegelighet. Klinisk
undersøkelse og Harris Hip Score (HHS) ble brukt for vurdering av hofteplagene før og etter
operasjon. Hoftene ble operert etter Ganz’ beskrivelse med luksasjon av hoftene med fjerning av overskytende inkongruent ben på kaput ut fra en mal. Postoperativt fikk pasientene
CPM bevegelighetstrening med Kinetec skinne og gradvis mobilisering 5 kg med krykker i 6
uker. Intensiv trening med fysioterapeut fortsatte lokalt og evt på rehabiliteringssenter.
Pasientene er så langt fulgt opp i gjennomsnittlig 10 måneder (5-14 måneder).
Resultater: Ingen av pasientene hadde smerter i hoften ved postoperativ oppfølging.
Bevegeligheten ble i alle retninger bedre eller uforandret, men ikke forverret. Gjennomsnittlig endret fleksjonen fra 103° (90°–120°) til 122° (105°–150°), ekstensjonen fra 0° (-10°–10°) til
10° (0°–15°), abduksjonen fra 10° (5°–20°) til 26° (18°–30°), adduksjonen fra 23° (20°–30°) til
30° (30°–30°), innrotasjonen fra 2° (-5°–5°) til 33° (10°–40°), utrotasjonen fra 0° (-15°–10°) til 33°
(25°–40°). Alle pasientene hadde positiv Trendelenburg test både før operasjon og ved oppfølging. Harris Hip Score bedret seg fra 73 (60–84) til 96 (95–97) poeng. Så langt er det klinisk
og radiologisk ikke tegn til utvikling av AVN postoperativt. Barna og foreldrene var fornøyde.
Diskusjon: Kirurgisk luksasjon hos barn for inkongruens/deformitet i hofteleddet er en lite
kjent prosedyre i Norge. Våre tre første pasienter hadde betydelige plager preoperativt, men
alle hadde umiddelbart god nytte av inngrepet i forhold til smerter, bevegelighet og funksjon. Alle pasienter som gjennomgår dette inngrepet inngår i en prospektiv protokoll med
tanke på lang tids oppfølging.
Betydning: Resultatene så langt antyder at denne prosedyren kan være et alternativ for
selekterte barn med betydelig deformitet i hoften etter CLP og SCFE, med det siktemål å
utsette behov for tidlig hofteprotese.
• Høstmøteboken 2011
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Kirurgisk dislokasjon av hofte ved epifyseolysis capitis femoris

Nasjonalt barnehofteregister – erfaringer etter 1 års drift

Wiig Ola		
Wensaas Anders		
Høiness Per Reidar
Horn Joachim		

Wiig Ola			
Wensaas Anders			
Gundersen Lehmann Trude
Engesæter Lasse			

Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv ortopedi, Oslo universitetssykehus
Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv ortopedi, Oslo universitetssykehus
Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv ortopedi, Oslo universitetssykehus
Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv ortopedi, Oslo universitetssykehus

Bakgrunn: Behandlingen av epifyseolysis capitis femoris har i de aller fleste tilfeller bestått
i forsiktig reposisjon og fiksasjon in situ med skruer eller pinner. Åpne prosedyrer har tradisjonelt vært assosiert med høy risiko for avaskulær nekrose. Ganz et al. (2001) publiserte en
artikkel som omhandlet kirurgisk dislokasjon av hoften der han demonstrerte en teknikk med
full tilgang til caput femoris og acetabulum uten risiko for avaskulær nekrose. Denne teknikken har i økende grad blitt tatt i bruk i behandlingen av epifyseolysis capitis femoris.
Materiale og metoder: Vi beskriver teknikken og presenterer to pasienter med epifyseolysis
capitis femoris som er operert med kirurgisk dislokasjon av hoften.

   

Pasient 1: 14 år gammel jente som var plaget med intermitterende hoftesmerter i 3 uker,
markert forværring siste 2 uker og hun var ute av stand til å belaste 2 dager før innleggelse.
Røntgen viser epifyseolyse med stor glidning (90 grader). Initialt forsøkt lukket reposisjon
uten hell. Operert med åpen dislokasjon av venstre hofte med collumosteotomi, reposisjon
av epifysen og fiksasjon med 2 skruer. Smertefri med normal gangfunksjon og ingen tegn til
caputnekrose radiologisk 1 1/2 år etter inngrepet.
Pasient 2: 12 år gammel med ubehag høyre hofte 9 måneder forut for innleggelse. Tolket
som en kronisk epifyseolyse med stor glidning. Operert med åpen reposisjon, collumosteotomi og pinnefiksering. 5 uker postoperativt fall og smerter. Påvist hofteluksjasjon. Reoperert
med åpen reposisjon. Det var pinneperforasjon og bruskdefekt på caput. Ingen smerter og
god bevegelighet 3 måneder etter primæroperasjon, men røntgen viser lav leddspalte og
defekt på caput.
Diskusjon: Kirurgisk dislokasjon av hoften gir god oversikt over caput femoris og acetabulum. Utført korrekt er det rapportert lav risiko for avaskulær nekrose. Det foreligger ingen
enighet om indikasjonene for kirurgisk dislokasjon av hoften ved epifyseolysis capitis femoris.
Etter vår mening vil det være fornuftig å reservere denne teknikken til de store irreponible
akutte glidningene. Ved uttale kroniske eller akutt på kroniske epifyseolyser bør man overveie in situ fiksasjon og senere proksimal femurosteotomi dersom det er behov for kirurgisk
korreksjon.
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Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv ortopedi, Oslo universitetssykehus
Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv ortopedi, Oslo universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Bakgrunn: Et nasjonalt barnehofteregister er nå etablert etter modell av de andre ortopediske registrene. Barnehofteregisteret inkluderer Calvé Legg Perthes, epifysiolysis capitis femoris
og hofteleddsdysplasi. Hensikten er å øke kunnskap vedrørende epidemiologi, behandlingsmetoder, prognostiske faktorer og behandlingsresultater. Barnehofteregister har vært i drift
siden 1. januar 2010 og vi presenterer noen resultater og erfaringer fra registerets første år.
Materiale og metoder: Alle sykehus i Norge med barneortopedisk virksomhet har sagt seg
villig til å delta i registeret. Det er utnevnt en ansvarlig kontaktperson ved hvert sykehus.
Alle nye tilfeller av Calvé Legg Perthes, epifysiolysis capitis femoris og hofteleddsdysplasi
registreres ved diagnose/ primærbehandling og senere ved behandlingsprosedyrer som krever anestesi. Et digitalt røntgen register er i ferd med å bli etablert. Relevante røntgenbilder
ved diagnose og etter 5 år eller senere skal innhentes. Registeret eies av Norsk Ortopedisk
Forening og er lokalisert og organisert under Nasjonalt Register for Leddproteser.
Resultater: Totalt har 18 sykehus rapportert, men det er 8 sykehus som ikke har registrert
noen tilfeller. Hittil er det registrert 162 tilfeller av hofteleddsdysplasi, 78 Calvé-Legg-Perthes
og 60 epifyseolysis capitis femoris.
Diskusjon: Vi tror det er en viss underrapportering av barnehoftelidelsene. Compliance
studier er derfor nødvendig for å kartlegge kvaliteten av registeret. Et økende antall operative
inngrep, både åpne og artroskopiske, utføres på unge mennesker med hofteleddsdysplasi
(periacetabulare osteotomier, PAO) og ”impingement” i hoften (CAM/pincer impingement).
Disse tilstandene kan være enten idiopatiske eller sekvele etter en barnehoftelidelse. Det er
imidlertid er stort behov for å dokumentere en eventuell effekt av disse prosedyrene.
Barnehofteregisteret egner seg meget godt til dette og vi ønsker å starte registrering av disse
inngrepene fra 1/1 2012.
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ØKT ANTALL POSTOPERATIVE INFEKSJONER VED RYGG KIRURGI
I perioden 1994-1997 sammenlignet med perioden 1999-2010

Meningitt etter duraskader ved spinal kirurgi
- en underrapportert hendelse?

Grabner von Rosenberg Jean Paul
Witsø Eivind				
				

Knobloch RG
Rossvoll I
Rønningen H

Klink for Ortopedi og Revmatologi
Klink for Ortopedi og Revmatologi og Institutt for Nevromedisin
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Mål: I perioden 1994-1997 registrerte vi 2,0% postoperative infeksjoner ved ryggkirurgi ved
ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim. På grunn av denne registreringen ble det
innført ny prosedyre for antibiotika profylakse. Vi presenterer tallene for postoperativ infeksjon og bakterieflora etter ryggkirurgiske inngrep i perioden 1999-2010. Vi sammenligner
forekomst av dype postoperative infeksjoner etter akutt og elektiv ryggkirurgi I periodene
1994-1997 og 1999-2010.
Metode: Alle pasientene som gjennomgikk et ryggkirurgisk inngrep (sakral, lumbal og
thorakal collumna) ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs Universitetssykehus i perioden 1999    registrert. Gjennom kombinering av forskjellige revisjonskoder (ICPM, ICD)
2010 (n=1842) ble
ble de pasientene identifisert som hadde blitt reoperert p.g.a. dype infeksjon. Alle reoperasjoner innen 12 måneder etter primæroperasjonen ble inkludert. Pasienter som ble
fulgt opp ved andre sykehus enn St. Olavs Universitetssykehus, Det ble tatt kontakt med det
respektive lokalsykehuset for de pasientene som hadde blitt fulgt opp ved andre sykehus en
St. Olavs Hospital. Pasientene som ikke hadde permanent adresse I Norge, ble ekskludert.
De mikrobiologiske funnene for hver pasient ble registrert.
Resultat: Tre pasienter ble exkludert. I perioden 1999-2011 ble en postoperativ infeksjon
registrert hos 112/1839 (6,1%, 95% CI: 5,1–7,3 ) sammenlignet med 12/599 (2,0%, 95% CI: 1,2–
3,5) pasienter i 1994-1997 (p < 0,001, Pearson's chi-square test). Følgende mikrober ble dyrket:
Staphylococcus aureus: 48 (41 %), anaerobe bakterier: 22 (19%), coagulase negative Staphylococcus spp:17 (14%), Enterococcus faecalis: 9, Gram negative bacteria: 8, Corynebacterium spp: 6,
Streptococcus spp: 4, Mycobacterium bovis. Polymicrobiell infeksjon ble påvist hos 11 pasienter
og 3 pasienter hadde oppvekst av sopp. Det var negativ vekst hos 4 pasienter og hos
12 pasienter ble det ikke tatt prøve til dyrkning.
Konklusjon: Vi har registrert en økt forekomst av postoperative infeksjoner ved ryggkirurgi i
perioden 1999-2010 sammenlignet med perioden 1994-1997. Sammenlignet med den første
perioden har det i den siste perioden vært flere kirurgiske prosedyrer med instrumentering
og et høyere antall pasienter med tilleggssykdommer (for eksempel Diabetes Mellitus). Dette
kan delvis forklare økningen av forekomsten av post operative infeksjoner. Det var oppvekst
av S. aureus i under halvparten av tilfellene. Hos 1/3 av pasientene var det oppvekst av CNS og
anaerobe mikrober. De mikrobiologiske funnene kan tyde på at gjeldene prosedyre for antibiotika profylakse ved rygginngrep bør revideres.

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

Bakgrunn: Risiko for durarift ved spinal kirurgi angis i forskjellige studier til å ligge mellom 1
% og 17 % (Tafazal og Sell, Eur Spine J, 2005). Risikoen er minst ved primær prolapskirurgi og
vokser med omfanget av de ryggkirurgiske prosedyrer. Risikoen er betydelig øket ved revisjonskirurgi. Risiko for meningitt etter spinal kirurgi er i en retrospektiv studie fra Auckland
angitt til 0,18 %. (Twyman et al, Spine, 1996) Ellers rapporteres det meningitt etter duraskade
bare unntaksvis og da som enkeltilfeller. Prospektive studier viser imidlertid høyere forekomst
av komplikasjoner ved kirurgi i torakolumbalcolumna enn retrospektive (Nasser et al,
J Neurosurg Spine, 2010).
Materiale: Vi har ved Ortopedisk avd., St. Olavs Hospital behandlet 4 pasienter med
meningitt etter gjennomgått ryggkirurgi. Hos 3 pasienter oppsto en iatrogen durarift, som
ble primært reparert.
Pasient 1 utviklet allikevel en pseudomeningocele, som ble først oppdaget etter over 12
måneder. Pas. ble da høyfebril og utviklet etter kort tid tegn på meningitt (sterk hodepine,
nakkestivhet, lysskyhet og omtåket sensorium). Dyrkning viste hvite stafylokokker. Pas. ble 16
dager senere operert med lukning av en liten durafistel og fjerning av fiksasjonen.
Pasient 2 ble ryggoperert pga. spinal stenose etter 2 tidligere ryggoperasjoner. En mindre
peroperativ durarift ble sydd, postoperativ 2 dager sengeleie. Etter 7 dager tilkom siv fra såret, etter 14 dager utviklet pas. lette tegn på meningitt. Gr. B streptokokker ble dyrket, pas. ble
reoperert etter adekvat antibiotikabehandling med tetting av en persisterende duralekkasje.
Pasient 3 ble operert pga spinal stenose. Durariften, som oppsto pga. en adheranse, ble sydd
og dekket med Duragen. 7. postoperative dag måtte pas. reinnlegges pga. tegn på meningitt
med betydelig krampetendens. Hun ble sepsisbehandlet. Behandlingen ble komplisert med
nyresvikt og respirasjonsstans pga. akutt fremreveggsinfarkt. Dyrkning ga Herpes-simplexvirusmeningitt.
Pasient 4 ble reoperert pga. spinal stenose med 360° fiksasjon ved lokalsykehuset. Det ble
ikke påvist durarift, men det ble konstatert betydelige lammelser postopr., mistenkt duramanipulasjon under innsetting av PLIF. Konstatert sårinfeksjon med gule stafylokokker og
antibiotikabehandlet fra 11. postop. dag. Etter 10 uker utviklet pasienten meningitt med sterk
hodepine, reoperert med fjerning av fiksasjonen etter 13 uker.
Budskap: Meningitt kan utvikle seg sent i forløpet etter spinal kirurgi. Ved siden av rask og
adekvat meningittbehandling må fjerning av fiksasjonen overveies, når den er infisert og ev.
resterende CSF-lekkasje må stoppes. Prospektiv registrering i regi av Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi vil forhåpentligvis føre til en mer realistisk rapportering av denne alvorlige
og potensiell livstruende komplikasjon.
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RETROSPEKTIV GJENNOMGANG AV 48 PASIENTER MED IDIOPATISK SKOLIOSE
OPERERT MED FREMRE KIRURGI.

Reoperasjoner etter VEPTR operasjoner utført ved Rikshospitalet fra
2004 til 2010

Kibsgård TJ
Adobor R
Sørensen R
Riise R

Riise R
Adobor R
Kibsgård TJ
Thorkildsen J
Sørensen R

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

Bakgrunn: Kirurgisk behandlingen av idiopatisk skoliose (AIS) har primært forgått ved hjelp
av bakre oppretting og varierende former for fiksasjon. Målet med kirurgien er å skape en
benet fusjon. Ulempen med den bakre kirurgien er at man må angripe mange nivåer for å få
korrigert kurven og rotasjonen. Fremre kirurgi har vært benyttet og man kan ved dette inngrepet reponere kurven og rotasjonen med en mindre omfattende fusjon. Ved dobbeltkurver
kan man gjøre en kort selektiv oppretting og fiksasjon av den lumbale kurven, hvor på den
gjenværende kurven korrigeres indirekte.
Formål: Målet med studien var å gjennomgå systematisk våre resultater av fremre kirurgi ved
   
behandling av idiopatisk
skoliose
Materialer og metoder: 48 pasienter med AIS behandlet med fremre kirurgi ved avdelingen
i perioden 2005-2009 ble identifisert retrospektivt. Det ble gjort en systematisk gjennomgang av røntgenbilder og journal pre-, post- og siste oppfølging. Røntgenologisk ble det målt
cobbvinkel på stående- og bukleiebilder. Bukleiebildet sier noe om kurvens fleksibilitet og
angis i prosent reduksjon av stående cobbvinkel. Postoperativ cobbvinkel ble målt og korreksjonen angis i prosentvis reduksjon av preoperativt cobbvinkel. Ut fra dette estimeres Cincinnati correctional index (CCI) som er oppnådd korreksjon dividert med fleksibilieten. Under
journalgjennomgang ble komplikasjoner og subjektive plager registrert. Kurve klassifisert
etter Lenke.
Resultater: Av 48 fikk 3 operert den thorakale kurven senere. Median alder ved inngrepet var
16,6 år (min-max; 11,1-48,8) og de hadde gjennomsnittlig 9 liggedøgn. Etter Lenke klassifisering var 5 pasienter Lenke 1, 27 Lenke 5 og 16 Lenke 6. Gjennomsnittlig 3,9 nivåer ble fusjonert. Pre-operative cobbvinkel var 51° (49°-54°, 95%CI). Bukleie bilder ga gjennomsnittlig 29%
korreksjon av kurven. Postoperative bilder hadde initialt gjennomsnittlig 63% (59-67%,95%CI)
kurvereduksjon, men ved siste kontroll var den 48% (43-53%, 95%CI). Gjennomsnittlig cobbvinkel av hovedkurven var til slutt 26° (24°-29°, 95%CI). Dette ga en CCI på 1,9 (1,7-2,1, 95%CI),
som vil si at man oppnår ca. 2 ganger så stor reduksjon av kurven i forhold til bukleiebildet.
Den coronale balansen ble bedret fra gjennomsnittlig 28,9 til 12,8 mm. I journalen anga kirurg
ved siste konsultasjon 32 smertefrie pasienter. Resterende hadde varierende form for ubehag.
Det var 17 pasienter med registrerte komplikasjoner; 3 pneumoni, 1 UVI, 2 tappet plauravæske, 3 restpneumothorax, 2 hypertrofisk arr, 7 sensibilitetstap caudalt for arr, 5 sypaticus
affeksjon (3 gikk tilbake til normalt), 2 implantatsvikt (1 reoperert med påfølgende arrbrokk),
3 nedsatt kraft i psoas. Ingen implantatinfeksjoner.
Diskusjon: Fremre kirurgi som behandling av utvalgte kurver gir god kurvekorreksjon. Det er
en del morbiditet forbundet med inngrep og tilgang, men lavt antall fusjonerte nivåer, med
bedret bevegelighet som konsekvens, er en helt klar fordel.
Konklusjon: Internasjonalt er trenden å fiksere thoracolumbale og lumbale skolioser med
bakre oppretting med ”all-screw” teknikk. Våre resultater støtter bruken av fremre kirurgi da
man får god kurvekorreksjon med få fusjonerte nivåer.
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Bakgrunn: Siden 2004 har man tatt i bruk VEPTR ved ortopedisk avdeling, Rikshospitalet.
Indikasjonene er økning av thorax volum med sekundær vekststimulasjon av lungene.
Indirekte ønsker man også å korrigere skoliose.
VEPTR er et strekkeapparat som festes fra kranial ribben til ribben, rygg eller bekken.
Vanlig prosedyre etter første implantasjon er strekking to ganger i året.
Formål: Vi ønsker å etter undersøke våre VEPTR pasienter og se på komplikasjoner som
medfører reoperasjoner.
Materialer og metoder: Retrospektiv undersøkelse av en ny operativ metode benyttet på en
meget heterogen pasientgruppe. Registrering av komplikasjonene er gjort på basis av
journaler og PACS.
I perioden 26.2.2004-22.11.10 ble 24 pasienter operert med 25 primære VEPTR prosedyrer
(1 pasient ble operert bilateralt i to seanser). Det var 12 jenter og 12 gutter.
Gjennomsnittsalder ved primær operasjon var 5,7 år (11 måneder - 11,1 år).
Av pasientene hadde 8 kongenitt skoliose, 4 juvenil/infantil skoliose, 3 MMC,
2 spondyloepifyseal skoliose, og resterende med forskjellige syndromer
Resultater: I alt 25 primære operasjoner er gjort. Videre er det gjort 24 planlagte skiftninger
da pasientens VEPTR er strukket maksimalt. Det er gjort i alt 139 strekkinger (5,8 strekkinger
per pasient). Det ble utført 48 operasjoner på grunn av komplikasjoner. 1 av reoperasjonene
var på grunn av feil ved primæroperasjonen, og ble korrigert dagen etter primæroperasjon.
16 av komplikasjonene var kaudal løsning eller brudd i implantat. 18 var kranial løsning (ingen
brudd av implantat) og 13 var på grunn av infeksjon.
Diskusjoner: Av i alt 236 inngrep var 48 på grunn av komplikasjoner . Dette gir en 20,3%.
Av inngrepene hos VEPTR pasienter var på grunn av komplikasjoner. Per pasient er risikoen
200 %. Tallene er høye. Ingen av komplikasjonene medført varige komplikasjoner.
Ubehandlet vil en del av de opererte pasientene kunne utvikle thorakalt insuffisiens syndrom
som innebærer betydelig morbiditet og på sikt mortalitet.
Konklusjon: VEPTR brukes på barn i vekst med store deformiteter på thorax og ryggsøyle.
Ubehandlet kan deformiteten true pasientens livskvalitet og leveutsikter. Det er betydelig
komplikasjonsrisiko, men ingen er varige, og alle har hittil latt seg løse ved kirurgi.
Både komplikasjonsrisiko og form mener vi metoden lar seg forsvare i ly av gevinst.
• Høstmøteboken 2011
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VÅR ERFARING MED GRAVITY HALO TRACTION HOS PASIENTER
MED EKSTREM KYFOSKOLIOSE

Sublaminært polyesterbånd med klemme - et nyttig hjelpemiddel ved
fiksering av columna på spesielle indikasjoner

Thorkildsen J
Riise R
Sørensen R

Nilsen P T
Seip A

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

Bakgrunn: Rask korreksjon av store skolioser kan øke risikoen for nevrologiske komplikasjoner, spesielt der hvor det foreligger en signifikant torakal kyfotisk komponent. Intraspinal
patologi eller tidligere spinal kirurgi øker også risikoen for nevrologiske komplikasjoner ved
stabilisering. Andre metoder for bruk av traksjon er forbundet med lange perioder med
sengeleie og eller alvorlige komplikasjoner. Stagnara publiserte i 1971 metoden ”halo-gravity
traction” som et sikkert traksjonsalternativ. Dette tillater mobilisering.
Formål: Vi ønsket å undersøke effekt og sikkerhet rundt vår bruk av ”halo-gravity traction.”
Materialer og    
metoder: 5 pasienter med kyfoskoliose behandlet med ”halo-gravity traction”
ved avdelingen i perioden 2007-2011 ble identifisert retrospektivt. Det ble gjort en systematisk gjennomgang av røntgen bilder og journalsystem knyttet til den aktuelle innleggelsen
og oppfølgningen. Man har registrert diagnose, alder, lengde på innleggelse, lengde på halo
behandling, samt major kurve Cobb vinkel for skoliosen og kyfosen. Dette ved innleggelse
samt pre og post fiksasjon. Man har også registrert komplikasjoner knyttet til halo
behandlingen samt fiksasjonen.
Resultater: De 5 pasientene hadde en gjennomsnittlig Halo behandlingstid på 80 døgn og
innleggelse på 90 døgn. Pre Halo Cobb vinkel var for skoliose 64 grader,og kyfose 103 grader.
Pre-fiksasjon med halo Cobb var for skoliose 55 grader og kyfose 95 grader. Etter endelig
fiksasjon var Cobb for skoliose 42 grader og kyfose 76 grader. Alle tall er angitt som gjennomsnitt. Selve halo behandlingen virket vel tolerert uten alvorlige komplikasjoner. Det ble registrert en forbigående svelgparese; reversibel med reduksjon i traksjon og en pasient var uspesifikt utilpass den første uken av behandlingen. Det var en overfladisk pinne infeksjon.
Det var ingen peroperative nevrologiske komplikasjoner. 3 av 5 pasienter har så langt opplevd alvorlige komplikasjoner postopertativt. En utviklet sårnekrose og ble behandlet med
myokutan lap. En opplevde tidlig osteosynteseløsning og etter refiksasjon påfølgende
infeksjon. Ytterligere en har sannsynlig sen infeksjon.

Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssjukehus
Ortopedisk avdeling, haukeland Universitetssjukehus

Introduksjon: Fiksering til osteoporotiske virvler etter oppretting av frakturer og deformiteter, er et betydelig problem. Vi ser ofte løsning av pedikkelskruene og refrakturer.
Etter operasjoner for kyfoskolioser thoracalt ved syndromer og andre kyfoserende tilstander,
som for eksempel Mb. Parkinson, oppleves også problemer med osteosyntesesvikt.
Metode: I 2007 lanserte Keyvan Mazda og Brice Illharreborde en ny metode for fiksering til
thoracalcolumna ved idiopatisk skoliose. Fiksasjonsmetoden består av en stagklemme som
fikseres rundt lamina ved et vevd polyesterbånd med stor slitestyrke. Den kan låses til staget,
og ryggen kan så trekkes inntil staget med stor og kontrollert kraft med spesiallagede tenger.
Den gir derfor en bedre fiksasjon til vertebra og mer kontrollert bevegelse på staget enn
cerclage med wire, som har mye av det samme prinsippet. Båndet har betydelig mindre risiko
enn wire for å skjære seg ut gjennom bein. Klemmene finnes i stål og titanlegering, og kan fås
til forskjellige stagdiametre.
Erfaring: Vi har brukt denne fiksasjonsmåten i tillegg til skruefiksering på 4 pasienter: 2 eldre
kvinner med invalidiserende hyperkyfose i thoracolumbalovergangen etter osteoporotiske
fracturer, og 2 syndrombarn med osteosyntesesvikt og trykksår over implantatet etter
tidligere operasjon for kyfoskoliose.
Observasjonstiden er henholdsvis 9, 6, 5 og 1 måned.
Alle fikk umiddelbart funksjonsforbedring og ingen har fått svikt i osteosyntesen eller andre
implantatrelaterte komplikasjoner.
Vurdering: Vår erfaring er at dette i enkelte tilfeller er et nyttig supplement til annet ryggfiksasjonsutstyr. Ulempen er prisen, som er betydelig. Kan man spare alvorlige komplikasjoner, vil det allikevel svare seg.

Diskusjoner: Dette er en svært heterogen gruppe pasienter som er vanskelig å inkludere i
kontrollerte prospektive studier. De er avhengig av et behandlingsopplegg tilpasset deres
spesielle behov på flere nivåer.
Konklusjon: ”Gravity-halo traction” virker å være et trygt behandlingstilbud ved vår
avdeling. Det virker også å være en effektiv måte for å oppnå en gradvis korreksjon før
endelig fiksasjon.
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Ventetid for Adolescent Idiopatisk skoliose operasjon
ved OUS- Rikshospitalet

Genetic contribution of catechol-O-methyltransferase variants in
treatment outcome of low back pain
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Bakgrunn: Når barn må vente for lenge for skoliose operasjon, får de høyere risiko for
komplikasjoner og kan trenge mer omfattende inngrep enn planlagt.
I en undersøkelse hvor 88 ungdom med skoliose har ventet lenger enn seks måneder for
kirurgisk inngrep, trengte ca.15 % ekstra kirurgi på grunn av en forverret tilstand mens de
ventet. Av 128 skoliose pasienter som ventet mindre enn 6 måneder for kirurgi, var det bare
1,6 % som trengte ytterligere kirurgi enn planlagt.
Det er derfor anbefalt at ungdommer med skoliose (AIS) ikke bør vente mer enn 3 måneder
    er for å unngå risiko for komplikasjoner og forverring av skoliosen.
for operasjon. Dette
Formål: Hensikten med undersøkelsen var å undersøke ventetid for skoliose operasjon ved
vår avdeling i en 2 års periode; 2009 før sammenslåing av OUS og i 2010 etter sammenslåing
av OUS.

Background context: Treatment outcome of low back pain (LBP) is associated with interindividual variations in pain relief and functional disability. Genetic variants of catechol-Omethyltransferase (COMT) gene have been previously shown to be associated with variable
pain sensitivity and dosage of analgesia.
Purpose: To examine the association between COMT polymorphisms and clinical outcome in
patients with LBP treated with surgical instrumented fusion and cognitive intervention and
exercise.

Materialer og metoder: Systematisk gjennomgang av røntgenbilder og journal av pasienter
operert første gang for AIS i år 2009 og 2010 ble inkludert.

Patient Sample: 93 unrelated Norwegian patients with lumbar disc degeneration (LDD) and
LBP for a duration of 1 year, unresponsive to supervised non-operative treatment. 60 patients
underwent lumbar instrumented fusion while 33 were treated with cognitive therapy and
exercises. All patients were radiologically evaluated to have disc degeneration at no more
than two levels (L4-L5 and/or L5-S1).
Outcome Measures: Oswestry Disability Index (ODI) and Visual Analog Score (VAS LBP).

Resultater: I 2009 var 33 pasienter identifisert. 82 % var jenter og 18 % var gutter.
Gjennomsnittlig ventetid fra pasientene var søkt inn til operasjon til de var operert var 4 mnd
(0-14). Skoliosen har økt i gjennomsnitt 4˚ i ventetiden (0-14˚). 6 pasienter fikk ytterlige
operasjoner, hvorav 5 (15 %) var for seine infeksjoner eller mistanke om infeksjoner.
Det var ingen sammenheng mellom ytterlig kirurgi og ventetid.

Methods: Patients completed standardised questionnaires for assessing the ODI and VAS LBP
scores at baseline and at 7-11 years follow up. 60 surgical patients underwent posterolateral
fusion. Genotyping was performed for 5 previously reported COMT single-nucleotide polymorphisms (SNPs). Association between SNPs and outcome variables was tested using singlemarker as well as haplotype association analysis.

Diskusjon: Deformitetskirurgi er hoved fagområdet for ryggseksjonen ved OUS rikshospitalet. I forbindelse med sammenslåing av OUS fra 2010 har seksjonen opplevd sterkt
redusert behandlingskapasitet. Der er viktig å undersøke konsekvensen av denne reduserte
behandlingskapasiteten for vår pasienter.

Results: Single-marker analysis among 93 patients revealed an association of COMT SNP
rs4680 with an improvement in post treatment VAS LBP at 7-11 year follow up (p=0.05 and
mean effect size β = 13.48). Analysis for 60 surgical patients revealed a significant association
between rs4680 and an improvement in VAS LBP, 7-11 years after surgery (p = 0.011 and mean
effect size β = 20.94). Improvement was found to be more in females compared to males
(p=0.04) and greater among heterozygous patients compared to the homozygous.
COMT polymorphisms rs4680 and rs4633 were found to be genotypically similar and in
strong linkage disequilibrium (LD) and hence revealed similar associations. No association
was observed for the analysis of the common haplotypes these SNPs were situated in.

Konklusjon: Ventetid for skoliose kirurg for AIS er lengre enn anbefalt i 2009. Det er
sannsynligvis enda lengre ventetid for 2010.
Betydning/relevans: Det kan være farlig for AIS pasienter å vente for lenge for skoliose
operasjon. Ledelsen bør derfor vite om konsekvensen av for høy innstamming av
behandlingskapasiteten for skoliose pasienter.
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Conclusions: This study reports an association between variation in pain sensitivity COMT
gene and reduction in pain after surgical and cognitive treatment for low back pain in LDD
patients. Our findings highlight the role of genetic variants of COMT gene in describing the
variation in success of LBP treatments. We suggest that replication of our results in large
samples with testing for other pain related genes also, will help explain the inter-individual
variation and make treatment outcome more predictable.
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No difference in 9-year outcome in CLBP patients randomized to lumbar
fusion versus cognitive intervention and exercises

Kliniske resultater etter innsettelse av lumbale skiveproteser
ved SI Elverum
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Purpose: To compare 9-year outcome in patients with chronic low back pain treated by
instrumented lumbar fusion versus cognitive intervention and exercises.
Methods: The main outcome measure was the Oswestry Disability Index (ODI). Secondary
outcome measures included pain, fear avoidance beliefs, trunk muscle strength, medication,
and return to work

    of the patients randomized to cognitive intervention and exercises had
Results: One third
crossed over and been operated and one third of the patients allocated to lumbar fusion had
been re-operated. The intention to treat analysis detected no differences between the two
groups. The mean adjusted treatment effect for ODI was 1.9 (95% CI -7.8 to 11.6). Analysed
according to the treatment received, more operated patients used pain medication and were
out of work.
Conclusions: Outcome at 9-year was not different between instrumented lumbar fusion and
cognitive intervention and exercises.

Bakgrunn: Pasienter med kroniske korsryggsmerter og degenerative forandringer i ryggen
har tradisjonelt kunnet tilbys kirurgisk behandling i form av avstivning, dersom konservativ
behandling ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Siden slutten av 1980-tallet har også lumbale skiveproteser i økende grad vært et tilbud til denne pasientgruppen. Randomiserte kontrollerte
studier med inntil fem års oppfølging har vist at lumbale skiveproteser ikke gir dårligere resultater enn avstivning. Ved to års oppfølging har man i den norske skiveprotesestudien funnet
signifikant bedre ryggfunksjon etter innsettelse av lumbale skiveproteser enn etter konservativ behandling. Utover dette er langtidsresultatene ved lumbale skiveproteser ikke godt
kartlagt. Ved SIHF Elverum er 22 pasienter operert med lumbal skiveprotese i tidsrommet
2003-2010. Kliniske resultater fra mindre ortopediske avdelinger er tidligere ikke publisert.
Formål: Kartlegging av kliniske resultater av lumbale skiveproteser ved Sykehuset Innlandet.
Materiale og metode: 22 pasienter er operert med lumbal skiveprotese ved Sykehuset
Innlandet. Alle i tidsrommet 2003-2010, og alle er operert på Elverum. De ble rutinemessig
fulgt opp i ett år. Vi har i 2011 sendt ut spørreskjema og registrert VAS (0-10) for smerte i rygg/
ekstremitet, Oswestry Disability Index, arbeidsstatus, bruk av smertestillende medisiner, og
pasienttilfredshet. Undersøkelsen er utført av en person som ikke har deltatt i behandlingen
av pasientene.
Resultater: 20 pasienter (91 %) svarte på spørreskjemaet. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var
63 (14-89) måneder. Gjennomsnittlig bedring i VAS var 2,8 for ryggsmerte og 0,9 for ekstremitetssmerte. Gjennomsnittlig bedring i Oswestry Disability Index var 23 %. 11 pasienter var i
fullt arbeid. 13 pasienter hadde behov for smertestillende medisiner på grunn av ryggsmerter.
19 pasienter ville latt seg operere igjen dersom de hadde visst resultatet av operasjonen på
forhånd.
Diskusjon: Responsen på spørreundersøkelsen var god, og undersøkelsen gir pålitelige svar
om kvaliteten ved behandlingen ved SI Elverum. Materialet er lite, og ikke-kontrollerte undersøkelser som denne skal ikke brukes til å gi anbefalinger om valg av behandlingsform.
Betydning/relevans: Innsettelse av lumbale skiveproteser er gjennomført på en trygg måte
ved SI Elverum, og de kliniske resultatene samsvarer bra med internasjonalt publiserte data
fra større klinikker. Det kreves fortsatt større prospektive randomiserte kontrollerte
undersøkelser med lang oppfølgingstid etter innsettelse av lumbale skiveproteser.

184

• Høstmøteboken 2011

• Høstmøteboken 2011

185

Abstrakt 95

Abstrakt 96

Spinalkirurgi 2

Spinalkirurgi 2

Kostnadsanalyse av primæroperasjon for lumbal spinal stenose:
Mini-invasiv dekompresjon vs. X-stop

Lumbal Spinal Stenosestudien: Mini-invasiv dekompresjon vs X-stop.
Foreløpige resultater
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Bakgrunn: X-stop er et dekomprimerende interspinøst implantat som lanseres som et
alternativ til dekompresjonskirurgi ved lumbal spinal stenose. Implantatet opereres inn
mellom prosessus spinosi for å flektere i aktuelle stenotiske nivå og gir dermed bedre plass
til nervene. Implantatet har en kostnad som kan forsvares hvis metoden gir et bedre resultat,
eller et like bra resultat til lik eller lavere kostnad.
Formål: Denne analysen tar sikte på å regne ut forskjell i sykehuskostnader ved primær    ut hvor mye prisen på implantatet X-stop utgjør av den totale kostnaden
operasjon, og finne
ved denne metoden.
Materiale og metoder: Lumbal Spinal Stenosestudien er en randomisert kontrollert multisenterstudie der 98 pasienter er inkludert til hhv X-stop eller mini-invasiv dekompresjon.
De totale kostnadene for hver av metodene, dvs kostnader for sykehuset, pasienten og
samfunnet, inngår i en kost-effektanalyse.
For utregning av sykehuskostnader er det i all hovedsak benyttet en top-down modell. Det er
en etablert metode basert på Helsedirektoratets veileder, der man med utgangspunkt i sykehusets regnskapstall fordeler kostnadene til standardiserte kostnadsgrupper, som for eksempel operasjon, intensiv eller den enkelte sengepost. Deretter fordeles kostnadene på de aktuelle kostnadsenhetene, som operasjonsminutt, anestesiminutt eller liggedøgn. Ved å beregne
gjennomsittlig tidsforbruk for hver operasjonsmetode har vi beregnet kostnaden for hver av
metodene. Prisen på et implantat er 25.300,- og inngår i kostnaden for X-stop metoden.
Resultat: Kostnadene for mini-invasiv dekompresjon er 31.000,- for ett nivå og 36.000,- for
to nivå. Ved innsettelse av X-stop er prisen beregnet til 43.000,- i ett nivå og 75.000,- i to nivå.
Kostnadsanalysen viser at prisen på X-stop utgjør 59% av de totale kostnadene ved
primæroperasjon i ett nivå og 67% i to nivå.
Diskusjon: Prisforskjellen mellom de to metodene går i favør av mini-invasiv dekompresjon.
Forskjellen øker ved operasjon i to nivåer. Kostnadene ved innsettelse av X-stop domineres av
implantatprisen og kompanseres ikke av raskere og dermed rimeligere pasientforløp. X-stop
må derfor vise signifikant bedre klinisk effekt, raskere rehabilitering, lavere komplikasjonsrate
og/eller lengre effektvarighet for å bli et foretrukket alternativ over mini-invasiv dekompresjon. 2 års oppfølging vil gi svar på om det er tilfelle. Kostnadsberegninger er estimater basert
på fasktiske regnskapstall og inneholder stor grad av usikkerhet. Usikkerheten vil stort sett
slå ut likt i sammenlikningen av disse to operasjonsmetodene.

Ortopedisk avd., Sykehuset Innlandet, Lillehammer/NTNU
Ortopedisk avd., St. Olav Hospital
Ortopedisk avd., St. Olav Hospital
Nevrokirurgisk avd., St.Olav Hospital

Bakgrunn: Lumbal Spinal Stenosestudien er en randomisert kontrollert multisenterstudie
som sammenlikner mini-invasiv dekompresjon med et interspinøst dekomprimerende
implantat, X-stop.
Formål: Presentere foreløpige resultater etter at halvparten av de planlagte pasientene er
inkludert. Denne intermediæranalysen er i tråd med protokollen og har til hensikt å se om
studiet skal videreføres.
Materiale og metode: Av de første 91 av planlagte 180 pasienter inkludert i Lumbal Spinal
Stenosestudien, var 82 tilgjenglig for analyse. Vi så på demografi, antall opererte nivåer og
3 mnd resultat når det gjelder ZCQ, ODI, EQ-5D og VAS smerteskår. Samtidig så vi på antall
komplikasjoner og reoperasjoner for pasienter operert til nå.
Resultater: Det var hhv 43 pasienter operert med mini-invasiv teknikk og 46 med X-stop.
ZCQ, ODI og VAS skår var ikke signifikant forskjellige mellom gruppene, men ved 3 mnd var
det signifikant bedre EQ-5D skår (p<0,05) hos pasienter operert med X-stop. Det var 3 perioperative komplikasjoner i X-stop gruppen og 4 i mini-insvasiv gruppen. Det var totalt 13 (28%)
reoperasjoner der X-stop ble fjernet og det samtidig ble utført dekompresjon. I gruppen som
fikk utført kun mini-invasiv dekompresjon ble det hos 3 (7%) utført ny dekompresjon.
Forskjellen var signifikant (p=0.001).
Diskusjon: Andel reoperasjoner for X-stop var i samsvar med nyere data. Det var noe mer
alvorlige komplikasjoner i mini-invasiv gruppen. X-stop synes altså å være noe mer skånsom
en mini-insvasiv dekompresjon. Imidlertid ble det vedtatt å avslutte studien, etter at totalt
98 pasienter var inkludert på bakgrunn av den signifikant høyere reoperasjonsraten i X-stop
gruppen. Selv om pasienter som fikk satt inn X-stop synes å komme seg tidligere er den relativt høye reoperasjonsraten i denne gruppen et signal om at X-stop som metode bør brukes
kritisk. Hvilken plass metoden har ved operasjon av spinal stenose vil kanskje komme klarere
fram når 2-års resultatet av studien foreligger.
Betydning: Intermediæranalyse etter at halvparten av pasientene var inkludert viste en
uakseptabel høy reoperasjonsrate i X-stop gruppen og studien ble derfor stoppet.

Betydning: Kost-effektanalyse er viktig å gjøre når en ny operasjonsmetode blir innført.
Kostnadsanalysen i denne studien er en del av dette og kan appliseres på andre studier.
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Perkutan transpedikulær fiksasjon av thorakale og lumbale frakturer

Isthmisk Spondylolistese, status etter kirurgi
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Bakgrunn: Perkutan transpedikulær fiksasjon har kommet som et alternativ til tradisjonell
åpen fiksasjon i behandling av thorakale og lumbale frakturer. Mini-invasiv kirurgi har
advokert for mindre komplikasjoner, færre postoperative infeksjoner, mindre blodtap, kortere
hospitalisering- og hurtigere mobilisering av pasienter. Motargumenter har vært at perkutan
teknikk, gir dårligere reposisjon av frakturer, større tap av korreksjon særlig ved bruk av
polyaksiale skruer, og at teknikken ikke egner seg for alle typer av frakturer.
Formål: Vi ønsket å evaluere våre erfaringer med denne nye metoden med tanke på eventuelle komplikasjoner herunder skrueplassering, blodtap, infeksjoner, og fraktur korreksjon.

   

Materiale og metode: Perkutan fiksasjon ble innført som et alternativ til åpen tradisjonell
kirurgi i oktober 2010. I perioden 20/10-2010 til 1/8-2011 ble det operert 56 pasienter med
thorakolumbale frakturer ved ryggseksjonen, Ortopedisk avdeling Ullevål, OUS. 42 pasienter
med totalt 55 frakturer ble behandlet med mini-invasiv perkutan teknikk. 30 pasienter var
menn, og 12 pasienter var kvinner; gjennomsnittsalder var 48 år (11 til 81 år). Det ble tatt
pre- og postoperativ CT av alle pasienter, og rutinemessig rtg kontroll etter 6 og 12 uker.
Resultat: 28 (67 %) av pasientene var multitraumatiserte, og 14 (43 %) hadde enkeltskade.
Alle frakturer er klassifisert etter revidert AO-, og TLICS klassifikasjon. 18 (43 %) type A
frakturer, 23 (55 %) type B frakturer, og 1 (2 %) type C fraktur. 21 (38 %) lesjoner var lokalisert
til thorakalkolumna(Th1-Th10), 22 (40 %) thorakolumbalovergangen (Th11-L1), og 12 (22 %)
lumbalkolumna (L2-L5). Operasjonstid for kortsegmentfiksasjon var i gjennomsnitt 74,5 min
(45-135min), og for flersegmentfiksasjon (4-9 nivåer) 151 min (74-240min). Blodtapet var i
gjennomsnitt 129 ml (25-200ml). Kortsegmentfiksasjon ble utført på 27 (64 %) pasienter
(monoaksiale skruer), og 15 (36 %) pasienter med flersegmentsfiksasjon(polyaksiale skruer).
I tillegg er det utført corpectomi på en pasient, VBS stent/sementering på en pasient, og mikrodekompresjon på ytterligere 3 pasienter. 2 pasienter hadde lettgradig parese
preoperativt, og 5 pasienter hadde radikulære smerter.
CT kontroll postoperativ viste god eller optimal skrueplassering av 227 skruer, minimal/
neglisjerbar feilstilling av 10 skruer og moderat feilstilling av 2 skruer. Ingen av de feilplasserte
skruene har resultert i komplikasjoner, eller medført reoperasjon. Det er ikke påvist noen
implantatrelaterte infeksjoner. Korreksjon i sagitalplanet, målt med RKA (Regional kyfose
vinkel) viser i gjennomsnitt en endring på 5,4 grader thorakalt, 11,6 grader thoracolumbalt og
-10,5 grader lumbalt.
Diskusjon: Perkutan fiksasjon er etter vår mening en sikker og god metode for behandling
for nesten alle typer thorakale og lumbale frakturer, og gir ikke dårligere reponeringsmuligheter enn tradisjonell åpen teknikk. Innføring av et dedikert ryggbord i samme periode har
også forenklet behandlingen og reponeringen av frakturer.
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Bakgrunn: Isthmisk spondylolistese (Newton type 2) oppstår i hovedsak hos barn og unge,
insidensen er 5-7%, men varierer med populasjon. 95% har glidning mellom L5 og S1.
Tendens til glidning er størst i vekstperioden, der det er større tendens til glidning hos jenter.
Spondylolistese gir som regel lite plager og skal sjelden opereres. På grunn av smerter,
redusert livskvalitet eller stor glidning blir noen av disse pasientene operert.
Formål: Vi ønsket å få oversikt over antall opererte lavgradige spondylolisteser ved vårt sykehus, komplikasjonsfrekvens, og årsak til eventuelt reoperasjon. Et større antall opereres i vår
region på Kysthospitalet i Hagevik, men de pasientene er noe eldre.
Materialer og metoder: I tidsrommet 1994 til dags dato er totalt 42 pasienter operert for
spondylolistese med spondylolyse. 14 av disse hadde grad 4 –5 og fikk intercorporal fiksasjon
in situ. Disse er presentert tidligere, og tas ikke med her. 28 pasienter (17 kvinner) er operert
for spondylolistese med spondylolyse (Newton type II) med posterolateral fiksasjon, de fleste
også instrumentert (22 av 28). Alder ved operasjonen var i snitt 18 år (9-31). Graden av
glidning (etter Meyerding) var 3 i 2 tilfeller, 4 i ett tilfelle, ellers 1 og 2.
Resultat: 26 ble fiksert L5-S1. 2 ble fiksert L4-S1, den ene var ved reoperasjon grunnet
mangel på tilheling etter uinstrumentert operasjon, den andre pga stor glidning initialt (grad
4)). Ingen postoperative infeksjoner er journalført. I alt finner vi 4 pasienter med manglende
tilheling, 2 fiksert instrumentelt, og 2 fiksert posterolateralt.
6 har i tillegg fått fjernet osteosyntesemateriale. Årsak til fjerning: 4 ønsket det selv,1 pga ung
alder og 1 pga ubehag. I gjennomsnitt ble osteosyntesematerialet fjernet
22,7 mndr etter innsetting. 1 pasient med invalidiserende ryggsmerter preoperativt ble
fiksert instrumentelt, implantater ble fjernet da symptomene vedvarte, hun ble på ny fiksert
og tilheling er stadfestet, men symptomene er uforandret. Åpenbart er plagene ikke relatert
til den påviste lysen og glidning.
Diskusjon: Våre funn samsvarer med det som er publisert. Seleksjonen er meget viktig.
Ut fra resultatene synes seleksjonen av pasientene for operasjon å være riktig og de fleste har
utbytte av operasjonen. 2 av 22 instrumenterte hadde manglende tilheling, mens 2 av 6
uinstrumenterte er eller blir reoperert for dette. De uinstrumenterte får spilekorsett i ca 6
mnd postoperativt. Vi bruker nå instrumentering av alle, selv om mange ønsker å få fjernet
skruene etterpå. Det gir en raskere effekt, og man slipper korsett.
Konklusjon/betydning/relevans: Operasjon på riktig indikasjon gir god effekt, og
komplikasjonsraten er lav.
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Adjacent level degenerasjon (ALD) etter operasjon med skiveprotese
eller rehabilitering hos pasienter med korsryggsmerter og
degenerative skiveforandringer; MR-data fra en randomisert studie

Forlengelse av Fusjon med TLIF ved ”Adjacent level disease”
i lumbalcolumna
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Introduksjon: Det er antatt at gjennomgått fusjon i lumbalcolumna disponerer for degenerative forandringer i tilgrensende segmenter (adjacent level disease = ALD). Dette fører til tap
av skivehøyde, fasettleddsartrose, kyfosering, spondylolistese og spinal stenose. Klinisk kan
dette gi symptomer i form av ryggsmerter, spinal claudicatio og nerverotssmerter.

Bakgrunn: Forløpet av ALD og fasettleddsdegenerasjon (FJD) etter operasjon med skiveprotese er uavklart. Det er behov for studier som sammenligner radiologiske forandringer hos
    med skiveprotese versus pasienter behandlet konservativt.
pasienter operert
Formål: Å sammenligne forløpet av ALD (skivehøyde, signal, kontur, høyintensitetssone og
Modic forandringer) i nabonivået til en degenerert skive mellom pasienter operert med skiveprotese og pasienter behandlet konservativt. Samt å sammenligne utvikling av FJD mellom
gruppene i ”behandlet” nivå.
Materialer og metoder: En prospektiv, randomisert klinisk studie med 2-års oppfølging
(Den Norske skiveprotesestudien). 117 pasienter med korsryggsmerter i minst 1 år, Oswestry
Disability Index (ODI) ≥30 poeng og degenerative lumbale skiver er inkludert i datamaterialet. MR ble utført før behandling og ved 2 års oppfølging. Nivåene over og fasettleddene på
”behandlet” nivå ble vurdert av to uavhengige radiologer. Ved uenighet vurderte en tredje
radiolog bildene.Utviklingen av ALD og FJD ble også sammenlignet med kliniske utfall. Data
ble analysert med Pearsons Chi-square test, Fischers exact test og logistisk regresjonsanalyse.
Resultater: Utviklingen av ALD fra før behandlingen til 2 år var liten.Prevalens av endring i
MR funn fra baseline til 2 år var lav, og det var ingen statistisk signifikant forskjell i ALD mellom de to behandlingsgruppene (p=0.38). Hos 20 av 59 (34%) opererte pasienter ble det funnet en økt eller tilkommet FJD og hos1 pasient (2%) redusert FJD. Av pasienter behandlet med
rehabilitering hadde 2 av 57 (4%) pasienter økt eller tilkommet FJD (4%) i ”behandlet” nivå og
1 (2%) redusert FJD. Forskjellen mellom gruppene var statistisk signifikant (p<0.001). Det ble
ikke funnet signifikant sammenheng mellom utvikling av ALD eller FJD og kliniske utfall (ALD;
pasient tilfredshet, p=0.7, ODI, p=0.9, VAS, p=0.7)(FJD; pasient tilfredshet, p=0.2, ODI, p=0.6,
VAS, p=0.8)

Pasienter og metode: 9 pasienter operert med TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion)
for symptomgivende degenerative forandringer i segmentet ovenfor tidligere fusjon i lumbalcolumna ble vurdert ved gjennomgang av operasjonsregister, journal og bildediagnostikk.
Det var 8 kvinner og 1 mann. Alder 60 (48-70) år. Tid fra tidligere fusjon 53 (27-84) mnd. Tid
fra operasjon for ALD til siste kontroll var 9 (3-12) mnd. 2 pasienter ble operert i nivå L3/L4,
7 pasienter i nivå L2/L3. 8 pasienter hadde ryggsmerter og symptomer på spinal stenose, 1
pasient bare ryggsmerter som indikasjon for operasjon. 7 pasienter hadde spondylolistese i
det affiserte segmentet, 6 pasienter hadde kyfose i segmentet
Resultatet: Det var signifikant korrelasjon (0,69) mellom Cobbs vinkel i det øvre, tidligere
fikserte segmentet og grad av glidning i segmentet med ALD (p=0.04) før operasjon.
Hos de 6 pasientene som hadde kyfose i ALD segmentet preoperativt var kyfosen redusert fra
7 (2-17) til 0(12 – (-12)) grader (p=0.04).
Spondylolistese i affisert segment var redusert fra 7(0-12) til 2 (0-6) mm (p<0.003).
Ved skjønnsmessig vurdering av klinisk resultat ved siste kontroll vurderes 8 av 9 pasienter
å ha hatt god effekt av inngrepet, 1 pasient hadde ingen bedring. Det var ingen vesentlige
komplikasjoner.
Diskusjon: Grad av spondylolistese i et segment med ALD synes å være relatert til Cobb
vinkel i nedenforliggende tidligere fiksert segment.
Ved symptomgivende degenerative forandringer i segmentet ovenfor tidligere fiksert
segmenter i lumbalcolumna tyder våre resultater på at en på kort sikt kan bedre kliniske
symptomer og korrigere feilstillingen ved å forlenge fusjon med TLIF.

Diskusjon/betydning: Vi fant ingen forskjell mellom gruppene vedrørende ALD, men
fasettleddene i det ”behandlede” nivået viste økt degenerasjon i den opererte gruppen.
MR vurderingen av fasettledd har imidlertid begrenset reliabilitet og resultatene må tolkes
med forsiktighet. Observasjonstiden er dessuten kort og vi planlegger nå en
langtidsoppfølging etter minimum 8 års observasjon med CT i tillegg til MR.
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PREDIKTORER FOR OSTEOSYNTESESVIKT VED INTERN FIKSASJON
AV MEDIALE LÅRHALSBRUDD

PREDIKTORER FOR OSTEOSYNTESESVIKT VED INTERN FIKSASJON
AV TROKANTÆRE BRUDD

Brattgjerd JE
Strømsøe K

Brattgjerd JE
Strømsøe K

Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Bakgrunn: De fleste studier av resultater etter lårhalsbrudd behandlet med ublodig
reposisjon og intern fiksasjon angir høy forekomst av komplikasjoner, spesielt for de dislokerte lårhalsbruddene. Fremdeles utføres nagling av lårhalsbrudd hos over 90% av pasienter
med udislokerte mediale lårhalsbrudd og 20 prosent av pasienter med dislokerte mediale
lårhalsbrudd i følge Norsk Hoftebruddsregisters rapport d.a. Imidlertid vil det pga den aldersstratifiserte behandlingsalgoritme hvor de yngre og de aller eldste med dislokerte lårhalsbrudd blir operert med intern fiksasjon, fortsatt være hensiktsmessig å påvise faktorer som
predikerer for osteosynteserelaterte komplikasjoner; tidlig osteosyntesesvikt, pseudartrose
og caputnekrose ved mediale lårhalsbrudd.
Formål: Belyse   betydningen av kvaliteten på reposisjonen, osteosyntesen og
osteosyntesemateriell som prognostiske faktorer for osteosyntesesvikt.
Material og metode: 301 pasienter med mediale lårhalsbrudd behandlet med reposisjon
og fiksasjon med LIH nagler i perioden 2008-2009 ved tidligere Aker universitetssykehus ble
identifisert ved hjelp av avdelingens hendelsesregister.
Resultat: Av 301 mediale lårhalsbrudd var 230 dislokerte (76,4%). Kun 2/71 pasienter (2,8%)
med udislokerte lårhalsbrudd fikk osteosyntesesvikt. Av de dislokerte lårhalsbruddene fiksert
med 2 LIH nagler fikk 33/146 (22,6 %) pasienter osteosyntesesvikt, mens av lårhalsbrudd med
bakre kommunisjon, vurdert peroperativ som mer ustabile og fiksert med 3 LIH nagler fikk
18/84 (21,4%) komplikasjoner. 24/149 pasienter (16,1 %) med optimalt reponert opprinnelige
dislokerte lårhalsbrudd fikk osteosyntesesvikt, mens 27/81 (33,3%) med redusert kvalitet på
reposisjonen fikk osteosyntesesvikt. 17/100 (17 %) pasienter med optimalt fiksert opprinnelige dislokerte lårhalsbrudd fikk osteosyntesesvikt, mens 6/15 (40%) med redusert kvalitet på
plassering av naglene fikk osteosyntesesvikt. Det ble funnet en ikke signifikant lavere risiko
for 3 LIH nagler ved dislokerte lårhalsbrudd med risiko for osteosyntesesvikt med optimal
reposisjon og optimal plassering av naglene på (15,6%). Ved univariate analyser var det signifikant beskyttende effekt mot osteosyntesesvikt av optimal reposisjon, og optimal plassering
av osteosyntesematerialet ved dislokerte mediale lårhalsbrudd. Bedringen i prognose av
behandling av dislokerte lårhalsbrudd med ytterligere 1 nagle var ikke signifikant.
Diskusjon: Resultatene fra en slik gjennomgang av mulige prediktorer må tolkes forsiktig.
For udislokerte mediale lårhalsbrudd er 2 nagler fortsatt førstevalg av behandlingsalternativ.
Betydning: Gjennomgangen viser at de generelle prinsipper for bruddbehandling med
adekvat reposisjon og osteosyntese også gjelder for mediale lårhalsbrudd og at en neglisjering av disse prinsipper vil bidra til høye rater for osteosynteserelaterate komplikasjoner for
metoden. Gjennomgangen antyder at ytterligere 1 nagle vil kunne redusere forekomst av
osteosyntesesvikt ved de vanskeligst stabiliserbare lårhalsbruddene. For avklaring av effekten
av 1 ekstra nagle ved behandling av dislokerte lårhalsbrudd trengs ytterligere studier.
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Bakgrunn: De trokantære brudd underligger spesielle biomekaniske utfordringer som visualiseres ved medialisering av det distale fragmentet og forkortning under bruddtilheling.
For de stabile trokantære brudd (3.1.-A.1 etter AO-klassifikasjonen) synes de ulike metodene
å være likeverdige så lenge de intramedullære implantatene ikke ender med en stresskonsentrasjon distalt. Hvilket implantat som bør brukes i behandlingen av instabile trokantære
brudd (A.2 og A.3) er omdiskutert. Ifølge Nasjonalt Hoftebruddregister (NHBR) er glideskrue
med plate klart hyppigst anvendte fiksasjonsteknikk ved både stabile og instabile trokantære
brudd. Det er i tillegg en økning i antall trokantære støtteplater benyttet og de benyttes nå i
nær halvparten av de instabile trokantære brudd. Imidlertid er det fortsatt sannsynlig osteosynteserelaterte reoperasjonsrater for stabile trokantære brudd på 4,9% og på 8,7% for instabile pga tidlig osteosyntesesvikt, cut-out eller pseudartrose, ifølge NHBR.
Formål: Belyse betydningen av kvaliteten på reposisjonen, osteosyntesen og osteosyntesemateriell som prognostiske faktorer for osteosyntesesvikt.
Material og metode: 222 pasienter med trokantære brudd i perioden 2008-2009 ved tidligere Aker universitetssykehus ble identifisert ved hjelp av avdelingens hendelsesregister med
påfølgende journalgjennomgang og klassifisering av kvaliteten på reposisjonen og plasseringen av osteosyntesematerielet på røntgen. Pasientene ble behandlet med blodig reposisjon
og intern fiksasjon med Dynamic Hip Screw med skrue eller ”blade”, antirotasjonsskrue og
med tillegg av trokantær støtteplate ved instabile trokantære brudd.
Resultat: 3/74 (4,1%) av stabile trokantære brudd fikk reoperasjonstrengende osteosyntesesvikt, mens 8/148 (5,4%) av instabile. Av brudd operert med DHS-skrue fikk 2/42 stabile og
6/84 instabile reoperasjonstrengende osteosyntesesvikt, hhv 4,7% og 7,1%. Av brudd operert
med DHS-blade fikk 1/32 stabile og 2/64 instabile osteosyntesesvikt tiltrengende reoperasjon(3,1%). 3/121 instabile brudd (2,4%) med optimal reposisjon fikk osteosyntesesvikt og
reoperasjon, mens 3/26 (11,5%) med redusert kvalitet på reposisjonen fikk reoperasjonskrevende osteosyntesesvikt. 0/59 (0 %) pasienter med instabile trokantære brudd og optimal
plassering av glideskruen/blade fikk reoperasjonstrengende osteosyntesesvikt, mens 8/89
(8,9%) med redusert kvalitet på plassering av glideskruen/blade fikk reoperasjonstrengende
osteosyntesesvikt og dette ble funnet signifikant for p =0.01.Ved statistiske analyser ble det
funnet en signifikant økt risiko for reoperasjonstrengende osteosyntesesvikt ved en reduksjon av kvaliteten på plasseringen av glideskruen for instabile brudd. Økningen i risiko for
osteosyntesesvikt ved redusert kvalitet på reposisjon og ved bruk av DHS skrue istedet for
blade var ikke signifikant.
Diskusjon: Resultatene fra en slik gjennomgang av mulige prediktorer må tolkes forsiktig.
Imidlertid fremlegges lavere reoperasjonsrate for instabile brudd i dette materialet enn fra
NHBR. En mulig forklaring er at samtlige instabile brudd er operert med antirotasjonsskrue og
trokantær støtteplate.
Betydning: For å kunne si noe om hvilket implantat som egner seg best klinisk for instabile
trokantære femurfrakturer bør videre studier gi kunnskap om grunnleggende biomekaniske
forhold i proksimale del av lårbeinet under belastning relatert til implantatvalg. Imidlertid
vil utsagnverdien til slike eksperimentelle biomekaniske studier være begrenset hvis de ikke
etterfølges av kliniske studier.
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Protese ved hoftebrudd – preoperativ ventetid og infeksjon

Resultater etter lårhalsbrudd operert med totalprotese.
En gjennomgang av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister

Westberg M
Grøgaard B
Frihagen F
Nordsletten L

Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling
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Bakgrunn: Dislokerte hoftebrudd behandles i dag i hovedsak med hofteprotese, fortrinnsvis
hemiprotese. Hoftebrudd er forbundet med forøket morbiditet og mortalitet. Hyppigheten
av postoperativ infeksjon antas å ligge mellom 8-10%, mens dødeligheten ved ett år ligger
rundt 25%. Det er uavklart, og mye debattert, hvorvidt ventetid mellom skade og operasjon
innvirker på risiko for postoperative komplikasjoner.
Formål: Vi ønsket å undersøke om lang ventetid fra skade til operasjon økte risikoen for postoperativ proteseinfeksjon hos pasienter med hoftebrudd.

   
Materiale og metode:
Pasienter operert med protese for hoftebrudd på OUS Ullevål
2008/2009 er identifisert via internt protese- og bruddregister. Demografiske og kliniske data
samt tidspunkt for skade, innleggelse og operasjon er retrospektivt hentet fra journal.
Pasienter som ikke er sektortilhørende Ullevål samt patologiske frakturer er ekskludert.
Resultater: 187 pasienter (127 (68%) kvinner) med gjennomsnittsalder 81 år (37-101) ble inkludert. Ett-års dødelighet var 24%. 20 pasienter (11%) fikk postoperativ sårinfeksjon, behandlet
kirurgisk eller med antibiotika alene. Gjennomsnittsalder hos disse var 81 år (49-91) og 70%
var kvinner. Pasientene uten infeksjon hadde en median ventetid fra skade til operasjon på 33
timer (range 5-5376) mens de med infeksjon ventet median 47 timer (range 12-361) (p=0,07).
Ventetid fra innleggelse til operasjon var hos pasientene uten infeksjon median 26 timer
(range 4-133) og median 35 timer (range 11-136) hos de med infeksjon (p=0,06). 72% av de
uten infeksjon var operert innen 48 timer etter skade, mens dette gjaldt 57% av de med
infeksjon. Ett-års dødelighet i gruppen med infeksjon var 50% etter median 90 dager.
Diskusjon: Små tall i infeksjonsgruppen gjør resultatene usikre, men vi fant grensesignifikant
øket median ventetid hos pasientene med postoperativ infeksjon. Tallene er ikke justert for
komorbiditet som kan tenkes å føre til at pasienter enten blir prioritert eller må vente for å
optimaliseres preoperativt. Tidsangivelse for skade er ikke nøyaktig angitt i journal. Tidsangivelsene for innleggelse og operasjon er imidlertid presise, og det er fortsatt en tendens til
forskjell i median ventetid.
Betydning/relevans: Tidligere studier har vist sammenheng mellom ventetid og mortalitet.
Denne studien tyder på sammenheng mellom ventetid og infeksjon. Dersom det er en
årsakssammenheng, betyr det at ved å redusere ventetid kan infeksjonsfrekvensen,
og sannsynligvis mortaliteten, i denne pasientgruppen reduseres.
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Bakgrunn: Flere nyere studier rapporterer gode resultater ved bruk av totalprotese som
primærbehandling av lårhalsbrudd.
Formål: Vi ønsket å undersøke forekomst, reoperasjonsrate, pasientfornøydhet, smerte og
livskvalitet for pasienter som er primæroperert med totalprotese for lårhalsbrudd.
Materialer og metode: Pasienter operert med totalprotese ved akutte frakturer rapporteres
til Nasjonalt register for leddproteser. Data fra disse operasjonene blir overført til Nasjonalt
hoftebruddregister. Etter 4, 12 og 36 måneder blir det fra registeret sendt til pasientene et
spørreskjema med opplysninger om pasientfornøydhet (VAS 0-100), smerter (VAS 0-100) og
livskvalitet (EQ-5D index score). Ved utgangen av 2010 var 46 046 primæroperasjoner
registrert i hoftebruddregisteret. 867 av disse var operasjon med totalprotese for lårhalsbrudd
(3,3% av alle lårhalsbrudd). Oppfølgingstid var 0-6 år.
Resultater: Vi fant ingen vesentlig økning i andelen pasienter operert med totalprotese fra
2005 til 2010. Gjennomsnittsalderen for de 867 inkluderte pasientene var 70 år (31-99) og 74%
var kvinner. 62% av pasientene var ASA gruppe 1 eller 2. Preoperativ EQ 5D index score var
0,79. 224 (26%) av protesene var usementerte. Exeter var den hyppigst brukte sementerte
protesen (23%) mens Corail var den mest brukte usementerte protesen (15%). 29 proteser (3.3
%) var reopererte. De vanligste årsakene til reoperasjon var dyp infeksjon (n=13), luksasjon
(n=8) og løs femurstamme (n=7). Etter 4 måneder var pasientenes EQ 5D index score 0,67,
etter 12 mnd 0,71 og etter 3 år 0,71. Pasientrapportert smerte var VAS=20 etter 4 og 12 mnd
og VAS=19 ved 3 års oppfølging. Pasientenes tilfredshet var også nokså konstant (VAS=22
etter 4 mnd, VAS=24 etter 12 mnd og VAS=23 etter 3 år).
Diskusjon: Kun en liten andel av lårhalsbruddpasientene blir operert primært med totalprotese. Pasientrapportert outcome i denne studien tilsvarer det vi i tidligere studier fra
registeret har funnet for hemiproteser.
Betydning: Foreløpige resultater gir ikke holdepunkter for å kunne anbefale totalprotese
fremfor hemiprotese.

• Høstmøteboken 2011

195

Abstrakt 105

Abstrakt 106

Traume 2

Traume 2

Bedre klinisk resultat med usementert enn sementert hemiprotese
ved dislokerte lårhalsbrudd – RCT med 5-års oppfølging

Biomekaniske eksperimentelle oppsett for testing av fiksatører
ved behandling av lårhalsbrudd
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Bakgrunn: Hemiprotese er i dag den vanligste behandlingen ved dislokerte lårhalsbrudd.
I en randomisert studie fant vi at resultatet med sementert og usementert protese var likt
etter 1 år (1). Vi har gjort en 5- års oppfølging av disse pasientene, for å se om disse
resultatene har endret seg.
Formål: Vi ønsket å undersøke langtidsresultatene etter behandling med to typer
    hensyn til funksjon og livskvalitet.
hemiprotese, med
Materiale og metode: 223 pasienter (75 % kvinner, gjennomsnittsalder 83 år) ble randomisert ved to sykehus. De ble fulgt opp etter 3 og 12 mnd og nå etter 5 år. I dag er det 93
pasienter som lever, hvor vi har fått undersøkt 74 pasienter med 76 brudd. Hoftefunksjon, livskvalitet og ADL ble målt med Harris Hip Score (HHS), EQ-5D og Barthel Index (BI). Gangevne,
boforhold, analgetikabruk, komplikasjoner og reoperasjoner ble også notert.
Resultater: Etter 5 år var HHS 76,3 (SD=21,2) i den sementerte gruppen og 86,3 (SD=14,2)
i den usementerte gruppen, en forskjell på 9,99 poeng (95% CI: 1,6-18,4, p=0,027). I begge
gruppene var 57% av pasientene døde. 97% i den usementerte gruppen kunne gå med eller
uten hjelpemidler mot 82% i den sementerte gruppen (RR=1,19. 95% CI: 1,01-1,39. P=0,059).
Det var ingen forskjell i helserelatert livskvalitet, bruk av smertestillende eller ADL.
Diskusjon: Målet med studien var å undersøke hvorvidt den usementerte protesen kunne
oppnå samme resultater som den sementerte stammen. Barthel Index og EQ-5D slo ut likt i
de to gruppene, i likhet med behov for smertestillende, bosituasjon og mortalitet. Målt med
HHS, hadde imidlertid pasientene med usementert stamme det bedre (10 poeng).
Betydning: Det viktigste funnet er at usementert hemiprotese er minst like bra som
sementert hemiprotese. I første presentasjon av resultatene, ble det nevnt, men ikke gjort
noe stort poeng av at usementert protese gir kortere operasjonstid og mindre blødning.
1. Figved W, Opland V, Frihagen F, Jervidalo T, Madsen JE, Nordsletten L.
Cemented versus Uncemented Hemiarthroplasty for Displaced Femoral Neck Fractures.
Clin Orthop Relat Res 2009;467:2426–35.
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Bakgrunn: En ny fiksatør med anerkjente materialegenskaper kan introduseres i klinikken
hvis man kan vise til like gode prekliniske resultater som hos et eksisterende implantat.
I teorien, og på tross av deres åpenbare begrensninger, kan laboratorietester alene brukes
for formell klinisk godkjenning av et nytt implantat. På grunn av manglende konsensus vedrørende optimalt design av biomekaniske lårhalsbruddoppsett finner man i litteraturen svært
varierende biomekaniske oppsett for preklinisk testing.
Dette reviewet fokuserer på bruk av humane og syntetiske femora, frakturgeometri, ulike
jigg-design og lastregimer. Vanlige måleparametre som stivhet, last-til-havari, stabilitet og
strain (tøyning) blir diskutert.
Formål: Dette reviewet forsøker å gjøre lårhalsbruddeksperimenter mer tilgjengelig for
ortopeder uten spesiell bakgrunn i biomekanikk.
Materialer og metoder: Dette er et narrativt review basert på ikke-systematisk søk i
PubMed, Scopus, Cochrane, relevante artiklers referanselister samt biomekaniske bøker.
Resultater og diskusjon: I levende ben pågår benreparasjon og styrketilpassing til påførte
krefter gjennom hele livet. Biomekaniske laboratorieoppsett kan aldri gjenspeile in vivo
situasjonen. De må aldri erstatte kliniske forsøk, men snarere legge et godt grunnlag for slike.
Preklinisk testing kan også forhindre klinisk introduksjon av potensielt skadelige design.
Ulike laboratorieoppsett gjør det teoretisk mulig å inngående studere fikserte lårhalsbrudd.
Samtidig begrenser denne variasjonen mulighetene til å sammenligne ulike implantat.
Vurdering av klinisk relevans gjøres også vanskelig. Vi mener at et godt designet laboratorieoppsett er et som best mulig gjenspeiler in vivo situasjonen.
Betydning: I påvente av adekvat validering bør humane femora foretrekkes foran syntetanaloger. Alder på bendonor og benets kvalitet bør samsvare med pasientpopulasjonen som
pådrar seg lårhalsbrudd. Standardiserte frakturer må gjenspeile in vivo situasjonen for at ikke
den kliniske relevansen skal forringes. En fysiologisk distal forankring og dynamisk lasting er
å foretrekke. Pasientspesifikk vektbelastning bør resultere i resultantkrefter innenfor målte
hofteverdier.
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Bisfosfonat og femurfracturer

NOIS er et upålitelig verktøy for overvåkning av infeksjoner på
avdelingsnivå etter hemiprotese operasjon for hoftebrudd
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Bakgrunn: Bisfosfonater er viktige medikamenter for behandling av osteoporose.
Flere artikler viser en signifikant reduksjon i antall brudd ved bruk av bisfosfonater. Det har
imidlertid lenge vært mistanke om at bruk av bisfosfonater kan lede til uvanlige frakturer.
I senere år har det kommet artikler som påviser sammenheng mellom bisfosfonater og
spesielle femurfrakturer.
Formål: Finne ut om vi i Stavanger har behandlet pasienter med bisfosfonat induserte femur
fracturer, og resultatet av behandlingen
Materialer og metoder: Ved søk i bruddregistret ved SUS i perioden januar 2004 til juli 2011
   
ble pas med fracturer
kodet som 32A, 32B og 32C etter AO klassifikasjons system, og som var
operert med enten margnagle eller glideskrue osteosyntese identifisert. Røntgenbildene for
disse pasientene, pre og post operative, ble funnet fram og vurdert. Bilder som viste brudd/
skjelett forandringer som kunne passe med bisfosfonat påvirkning ble plukket ut, og
respektive journaler ble undersøkt.
Resultater: Vi fant 48 pas operert med margnagle, blant disse var det 4 pas som hadde rtg
bilder typisk for ”bisfofonat brudd”, en av disse pas. hadde bilaterale brudd. I tillegg ble det
funnet ytterligere 1 pas med mulig ”bisfosfonat brudd”. Videre fant vi 78 pas operert med
glideskrue osteosyntese, ingen av disse hadde rtg bilder som passet med ”bisfosfonat brudd”.
Ved gjennomgang av journalene til disse 4(5) pasientene, fant vi at alle var kvinner, alle stod
på bisfosfonat behandling, for 2 pas var det anført henholdsvis 7 år og 17 år, for de andre
kunne vi ved å gå tilbake i journalen se at de sannsynlig hadde brukt bisfosfonater i en årrekke. Hos et par av pasientene var det anført at de før bruddet oppstod, hadde hatt lårsmerter.
Diskusjon: Blant eldre kvinner som behandles med bisfosfonat i mer enn 5 års, synes det å
være det økt risiko for subtrochantære og femurskaft brudd. Likevel er risikoen for slike brudd
lav sammenlignet med antall brudd som bisfosfonater forebygger. Hvis pasient som har brukt
bisfosfonat mer enn 5 år, klager over lår smerter, må det taes rtg og sannsynlig bør bisfosfonat seponeres.
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Bakgrunn: Infeksjon etter hemiprotese operasjon for hoftebrudd er en særdeles alvorlig
komplikasjon med høy dødelighet. For å sikre kvaliteten på avdelingsnivå er det viktig med
kunnskap om forekomst av slike infeksjoner på avdelingen. NOIS er et lovpålagt overvåkningssystem av sykehusinfeksjoner der hemiproteser inngår. Registreringen pågår fra første
september til ut november hvert år. Pasientene følges opp med brev 30 dager og et år etter
operasjonen.
Formål: Vi ønsket å se på hvor godt NOIS fungerer som overvåkningssystem for infeksjoner
etter hemiprotese operasjoner på avdelingsnivå.
Materialer og metoder: Det ble gjort en retrospektiv gjennomgang av journaler for alle
hemiprotese operasjoner ved Drammen Sykehus 2006-2009 for å indentifisere pasienter med
dyp infeksjon det første postoperative året. Disse tallene ble sammenlignet med tall fra NOIS.
Resultater: I perioden 2006-2009 ble det gjort 337 hemiprotese operasjoner ved Drammen
Sykehus, av disse hadde 17 (5 %) blitt behandlet for dyp infeksjon det første postoperative
året. Ifølge NOIS-rapporten for Drammen Sykehus var forekomsten av postoperative
infeksjoner etter hemiprotese i samme perioden 0 %.
Diskusjon: Det ble funnet et stort avvik mellom NOIS og tall som fremkommer ved journalgjennomgang vedrørende forekomst av infeksjoner etter hemiprotese ved vår avdeling.
Metodikken som brukes ved NOIS virker å være uhensiktsmessig for denne pasientgruppen.
Betydning: Ut ifra våre funn anbefaler vi alle avdelinger som behandler hoftebrudds pasienter med hemiprotese å ha et annet overvåkningsverktøy ved siden av NOIS. Folkehelseinstituttet bør revurdere den metodikken som brukes ved NOIS for denne pasientgruppen.
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Abstrakt 110

Traume 2

Traume 2

Utprøving av en ny intern fiksatør (Dynaloc®) for bruk ved
lårhalsbrudd – et pilotstudium i syntetiske femuranaloger

FYSISK FUNKSJON OG LIVSKVALITET HOS POSTMENOPAUSALE KVINNER MED
OSTEOPENI OG ET TIDLIGERE HÅNDLEDDSBRUDD

Basso T
Klaksvik J
Foss OA

Hakestad KA
Nordsletten L
Torstveit MK
Risberg MA

NKSOI, ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital HF, Trondheim
NKSOI, ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital HF, Trondheim
NKSOI, ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital HF, Trondheim

Bakgrunn: Swemac Innovation har designet et nytt implantat for bruk ved lårhalsbrudd.
Implantatet består av en lateral støtteplate uten kortikalt feste der tre delvis gjengede
benskruer i omvendt trekantformasjon fikserer caputfragmentet til collum. Skruene festes
vinkelstabilt 130 grader i støtteplaten og implantatet fungerer som èn enhet.
Formål: Vi ville biomekanisk undersøke om bruk av Dynaloc støtteplate gir mindre redislokasjon, impaksjon og varisering, samt forsinker skrueløsning sammenlignet med tre identiske
skruer uten plate i samme konfigurasjon. Hvorvidt bruk av platen endrer strain på proksimale
femur undersøkes også. Pilotstudien i benanaloger følges av identisk oppsett med bruk av
   
parede kadaverfemora.
Hovedformålet er å gi nødvendig uavhengig bakgrunnsinformasjon
for å gjennomføre eventuelle randomiserte kliniske studier på det nye implantatet.
Materialer og metoder: Fire 4.generasjon komposittfemora (Sawbones®) ble testet i en
hoftesimulator. Den består av en materialtestemaskin med en spesialbygd jigg for lårhalsbruddeksperimenter. Gjennom en vektarm fra senter av kroppsvekt påføres benet aksiale
krefter. Et distalt forankret passivt 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.
Frakturspalten speiler et reponert dislokert- (AO: 31-B3) og et udislokert, ikke-impaktert
(AO: 31-B1.3) intrakapsulært lårhalsbrudd.
To femora ble fiksert med Dynaloc, to femora med tre enkle skruer. Hver femur ble lastet 10
000 sykluser med belastning tilsvarende postoperativt målte verdier. Deretter ble hver femur
belastet med nye 10 000 sykluser under 100 % av fysiologisk belastning for trappegang.
For 3D optiske målinger ble markører festet på caputfragmentet, proksimale diafyse, samt
i hver av skruene. Strekklapper ble festet distalt for inferiore skrue på lateralsiden samt på
samme diafysenivå på medialsiden for å undersøkelse endring av strain.
Resultater: Pilotstudiet inkluderer kun fire ben og pilotstudiet har for lav power til å gi
signifikante resultater for presentasjon.
Diskusjon: Valgte frakturspalte er basert på dagens praksis for seleksjon av pasienter til
intern fiksasjon av lårhalsbrudd. Lastregimet er valgt ut fra klinisk relevante krefter og skrittbelastning i den tidlige bruddtilhelingsfasen. Osteoporotiske syntetfemora eksisterer ikke i
dag. Syntetbeina er modellert etter en frisk mann på 91 kg, og undersøkte frakturer opptrådte
stabilt. Utprøving i aldersrelevante kadaverfemora er nødvendig for å gi relevante resultater
etter eksperimentell utprøving av Dynaloc.
Betydning: Vi har vist at dette laboratorieoppsettet gir klinisk relevante krefter og målte
utfall. En studie i humane kadaverfemora kan derfor gjennomføres og forventes å belyse
egenskapene ved Dynaloc plate sammenlignet med tre skruer uten plate.
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Bakgrunn: Det er begrenset kunnskap om postmenopausale kvinner med osteopeni som har
hatt håndleddsbrudd, har nedsatt fysisk funksjon og redusert livskvalitet sammenlignet med
en kontrollgruppe uten brudd. Siden det er antatt at lav beinmineraltetthet (BMD), nedsatt
balanse og redusert muskelstyrke er av de viktigste risikofaktorene for brudd, er det derfor
viktig på et tidlig tidspunkt å få kartlagt om disse faktorene er dårligere hos denne pasientgruppen enn hos postmenopausale kvinner uten tidligere brudd.
Formål: Vi ønsket å evaluere quadriceps muskelstyrke, fysisk funksjon og livskvalitet hos
postmenopausale kvinner med osteopeni og et tidligere håndleddsbrudd sammenlignet
med en kontrollgruppe uten brudd. Videre ønsket vi å se på om det var noen forskjell i livskvalitet mellom postmenopausale kvinner med osteopeni og et tidligere håndleddsbrudd
sammenlignet med norske normative data.
Materiale og metode: I denne tverrsnittstudien inkluderte vi 18 postmenopausale kvinner,
gjennomsnittlig alder 57,7 (±3,5) år med osteopeni og et tidligere håndleddsbrudd (kasuser) som ble matchet med 18 friske kontroller på kjønn, alder 58,5 (±4,2) år, høyde, vekt og
kroppsmasseindeks. Eksklusjonskriteriene for kontrollgruppen var tidligere brudd, diagnostisert osteoporose, fysisk aktiv (FA) (moderat/hard intensitet) > 4 timer/uke og manglende
forståelse for norsk muntlig og skriftlig. Kasusene måtte ha lav BMD med en t-score < -1,5,
håndleddsbrudd > 2 år gammelt og være bosatt i Oslo-regionen. Eksklusjonskriteriene for
kasusene var tidligere hofte- eller ryggvirvelbrudd, eller flere enn 3 osteoporotiske brudd,
FA (moderat/hard intensitet) > 4 timer/uke og manglende forståelse for norsk muntlig og
skriftlig. Quadriceps muskelstyrke (Biodex 6000 dynamometer) var hovedendepunktet, mens
dynamisk balanse (Four Square Step Test (FSST)), 6 minutters gangtest (6MWT), anstrengelsesskalaen Borgs skala (BS), fysisk aktivitetsnivå (mPASE) og livskvalitet (SF-36) var de sekundære
endepunktene. Sammenligninger mellom kasusene og kontrollene ble gjennomført med
parret t-test.
Resultater: Kasusene hadde 17% redusert quadriceps muskelstyrke ved 60° (p=.014) og
18% ved 180° (p=.012) sammenlignet med kontrollgruppen. I tillegg fant vi nedsatt ytelse
for kasusene med 79 meter på 6MWT (p=.001), 1,8 poeng på BS (p=.030) og 2 sekunder på
FSST (p=.001). Kasusene hadde lavere SF-36 på fysisk rolle med 16,3 poeng (p=.007), kroppslig smerte; 14,1 poeng (p=.037) og vitalitet, 20,9 poeng (p=.021). Sammenlignet med et norsk
normalmateriale, scoret kasusene bedre på sosial funksjon (p=.035).
Diskusjon: Resultatene indikerer at helsepersonell bør inkludere styrketrening av quadriceps
muskelstyrke, balansetrening og fallforebyggende tiltak når de utvikler treningsprogram for
pasienter med osteopeni og tidligere håndleddsbrudd med det formål å øke fysisk funksjon
og livskvalitet.
Betydning: Pasienter med osteopeni og tidligere håndleddsbrudd bør få økt oppmerksomhet i helsevesenet med tanke på å kunne starte forebygging av osteoporose og fremtidige
brudd på et tidlig tidspunkt.
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Traume 2
Legetid knyttet til bruk av elektronisk operasjons registreringssystem
Amlie Einar

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Bakgrunn: Medisinsk koding i pasientsystemene har i følge koderevisjoner utført av Helsetilsynet og Norsk pasientregister varierende kvalitet. Legen formidler ofte koder i diktat eller
på hånskrevne ark, noe som lett gir grunnlag for mistolking og feilpunching. Flere sykehus
har nå erfaring med at legen selv skriver kodene inn i pasientsystemet. Her overlates man
fritt til å velge blant tusenvis av koder. Kodepraksis kan variere fra lege til lege når en bestemt
behandling kodes.

Statistikk kan kjøres på operasjonsgrupper og brytes ned på enkeltprosedyrer. Ca. 92 % av
operasjonene kodes av operatøren samme dag. De øvrige står på legens purreliste eller blir
etterregistrert av sekretær. Takster og kontrollavtale samt avtale om sykemelding gjøres klar
ved registrering rett etter operasjon. Kontrollavtale, sykmelding og regning er gjort klar når
dagkirurgiske pasienter skrives ut. De får også med seg kopi av operasjonsbeskrivelse.
Betydning/relevans: Disse rutinene har lettet arbeidsflyten og demper presset på både
sykepleier og lege ved utskriving etter dagbehandling. Bedret datakvalitet har gitt grunnlag
for systematisk etterkontroll og kvalitetssikring.

Formål: Vi har derfor villet undersøke tidsforbruk forbundet med koding og ulike postoperative beskjeder i en strukturert operasjonsprotokoll. Elektronisk protokoll har kjørt tidslog fra
start registrering til lagring er utført over en 7 måneders periode i 2011.
Materiale og metode: Lovisenberg Diakonale sykehus har 5 års erfaring med koding i
   
strukturert elektronisk
journal. Innenfor en operasjonshovedgruppe er det kun et titalls koder
tilgjenglig, noe som har ført til standardisering av kodepraksis og bedret oversikt over egen
aktivitet. Avdelingen har som hovedregel at skrivearbeid som kan overføres til sekretær ikke
skal belaste legen.
Resultater: Tidslogg 1.feb – 30.8 2011: 1563 operasjonsregistreringer
Ekskluderes (avbrudd av telefon, ulike avbrudd i registrering)
Tidsbruk >=5 min ekskluderes: 23 (1, 5 %) (snitt 08:51 min 05:21 maks 19:56)
Analyse av resterende
Tidsbruk < 5 min:
1540 registreringer(snitt 00:49 min 00:10 maks 04:51)
Proteser		Tidsforbruk
Hofteproteser		
snitt 00:51
Kneproteser		 snitt 00:45
Hva registreres:
Diagnoser (leddregisteret), Tidligere operert (leddregisteret)
NCSP, Tilgang, Protesetype, Cyclocapron, Antibiotika-profylakse, Fragmin
Dagkirurgi		Tidsforbruk
Akromeonreseksjon snitt 00:23
Menisk		
snitt 00:37
Hva registreres / videreformidles automatisk:
ICD10, NCSP, Takst
Sykmelding (valgfritt)
Kontroll m/standard røntgen rekvisisjon (akromeonreseksjon)
Diskusjon: Datakvalitet har bedret seg betydelig og har gjennom ulike kontroller vist seg å
være tilnærmet lik faktisk aktivitet. Sidelokalisering og tilgangskoder er gjort obligatoriske.
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Protese 4

Lav overlevelse av hofteproteser hos pasienter under 20 år

Resultater ved bruk av Kar (Corail revisjon) ved femurrevisjoner med
Paprosky’s type 1 og 2 defekter

Halvorsen V
Engesæter IØ
Engesæter LB
Røhrl SM
Nordsletten L

Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Haukeland universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Oskal Simen		
Karlsten Anders		
Wangen Helge		

Bakgrunn: Totalprotese i hoften hos pasienter under 20 år er en utfordring hvor det finnes
lite dokumentasjon i litteraturen.
Formål: Målet med studien var å kartlegge protesebehandlingen av pasienter under 20 år i
Norge.
Materiale og metode: I Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) er det i perioden 1987 til
2010 registrert 131 primære hofteproteser hos pasienter under 20 år. Diagnoseårsak, protese   
type og behandlende
sykehus er analysert i tillegg til beregning av Kaplan-Meier
overlevelseskurver med endepunkt ”revisjon”.
Resultater: Gjennomsnittsalderen ved primæroperasjonen var 17 (11-20) år, 57 % jenter.
Inflammatorisk leddsykdom er den vanligste enkeltårsaken til totalprotese i denne aldersgruppen (39 hofter, 30%), men også sekvele hoftedysplasi (HD) (24 hofter, 18%) og sekvele
Calvé-Legg-Perthes og epifysiolyse (20 hofter, 15%) representerer viktige diagnosegrupper.
Førtito hofter (32%) ble meldt til NRL med ”annen årsak”. Antallet totalproteser per år viser en
svak stigning, mens alder ved operasjon er svakt synkende. Protesene er innsatt ved 19 sykehus, hovedsakelig ved Sophies Minde og Rikshospitalet (66%). Det er registrert 24 forskjellige
acetabular- og 17 forskjellige femurkomponenter. Overlevelsesanalyser viser at halvparten av
protesene, uavhengig av diagnoseårsak, revideres innen 13 år, mens for HD og barnehoftelidelser revideres halvparten innen 10 år.
Diskusjon/relevans: Overlevelse av totalproteser i hoften hos de yngste pasientene er
betydelig lavere enn hos eldre. Implantatvalg, kirurgisk teknikk og oppfølgingsrutiner bør
optimaliseres, og det er nødvendig med funksjons- og levekårsstudier av de yngste hofteprotesepasientene.

Ortopedisk avdeling Elverum SI
Ortopedisk avdeling Elverum SI
Ortopedisk avdeling Elverum SI

Innledning: Ved vår avdeling har vi ved femurrevisjoner med Paprosky`s type 1 og 2 defekter
brukt en rett stammet sementfri HA-belagt revisjonsstamme – Kar (nå Corail revision) som
første valg siste 10 år.
Formål: Proteserevisjoner utgjør på landsbasis over 10% av alle hofteproteseoperasjoner.
Vi ønsker å presentere våre resultater på femurrevisjoner ved bruk av en sementfri lang
stamme.
Materiale og metode: Alle pasienter som har fått revisjonshofteprotese med KAR-stamme
fra mai 2000 til desember 2010 er inkludert. Dette gjelder totalt 96 pasienter som har fått 97
proteser (48 menn, 48 kvinner). Snittalder hos pasientene er 76 år (51-95) Indikasjonen var hos
81 aseptisk løsning, 8 med proteseinfeksjon, 7 med periprostetisk fraktur. En pasient ble
revidert av annen årsak.
Oppfølgingstid er 1 til 10 år. Det er vurdert per- og postoperative komplikasjoner. Røntgen er
tatt i to plan. Operasjonstid og blødningsmengde er registrert. Vi vurderer synkning og røntgenologiske tegn til løsning.
Resultat: Vi finner 7 peroperative komplikasjoner. Av disse er 4 perforasjoner distalt.
Det er 2 registrerte trochanterfrakturer og 1 registrert femurfraktur. Det er registrert 4 åpne
reoperasjoner; 1 på grunn av fraktur, 1 med gluteussutur, 1 med fjerning av klo mot
trochanter og 1 med revisjon grunnet postoperativ infeksjon. Det er registrert 38 tilfeller av
transfusjonskrevende postoperativ anemi. 8 proteser har luksert postoperativt. 1 av disse har
luksert flere ganger. Hos alle er det gjort lukket reponering, ingen er reoperert åpent.
2 er diagnostisert med nerveskade postoperativt. For begge viste siste kontroll tilbakegang
av symptomene. Det er i alt registret 3 postoperative periprostetiske frakturer, hvorav 2 ble
behandlet konservativt.
Snitt operasjonstid er 132 minutter. Snitt blødning 850 ml.
Diskusjon: Det er akseptert og dokumentert at revisjonskirurgi har en høyere risiko for perog post- operative komplikasjoner. I vårt materiale er resultatene akseptable og på høyde
med det man finner i litteraturen selv om det er vanskelig å sammenligne revisjonsresultater.
Konklusjon: Det er relativt få reoperasjoner etter revisjonsproteser gjort med KAR-protese
tatt i betrakning at det dreier seg om revisjonskirurgi. Etter gjennomgang av våre egne resultater ser vi ingen grunn til å endre på våre rutiner med bruk av en langstammet HA-dekket
femurprotese ved femurrevisjoner.
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Økt løsning av sementert Titan®-hofteprotese
– En studie på uthentet materiale

OSTEOINDUKSJON VED IMPLANTASJON AV TITANSKIVER MED TO FORSKJELLIGE
HYDROXYAPATITTBELEGG I MUSKEL

Ellison P
Høl PJ
Hallan G
Furnes O
Havelin LI
Wangen H
Heier T
Gjerdet NR

Bøe B
Solberg LB
Støen RØ
Reinholt F
Nordsletten L
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UiB, Institutt for kirurgiske fag-Biomaterialer
Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Nasjonalt Register for Leddproteser, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Sykehuset Innlandet, Elverum
Lovisenberg Diakonale sykehus, Oslo
UiB, Institutt for klinisk odontologi-biomaterialer

Bakgrunn: Til tross for internasjonale rapporter om at sementerte femurstammer av titan
oppfører seg utilfredsstillende, har Titan®-stammen tidligere gitt gode kliniske resultater i
Norge. Det norske Leddproteseregisteret rapporterte en overlevelse på 97% etter 8 år for
stammer implantert mellom 1987-1997, men gikk tydelig ned fra ca år 2000. Relativ risiko
   
for revisjon på grunn
av aseptisk løsning var 4,7 ganger høyere i perioden 2001-2008 enn i
perioden 1996-2000, men årsaken til denne reduksjonen i ytelse kunne ikke forklares ut fra
registerdata.
Formål: For å kartlegge havarimekanismene startet derfor Leddproteseregisteret og analysesenter for uthentede implantater et felles prosjekt.
Materiale og metoder: Tjueåtte uthentede Titan hoftestammer (2 på grunn av fraktur av
femur, 17 på grunn aseptisk løsning av femur, 9 uten pasientidentitet) inkludert sement, vev
og fullblod ved revisjon, ble samlet inn. Pasientene hadde fått implantatene mellom 1990 og
2008. Prøvene ble analysert med hensyn på vevsmorfologi/histologi, slitasjepartikkeleksponering, skade på komponenter, og forskjeller i implantatdesign. Funnene ble
sammenholdt med røntgenbilder og kliniske data.
Resultater: I vårt utvalg av uthentede implantater fant vi at stammer produsert før 1998
var godt fiksert, mens de som var produsert senere sviktet pga aseptisk løsning med massiv osteolyse. Vevsprøver viste bindevev med makrofaginfiltrasjon og kjempecelledannelse
og et høyt antall partikler av zirkoniumdioksid (fra bensement) og titan. Vevsprøver fra godt
fikserte stammer hadde få makrofager og få fremmedlegemepartikler. Det var også forskjeller i stammegeometrien. Aluminiuminnholdet i den anodiserte stammeoverflaten var 25 %
i stammene som var produsert før 1998, og 13 % for de som var produsert senere. I løpet av
undersøkelsesperioden ble femur-raspene endret fra skarpe til ”impakterende”, men vi hadde
ikke data om type rasper som var benyttet i hvert enkelt tilfelle.
Diskusjon: Der protesen var fjernet pga aseptisk løsning indikerer røntgenbilder og vevsprøver en prosess med ”debonding” mellom stammen og beinsementen, etterfulgt av mikrobevegelser som genererer slitasjepartikler og til slutt løsning sekundært til osteolysen. Selv
om det ikke var mulig å etablere en mekanisme for ”debondingen”, sammenfaller dette med
endring i den kjemiske sammensetningen av implantatoverflaten og raspedesign.
Relevans: Denne studien understreker nok en gang at selv små endringer i for eksempel
overflateegenskaper kan ha betydelig effekt på klinisk overlevelse av hofteproteser. Samarbeid mellom nasjonale registre og retrievallaboratorier kan bedre muligheten for å finne
årsaker til svikt av implantater.
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Osteolyse rundt proteser har vært en sentral årsak til revisjon av proteser. Vi har i en klinisk
studie vist at proteser belagt med Bonemaster® (tynn hydroxyapatitt) gir høyere bentetthet i
trochanter major enn proteser belagt med plasmasprayet hydroxyapatitt (HA) etter 2 år1.
Vi har nå brukt en eksperimentell studie til å teste hypotesen om at implantasjon av
titanskiver med Bonemaster® i muskel ikke ville danne nytt ben (osteoinduksjon).
Formål: Avklare om en ny metode til å legge hydroxyapatitt på proteser er osteoinduktivt og
i så fall fordelaktig for bentetthet rundt proteser.
Materiale og metode: 4 titanskiver med ulik overflate og belegg (A. sandblåst +
Bonemaster®, B. porous coating, C. porous coating + Bonemaster®, D. porous coating + plasmasprayet HA) ble implantert i 12 kaniner. Seks dyr ble avlivet etter 6 uker og seks dyr etter
12 uker. Implantatene med omliggende vev ble støpt i methylmethacrylat og snitt ble farget
med Masson-Goldners trichrome. Snittene ble kodet og vurdert i lysmikroskop av 3 personer.
Resultater: Små mengder ben ble observert spredt langs overflaten i 4 av 11 sandblåste
implantater belagt med Bonemaster®, i 5 av 12 implantater med porous coating og i 1 av 12
implantater med porous coating og Bonemaster®. Vi fant ikke ben rundt implantatene med
porous coating og plasmasprayet HA. Det var ikke forskjell i benstruktur eller benmengde
etter 6 og 12 uker.
Diskusjon: Bonemaster® viste seg å være osteoinduktivt på en titan overflate. Det var
imidlertid titan i form av porous coating også. Den mest brukte form for hydroxyapatitt til
protese belegg, plasmasprayet, danner en glattere overflate enn de tre andre overflatene i
dette eksperimentet. Det tyder på at både fysiske (overflatestruktur) og kjemiske (CaP)
faktorer spiller en rolle i osteoinduksjon rundt implantater.
Betydning: Bonemaster® lagt på titan er til en viss grad osteoinduktivt i muskel. Dette vil
kunne påvirke bentetthet rundt proteser.
1. Bøe BG, Röhrl SM, Heier T, Snorrason F, Nordsletten L. A prospective randomized study
comparing electrochemically deposited hydroxyapatite and plasma-sprayed hydroxyapatite
on titanium stems. Acta Orthop 2011;82(1):13-9.
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Større acatabulærdefekter rekonstruert med Octopus
forsterkningsring. Resultater ved middels lang observasjonstid

Håndgreppstyrke/ 3√kroppsvekt2 viser en linear korrelasjon med
muskelcellemasse målt med hjelp av serumkreatin hos pasienter under
80 år med hofteleddsartrose

Slåstad John

Ous, Rikshospitalet, Ortopedisk avdeling, proteseseksjonen

Bakgrunn: Ved enkelte acatabularrevisjoner er defektene så store at det ikke er feste for store
usementerte kopper, og det er heller ikke mulig å få til en tilstrekkelig fast benpakking som
stabilt fundament for sementering av ny acetabularkomponent. Vi har i slike tilfeller brukt en
forsterkningsring som overfører belastningen til det gjenværende benet rundt acetabularinngangen.
Formål: Metoden er lite omtalt i litteraturen. Vi har derfor fulgt opp vårt eget materiale for
om mulig kunne si noe om metoden er et pålitelig alternativ ved store acetabulardefekter.
Materiale og metode: I perioden 2002-2008 opererte vi 19 pasienter med bruk av Octopus
forsterkningsring. I acetabelarbunnen ble det lagt et størst mulig autologt strukturelt crista    for øvrig ble fylt av tilpassede strukturelle allograft som ble fiksert til bekgraft. Defektene
kenet med skruer og så reamet ned. Deretter ble acetabularhulen pakket med oppmalt allograft. For å gjøre konstruksjonen mer kompakt, ble det lagt inn bensement mot det pakkede
benet før acetabularkomponenten ble lagt på forsterkningsringen.
Alderen på pasientene var 41-88 (76) år. I observasjonsperioden er 9 pasienter døde, og 10
kunne etterundersøkes. Observasjonstiden var 36-112 (70) mndr.
Resultater: I denne perioden har ingen acetabuli blitt rerevidert, og alle pasientene har
gangfunksjon; om enn med hjelpemiddel som krykke/rullator. En pasient som nå er død, fikk
sin protese fjernet på annet sykehus etter ca tre mndr. pga luksasjon og sekresjon.
Diskusjon: Metoder ved acetabularrevisjoner er vanskelig å sammenligne fordi materialene
blir lite homogene og klassifikasjonsmetodene er upresise.
En del av pasientene i vårt materiale hadde relativt kort tid i forveien blitt revidert med annen
metode som sviktet.
Hos flere kom det som ventet tegn til resorpsjon av det strukturelle allograftet med frakturering av skruene som tegn på instabilitet i konstruksjonen, men allikevel med tilfredsstillende
klinikk slik at det ikke var indikasjon for ny revisjon.
Betydning: Forsterkningsringer av typen Octopus kan være et nyttig supplement ved acetabularrevisjoner med store bendefekter hos eldre mennesker hvor benkvaliteten er dårlig.
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Bakgrunn: Pasienter med hofteartrose har vist seg å ha signifikant nedsatt quadricepsstyrke
sammenlignet med individer uten artrose eller andre dysfunksjoner i underekstremiteten
(Rydevik et al 1020). Evaluering av muskelstyrke vil derfor være vesentlig for denne pasientgruppen. Kreatinin er anhydridformen av kreatin og serumkreatinin vil være direkte relatert til
muskelcellemassen hos pasienter med normal nyrefunksjon. Ved høy alder vil man vanligvis
se en sveket nyrefunksjon som gir økt serumkreatinin. Den maksimale kraft som en muskel
kan generere er en funksjon av muskelens tverrsnitts areal. Forholdet mellom masse og maksimal kraft hos en muskel vil være kraft=konstant*3√muskelcellemasse2. Ut ifra dette kan vi på
teoretisk grunnlag anta at det vil være en lineær korrelasjon mellom serumkreatin og muskelkraft i en muskel/3√kroppsvekt2. Det er tidligere vist en lineær korrelasjon mellom håndgrepstyrke og mager kroppsmasse (Leyk 2006). Hånddynamometer er en pålitelig metode for å
måle håndgreppstyrke (Stark 2011). Det finns ikke noen studie som vi kjenner til som har sett
på korrelasjonen mellom serumkreatinin og muskelstyrke.
Formål: Hovedformålet med studien var å se om den teoretiske lineare korrelasjonen mellom
serumkreatin og (muskelkraft i en muskel)/3√kroppsvekt2 kan ses hos pasienter med hofteleddsartrose.
Materialer og metoder: Vi gjorde analysen på en gruppe uselekterte hofteprotese pasienter
som deltok i en prospektiv studie vedrørende sammenhengen mellom blodtap og forandring
av håndgreppstyrke. I denne studien hadde man målt håndgreppstyrke preoperativ og postoperativt med et hånddynamometer med en standardisert metode. Vi brukte den beste av
disse målingene i den aktuelle studien. Pasienter over 80 år samt en pasient med serumkreatinin på 174, og en pasient som hadde destruerende RA i hendene ble ekskludert. Det ble gjort
en lineær regresjonsanalyse med håndgreppstyrke/3√kroppsvekt2 som avhengig variabel og
serumkreatinin som uavhengig variabel.
Resultater: Trettiseks pasienter oppfylte kriteriene for inklusjon i studien.
Ved regresjons analysen fant vi et sterk linear korrelasjon (r=0,76, p=<0,0001) mellom
håndgreppstyrke/3√kroppsvekt2 og serumkreatinin.
Diskusjon: Vi fant empirisk støtte for den teoretiske lineare korrelasjonen mellom serumkreatin og (muskelkraft i en muskel)/3√kroppsvekt2 ved antatt normal nyrefunksjon. Hvilken kraft
som kan generes i praksis vil være avhengig av andel av myomer som blir aktivert, forhold
mellom agonister og antagonister, motivasjon og biomekaniske forhold. Studien er gjort på
håndgreppstyrke og det er usikkert i hvilken grad disse resultatene kan overføres til andre
muskler.
Betydning: Serumkreatinin og kroppsvekt er lett å måle uten behov for spesialisert
utstyr og kunnskapen om korrelasjonen mellom serumkreatin og muskelkraft i en
muskel/3√kroppsvekt2 hos pasienter med normal nyrefunksjon vil kunne brukes i forskning.
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Hvor stor ”tidlig revisjonsrate” er klinisk eller økonomisk signifikant
ved hofteprotesekirurgi?

Akutte postoperative proteseinfeksjoner behandlet ved ortopedisk
avdeling, St Olavs Hospital i perioden 2005-2008

Olsson M
Månsson L

Egeberg T
Witsø E

Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg Sykehus
Vestre Viken HF, Ortopedisk avdeling Drammen og Kongsberg Sykehus

Bakgrunn: Revisjonsrate er en nøkkelindikator som er mye brukt i kvalitetskontroll vedrørende hofteprotesekirurgi. Det primære målet ved hofteprotesekirurgi er å gi pasienten en smertefri hofte med normal funksjon og dette må balanseres med kostnaden for behandlingen.
Formål: Vi ønsket å beregne ved hvilken tidlig (første 5 år) revisjonsrate man får en klinisk
betydningsfull påvirkning av det gjennomsnittlige behandlingsresultatet eller en økonomisk
betydningsfull økning av kostnadene.
Materiale og metoder: Oppgaven ble løst ved å løse ligningen; minste kliniske/økonomisk
betydningsfulle forskjell=gjennomsnittlig resultat uten revisjon-gjennomsnittlig resultat uten
   
revisjon*(1-revisjonsrate)-gjennomsnittlig
resultat ved revisjon*revisjonsrate. Det norske DRG
systemet er brukt som base for det økonomiske målet, der minste betydningsfulle økonomiske forskjell ble fastsatt skjønnsmessig til 1000 kroner. Vedrørende klinisk resultat valgte vi
å bruke data fra 2010 rapporten fra New Zealands nasjonale proteseregister. Der rapporteres
kliniske resultat for reviderte og ikke reviderte pasienter med hjelp av Oxford Hofte Score
(OHS) som er et validert hoftescore (0-48, 48 er best mulig resultat). Den laveste klinisk betydningsfulle forskjell som er brukt i litteraturen er to, hvilket vi valgte i vår analyse.
Resultater: De ikke reviderte pasientene hadde OHS på 42,5 etter fem år, og 36 for de reviderte pasientene i New Zealands nasjonale proteseregister. Når vi løste ligningen ble minste
klinisk betydningsfulle revisjonsrate=29 %. Revisjon av hofteprotese har DRG vekt 5,2 og
enhetsrefusjonen er 37.000 kroner per DRG, dette gir en refusjon på 192400 kroner. Primærprotese har DRG vekt 3,95, hvilket gir refusjon på 146150 kroner. Med disse tallene blir minste
økonomisk betydningsfulle revisjonsrate=0,5%.
Diskusjon: Forskjell i gjennomsnittlig klinisk resultat tar ikke høyde for den midlertidige
belastning som et revisjonsinngrep innebærer for pasienten, og den tar ikke høyde for risiko
for død i forbindelse med revisjonsinngrepet. Revisjon er ikke en komplikasjon i seg selv men
er en heterogen gruppe av behandlinger av en heterogen gruppe komplikasjoner der de
fleste pasienter har en god prognose ved tidlig revisjon.
Betydning: En slik matematisk tilnærming til revisjonsratens betydning setter fokus på at den
ikke nødvendigvis har så stor klinisk betydning ved den lave tidlige revisjonsrate som man
ser i de ulike proteseregistrene, men at den økonomiske konsekvensen ved en relativt liten
økning av revisjonsrate burde engasjere sykehusledere til å legge til rette for gode rutiner og
fasiliteter ved primæroperasjoner. Ved en balansert målstyring vil det være naturlig å vekte
revisjonsrate mot fremfor alt styringsdata som speiler resursbruk.

210

• Høstmøteboken 2011

St Olavs Hospital
St Olavs Hospital

Bakgrunn: Dyp infeksjon etter protesekirurgi er en alvorlig komplikasjon for pasienten og er
ressurskrevende å behandle. Det er allment kjent at prognosen for slik behandling er
avhengig av flere forhold som bl a radikal og tidlig bløtvevsrevisjon og riktig antibiotikabehandling.
Formål: Vi ønsket å vurdere resultatene av behandlingen gitt i henhold til prosedyren vi
hadde på det tidspunktet. Vi ønsket også å kartlegge de mikrobiologiske funnene og i hvilken
grad disse påvirket valg av antibiotika.
Materialer og metoder: Fra 1. september 2005 og til 31. august 2008 registrerte vi fortløpende alle pasienter som ble innlagt med tegn på proteseinfeksjon ved vår avdeling. Akutte
postoperativ infeksjon definert som en infeksjon som ble diagnostisert og behandling
iverksatt innen 28 dager etter primæroperasjon. 25 pasienter ble inkludert, hvorav 16 menn.
Vi gjennomførte behandlingen etter daværende gjeldende prosedyrer og fulgte alle
pasientene til minimum 2 år etter avsluttet behandling.
Resultater: Pasientene ble revidert 18. postop dag (5-28) etter primær inngrepet og CRP var i
gjennomsnitt 48, men 5 pasienter hadde CRP<5. I alle innkomstjournaler var det
beskrevet klinisk suspekt infeksjon lokalt, men ingen ble oppfattet som septisk. Det ble utført
i alt 48 revisjoner, hvorav 2 pasienter ble operert 10 ganger. Alle pasientene hadde positivt
dyrkningsfunn, men èn ikke ved første revisjon. 24 pasienter hadde positivt dyrkningsfunn
ved første revisjon. 1 pasient hadde positivt dyrkningsfunn ved senere revisjon. 12 pasienter
hadde vekst av hvite stafylokokker og 11 av disse stammene var Methicillin Resistent
Stapylococcus Epidermidis (MRSE). 5 pasienter hadde gule stafylokokker. 8 pasienter hadde
enten annen mikrobe (1), multimikrobiell flora eller forskjellig mikrobe ved ulike revisjoner.
I flertallet av tilfellene måtte antibiotikabehandlingen endres som konsekvens av resistens og
dyrkningssvar og i 14 tilfeller endte vi med kombinasjonen Vancomycin/Linezolid og
Rifampicin. 18 pasienter (72 %) er infeksjonen betraktet som sanert med bibeholdt protese,
mens 4 gikk til 2-trinns revisjon, 2 endte med sanert infeksjon og Girdlestone og 1 døde av
annen sykdom under behandlingen.
Diskusjon: Man kan diskutere om vår prosedyre for valg av antibiotika i tilslutning til første
bløtvevsrevisjon er foreldet. Vi har i ettertid også endret praksis. Vår behandling hindrer tilsynelatende 7 av 10 fra å få en mer kronisk infeksjon og er i tråd med det som resultatene fra andre studier. Muligens kan dette bli enda bedre ved en aggressiv holdning til tidlig inngripen.
Konklusjon: Vi har avdekket et sannsynlig resistensproblem også ved akutte proteseinfeksjoner og hvite stafylokokker forårsaker omtrent 50 % av infeksjonene. Dette innebærer en klar
tendens til endring i bruk av antibiotika. Våre resultater er fullt på høyden med det som ellers
publiseres, mtp å sanere tidlige postoperative proteseinfeksjoner.
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Kroniske proteseinfeksjoner behandlet ved ortopedisk avdeling,
St Olav Hospital i perioden 2005-2008

Akutte hematogene proteseinfeksjoner behandlet ved ortopedisk
avdeling, St Olavs Hospital i perioden 2005-2008
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Bakgrunn: Kroniske dype proteseinfeksjoner er svært alvorlig for pasienten og svært ressurskrevende for helsevesenet. Behandlingen innebefatter ofte mange og store operasjoner,
langvarige sykehusopphold og antibiotikabehandlinger. Leddfunksjonen blir ofte betydelig
redusert og i verste kan ekstremiteten være truet. Vår hovedmetode for behandling av
kroniske proteseinfeksjoner er 2-trinns revisjon, men i utvalgte tilfeller har vi også gjort kun
bløtvevsrevisjon og langvarig antibiotika-behandling (i tråd med Zimmerli).
Formål: Vi ønsket å vurdere våre resultater i behandlingen av disse tilstandene og spesielt
sammenligne med en tilsvarende undersøkelse vi gjorde på 1990-tallet. Utgangspunktet var
at vi skulle følge vår skriftlige prosedyre som eksisterte på dette tidspunktet. Vi ønsket også å
se på ulike sider   av den mikrobielle flora og vår antibiotika- behandling.
Materialer og metoder: Vi registrerte fortløpende 72 pasienter innlagt på vår avdeling i
tidsrommet 1.9.05-31.8.08 og som på et eller annet stadium var i behandling for en kronisk
proteseinfeksjon. Disse pasientene ble fulgt i minimum 2 år etter avsluttet behandling og
fravær av kliniske tegn på infeksjon har vært endepunkt.
Resultater: 53 pasienter er behandlet med 2-trinns revisjon (29 hofter og 24 knær). Hos 49 av
disse pasientene er infeksjonen betraktet som sanert (93 %). En mer detaljert presentasjon av
disse 53 pasientene vil bli gitt på Høstmøtet inkludert en sammenligning med en tilsvarende
pasientgruppe behandlet på 90-tallet.
14 pasienter er behandlet med radikal bløtvevsrevisjon, utskiftning av modulære protesekomponenter og langvarig kombinasjonsbehandling med antibiotika inkludert Rifampicin.
Hos alle disse 14 pasientene er infeksjonen betraktet som sanert. 5 pasienter fullførte av ulike
grunner ikke planlagt 2-trinns revisjon og 1 av disse døde av hjerteinfarkt under behandlingen.
Diskusjon: Dette vil vi legge frem på høstmøtet, sammen med enkelte detaljer fra resultatene.
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Bakgrunn: Dype proteseinfeksjoner er en alvorlig tilstand og i den siste tiden er det en erkjennelse av at en økende andel av disse kan være hematogene. Man antar at prognosen for
å sanere disse infeksjonene er bedre om man diagnostiserer og starter behandling så tidlig
som mulig.
Formål: Vi ønsket å evaluere vår behandling av disse infeksjonene og samtidig kartlegge den
mikrobiologiske floraen bak og hvilken konsekvens det måtte få for antibiotika-behandlingen.
Materialer og metoder: I forbindelse med fortløpende registrering av alle infisert protesepasienter innlagt ved vår avdeling i perioden 1. sept. 2005 – 31. aug. 2008, fant vi 9 pasienter
med sannsynlig infeksjon til proteseledd fra annet primærfokus og hvor behandling ble
iverksatt innen 28 dager. Disse er senere fulgt til minimum 2 år etter avsluttet behandling og
klinisk fravær av infeksjon har vært endepunkt.
Resultater: Alle de 9 pasientenehadde CRP>185. Alle hadde klare kliniske tegn på proteseinfeksjon, hvorav 3 var beskrevet som septiske. 4 pasienter hadde infeksjon med Streptokokker fra nedre luftveisinfeksjon, 4 hadde E Coli fra UVI og 1 hadde gule stafylokokker fra et
middels infisert sår i fot. Antibiotikabehandlingen var ukomplisert med Ciprofloxacillin eller
Clindamycin/ Penicillin, som inngår i vår antibiotikaprosedyre. 6 av 9 er betraktet som sanert,
mens 3 gikk videre til 2-trinns revisjon pga vedvarende tegn til infeksjon.
Diskusjon: Vår empiriske antibiotikabehandling før mikrobiell diagnose, ser ut til å treffe
bra ved akutte hematogene infeksjoner. Utgangspunktet for infeksjonen (primærfokus) kan
være verdifull pekepinne, når det gjelder den aktuelle mikrobe. Disse pasientene er gjennomgående mer alvorlig syke og har høyere infeksjons-parametre enn akutt postoperative.
Konklusjon: Det er annen mikrobiell flora ved akutte hematogene, enn ved akutt postoperative proteseinfeksjoner. Dette bør sannsynligvis gjenspeiles i annet valg av antibiotika.
Våre resultater er akseptable i forhold til andre publikasjoner på dette feltet.
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Effekten av institusjonalisert rehabilitering hos pasienter med primær
hofteprotese operert med muskelsparende tilgang i ryggleie

Risikoen for revisjon på grunn av dyp infeksjon etter
hofteproteser øker. En studie av 449 923 primære hofteproteser i Norden
fra perioden 1995-2009
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Bakgrunn: I Norge har vi en mangeårig tradisjon med å bruke rehabiliteringsinstitusjoner
etter elektive hofteproteseinngrep for å få pasienten raskt tilbake i god funksjon.
Rehabiliteringsinstitusjonene overføres betydelige offentlige midler for dette. Det mangler
gode studier som viser effekten av slike opphold sammenliknet med pasienter som velger å
reise rett hjem og eventuelt trene hos egen fysioterapeut.
Formål: Vi ønsket å se om rehabiliteringsoppholdet gir pasienten fortrinn i forhold til
pasienter utskrevet til eget hjem.
Materialer og metoder: Retrospektiv studie av 602 uselekterte pasienter operert med total
    muskelsparende tilgang i ryggleie. Pasientene har svart på spørreskjema
hofteprotese med
med OHS, smerte VAS (0-100) og fornøydhets VAS (0-100) 6 mnd postoperativt. Det ble gjort
en ANOVA med utskrivning hjem eller til kurbad som uavhengig variabel. I tillegg er det gjort
en ANCOVA med alder, kjønn, Charnley klasse, ASA, diagnose og institusjonalisert
rehabilitering eller ikke.
Resultater: Gjennomsnittlig alder på pasienter som valgte rehabiliteringsinstitusjon eller ikke
var henholdsvis 71,4 år og 66,9 år. Andelen kvinner som valgte rehabiliteringsinstitusjon eller
ikke var henholdsvis 77% og 62%. Gjennomsnittlig Oxford Hoftescore var henholdsvis 38,8 og
42,5 (p<0,0001), gjennomsnittlig smerte VAS var henholdsvis 19,8 og 13,7 (p<0,0002) og
gjennomsnittlig fornøydhets VAS var 24,5 og 15,8 (p<0,0001).
Mangevariabelanalyse viste fortsatt statistisk signifikant sammenheng mellom institusjonsbruk og Oxford Hoftescore p=0,0044 og for fornøydhets VAS p=0,0005, men ikke for smerte
VAS (p=0,063).
Diskusjon: Svarene fra pasientene viser at funksjon, smerte og fornøydhet er minst like tilfredsstillende for pasienter som reiser rett hjem fra sykehusoppholdet i forhold til dem som
velger institusjonalisert rehabilitering. Det at pasientene tilsynelatende er mer fornøyde i
direkte hjem gruppen kan skyldes at pasienter som velger institusjonalisert rehabilitering er
mer engstelige og skeptiske i utgangspunktet. Våre resultater samsvarer med hva Mahomed
et al presenterte i 2008 der de i en prospektiv randomisert studie ikke kunne se noen fordel
ved inneliggende rehabilitering.
Betydning: Undersøkelsen støtter at pasienter operert med total hofteprotese kan utskrives
til hjemmet uten at man risikerer redusert funksjon eller mer smerter. Den helseøkonomiske
gevinsten vil være betydelig, og det ville trolig vært mer kostnadseffektivt å kanalisere disse
midlene til andre store pasientgrupper som eksempelvis hoftebruddpasientene.
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Dansk Hoftealloplastikregister
Svenska Höftprotesregistret
Svenska Höftprotesregistret
The Finnish Arthroplasty register
The Finnish Arthroplasty register
The Finnish Arthroplasty register

Bakgrunn: Risikoen for revisjon pga infeksjon etter primære hofteproteser er rapportert å
øke. Vi undersøkte endringer i denne risikoen i en stor nordisk database.
Materiale og metode: Studien baserte seg på data fra The Nordic Arthroplasty Register
Association (NARA) sin database fra perioden 1995 til 2009. Danmark, Norge, Sverige og
Finland bidro med data. Justerte Cox overlevelsesanalyser ble utført med revisjon pga
infeksjon som endepunkt. I tillegg til tidsperiode ble risikofaktorene, kjønn, aldersgruppe,
diagnose, type protese og type fiksasjon vurdert.
Resultater: 449,923 primære totalproteser ble inkludert i studien (Danmark: 93 366, Norge:
89 760, Sverige: 183 224 og Finland: 83 573). 2 746 (0,6 %) av protesene var rapportert som
revidert pga dyp infeksjon. Justert 2-års revisjonsprosent pga infeksjon økte fra 0,3 % i 19951999 til 0,5 % 2005-2009 (p<0,001). Økt risiko for revisjon pga infeksjon etter primære hofteproteser fant vi for menn (RR=1,9 95 % CI 1,8-2,1) i forhold til kvinner, inflammatorisk sykdom
(RR=1,5 CI 1,2-1,8) og andre årsaker til primær proteseoperasjon (RR=1,5 CI 1,4-1,7) sammenlignet med artrose, og for proteser fiksert med antibiotikafri sement ved begge komponenter
(RR=1,5 CI 1,3-1,9), for hybride proteser fiksert med antibiotikaholdig sement (RR=1,5 CI 1,31,7) og hybride proteser fiksert uten antibiotika i sementen (RR=1,6 CI 1,1-2,2) i forhold til usementerte proteser. For proteser hvor begge komponenter var fiksert med antibiotikaholdig
sement og invers hybrid proteser med antibiotikaholdig sement var det ingen økt risiko for
revisjon pga infeksjon sammenliknet med usementerte proteser.
Tolkning: Det har vært en økning i risikoen for å bli revidert pga infeksjon etter primære hofteproteser i Norden i perioden 1995-2009. Denne studien kunne ikke påvise endringer som
kunne forklare denne økningen. Den økte risikoen kan være forårsaket av sykere pasienter,
endret mikrobiologi eller endringer i revisjonsstrategi og rapportering. Når antibotikaholdig
sement var brukt, hadde invers hybrid- og sementerte totalproteser like god overlevelse som
usementerte proteser, med hensyn til revisjon pga infeksjon.
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Resultater fra barnebruddregisteret ved
Akershus Universitetssykehus 2010

Perkutan epifysiodese i tibia med ensidig lateral tilgang

Randsborg Per-Henrik
Sivertsen Einar A		
Gulbrandsen Pål		
Årøen Asbjørn 		

Horn Joachim		
Gunderson Ragnhild
Wensaas Anders		
Steen Harald		

Akershus Universitetssykehus og Universitetet i Oslo
Akershus Universitetssykehus
Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning
Akershus Universitetssykehus

Bakgrunn: Brudd blant barn er vanlig. Forekomsten varierer og er avhengig av flere faktorer,
blant annet, geografi, klima, og sosioøkonomiske lag. Forebygging vil kunne spare samfunnet
og individer for store utgifter.
Formål: Å kartlegge forekomsten av barnebrudd i Akershus, med fokus på skademekanisme
og risikofaktorer.
Materialer og metoder: Prospektiv registrering av alle brudd hos pasienter under 16 år i
   
Ahus’ opptaksområde
i perioden 1. mars 2010 – 31. mars 2011.
Resultater: 1577 brudd ble inkludert i studien. Dette ga en årlig insidens på 185 brudd per
10.000 barn under 16 år. Det var 974 (61,8 %) gutter. Gjennomsnittsalder var 10,1 (0,4 – 16,0,
SD 3,8). Jentene var yngre enn guttene (9,4 vs. 10,5 år, p<0,001). 1122 (71,1 %) brudd skjedde
utendørs, mens 395 (25 %) skjedde hjemme eller i nærheten av hjemmet. Blant barn i skolealder (6-16 år) skjedde 470 brudd (36,4 %) på skolen. Den vanligste spesifikke skademekanismen var ski (198 brudd, 12,5 %), etterfulgt av fotball (181 brudd; 11,5 %), fall fra lekeapparat
(137 brudd; 8,7 %), sykkel (103 brudd, 6,5 %), akebrett og håndball/basket/volleyball (begge
81 brudd; 5,1 %) og trampoline (77 brudd; 4,8 %). Skademekanismen var ulik mellom aldersgruppene. For barn opp til 6 år var de tre vanligste skademekanismene fall fra lekeapparat (20
%), trampoline (8,1 %) og akebrett (7,4 %). For de eldste (12-16 år) var ski vanligst (18,7 %), deretter fotball (19,2 %) og håndball/basket/volleyball (8,7 %). Brudd i distale radius var vanligst
(586 brudd, 30,7 %), deretter fulgte brudd i hånd (275; 17,4%), brudd i fot (170; 10,7%), brudd i
distale humerus (124; 7,8%) og kragebeinsbrudd (123; 7,8 %). 191 gutter (24, 4 %) og 99 jenter
(19, 6 %) ble operert eller reponert. Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant (p = 0,1).
Bare 17 brudd (1,1 %) var åpne.
Diskusjon: Gutter pådrar seg brudd i større grad enn jenter, selv om kjønnsforskjellene synes
å flate ut i forhold til tidligere data fra Skandinavia. Blant de minste barna er kjønnsforskjellene små. Idrett og skoleaktiviteter er vanligste skadeårsak, men det forklares ut fra at barns
aktive dagtid tilbringes på skole og trening. Trafikkulykker utgjør en forsvinnende liten del av
barnebrudd.
Betydning/Relevans: Kunnskap om barnebruddepidemiologi er viktig dersom man ønsker
å sette i verk effektive tiltak for å begrense forekomsten av brudd. Materialet skal brukes for å
estimere risiko for brudd for ulike aktiviteter.
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Bakgrunn: Perkutan epifysiodese er en etablert metode for korreksjon av beinlengdeforskjell. Metoden ble først beskrevet av Bowen and Johnson (1984) og innbærer medial og
lateral tilgang til vekstskiven proksimalt i tibia og/eller distalt i femur. Vi har modifisert
metoden når det gjelder tibiaepifysiodese ved at vi utelukkende bruker lateral tilgang.
Formål: Målet med studien er å se om en ensidig tilgang er like effektiv for å oppnå en stabil
epifysiodese som en tosidig tilgang fra både medialt og lateralt. Dette vil forenkle
operasjonen, da man unngår en incisjon på medialsiden og vil få en tilsvarende reduksjon i
operasjonstid. Metoden med en ensidig tilgang fra lateralt er ikke beskrevet tidligere.
Pasienter og metoder: I undersøkelsen inngår 20 pasienter som vi opererte med perkutan
tibiaepifysiodese (11 pasienter fikk samtidig utført ipsilateral femurepifysiodese). 10 pasienter
ble operert med en ensidig tilgang fra lateralt (Gruppe I) og 10 pasienter med tilgang både fra
medialt og lateralt (Gruppe II). Vi har derfor brukt Radiostereometrisk analyse (RSA) med
implantering av tantalumkuler på hver side av vekstskiven for å evaluere tilveksten etter
perkutan epifysiodese med stor nøyaktighet.
Resultater: Gjennomsnittlig longitudinell tilvekst over den opererte proksimale vekstskiven
i tibia ved 6 ukers kontroll i Gruppe I var 0,31 (0,01 – 0,61) mm. Tilveksten i Gruppe II etter seks
uker var 0,10 (0,01 – 0,35) mm. Denne forskjellen var ikke signifikant (p=0,069; Wilcoxon
Signed Rank Test). I tidsrommet fra 6 til 12 uker postoperativt var det en gjennomsnittlig tilvekst på 0,12 (0,00 – 0,35) mm i Gruppe I. I Gruppe II etter 12 uker var tilveksten 0,02
(0,00 – 0,07) mm. Forskjellen mellom de to gruppene etter 12 uker var heller ikke signifikant
(p=0,080). Translasjon og rotasjon hos alle pasienter var mindre enn hhv 0,00x mm og 1°.
Diskusjon: Begge metodene fungerte og førte til redusert vekst og vekststopp over den opererte vekstskiven. Det var en tendens til raskere innsettende og mer effektiv virkning i gruppe
II, men statistisk testing viste ingen forskjell mellom de to metodene. En eventuell forskjell
kan bli synlig med et større pasientmateriale, men dette er mindre interessant så lenge begge
metoder klinisk fører til vekststopp innen tre mnd postoperativt. RSA er velegnet til å
evaluere effekten av en epifysiodeseoperasjon.
Betydning/Relevans: Perkutan epifysiodese med ensidig lateral tilgang er mindre invasiv
når det gjelder involvering av knokkel- og bløtvev: Samtidig er denne metoden i praksis like
effektiv til å oppnå ønsket vekststopp ved epifysiodese som operativ tilgang fra både medialt
og lateralt.
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Vekststans etter permanent perkutan (epi)fysiodese rundt kneleddet,
undersøkt med RSA og CT

Deformiteter i underekstremitet hos barn som følge av skade i
vekstskiven – behandlet med Taylor Spatial Frame

Gunderson RB
Horn J
Kristiansen LP
Steen H

Horn Joachim		
Kristiansen Leif Pål		
Wensaas Anders		
Steen Harald		

OUS Rikshospitalet, Radiologisk avd
OUS Rikshospitalet, Ortopedisk avd
OUS Rikshospitalet, Ortopedisk avd
OUS Rikshospitalet, Ortopedisk avd

Bakgrunn: Fysiodese rundt kneleddet er preferert metode for å behandle moderat anisomeli
hos unge i vekst. Lauge-Pedersen et al. (Acta Orthop 2006) har med et lite materiale
(10 pasienter, 23 fyser) ved hjelp av radiostereometrisk analyse (RSA) beskrevet at veksten
stopper innen tolv uker etter dese på femur og innen seks uker på tibiasiden.
Formål: Vi ønsket å etterprøve Lauge-Pedersens funn og i tillegg undersøke den operativt
destruerte vekstskiven med hensyn på andel av persisterende brusk, hulrom og nyoppståtte
beinbroer.
Materialer og metoder: Vi har undersøkt 34 deser hos 25 pasienter (9 jenter og 16 gutter),
    på femur og 20 proksimalt på tibia. Gjennomsnittsalder på operasjonshvorav 14 var distalt
tidspunktet var 13,3 år (jenter 12,0 år, gutter 14,0 år). Peroperativt ble det satt inn tantalumkuler på begge sider av fysen, både lateralt og medialt for sentrum av kneleddet.
RSA-undersøkelse ble utført innen et døgn postoperativt, deretter etter hhv ca seks uker og
ca tolv uker, de fleste også etter seks måneder. Tilvekst ved etterundersøkelsene ble beregnet
ved hjelp av RSA-programvaren. Tolv uker postoperativt ble det også utført CT av de opererte
vekstskivene for å se hvor mye av vekstskiven som etter operasjonen var intakt, hulrom fylt av
væske eller fett, eller erstattet av beinbroer.
Resultater: Det var beskjeden tilvekst over fysene i løpet av de første seks ukene postoperativt. For femora var gjennomsnittlig tilvekst 0,53 mm; for tibiae 0,21 mm. Største tilvekst
på femur var 0,86 mm, på tibia 0,72mm. De neste seks ukene var gjennomsnittlig tilvekst for
femora og tibiae 0,00 mm og 0,03 mm med høyeste verdi på hhv 0,16 mm og 0,35 mm.
CT viste at gjennomsnittlig 7 (0-22) % av vekstskivene var destruerte i form av hulrom og
gjennomsnittlig 38 (10-87) % hadde overbroing av bein. Det resterende arealet hadde
utseende som intakt brusk, gjennomsnittlig 54 (29-83) %. Alle hadde beinbrodannelse både
medialt og lateralt.
Diskusjon: Gjennomsnittlig forventet årlig tilvekst over fysene distalt på femur og proksimalt
på tibia er hhv 10 mm og 6 mm, dvs ca 1,2 mm og 0,7 mm pr seks uker (Menelaus; J Bone Joint
Surg [Br], 1966). Vi fant tilvekst på knapt halvparten av forventet verdi i første observasjonsperiode, deretter minimal tilvekst hos de aller fleste pasientene. Etter tolv uker var det ingen
vekst. Det er vesentlig at desen er effektiv både medialt og lateralt for å unngå seinere aksefeil. CT av et volum med uttak av snitt i tre plan gir oss en god fremstilling av utbredelsen av
brodannende bein.
Betydning: Undersøkelsen bekrefter tidligere funn ved Lauge-Pedersen et al. CT undersøkelsene har vist at dannelse av beinbroer etter perkutan epifysiodese skjer i svært varierende
grad. Det må antas at samlet areal av persisterende hulrom etter perkutan destruksjon av
vekstskivene i likhet med beinbroer, vil føre til vekststopp. I så måte kan denne studien bidra
til å finne ut hvor stort areal av vekstskiven som må destrueres for å oppnå en jevn vekststopp
ved epifysiodese.
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Bakgrunn: Partielle skader i vekstskiven kan føre til aksefeilstillinger og beinlengdeforskjell.
Hvis spontan korreksjon av feilstillingen etter reseksjon av en eventuell beinet overbroing er
usannsynlig, må den oppståtte deformiteten korrigeres med en osteotomi. Deformitetene
som oppstår som følge av partiell skade i en vekstskive kan være svært komplekse.
Formål: Formålet med denne undersøkelsen er å evaluere vår behandlingsstrategi med
Taylors Spatial Frame (TSF) ved komplekse deformiteter som har oppstått etter physeskader
hos barn.
Pasienter og metoder: Fra 2005 – 2011 opererte vi 16 barn ved bruk av TSF på grunn av
komplekse feilstillinger som følge av physeskader (femur distalt 7, tibia distalt 7, tibia proximalt 2). Gjennomsnittsalder hos disse var 14 (5-18) år, 11 gutter og 5 jenter. Gjennomsnittlig
forlengelse var 35 (12-80) mm. Alle pasienter hadde feilstillinger i minst 2 plan. Gjennomsnittlig valgus 16 (9-24)°, varus 15 (3-25)°, prokurvasjon 10 (6-15)°, rekurvasjon 13 (5-20)°. 6 pasienter
hadde gjenværende vekst i den skadete vekstskiven. Hos disse måtte vi utføre en komplett
epifysiodese av den skadete skiven.
Resultater: Ønsket korreksjon av aksefeil og forlengelse ble oppnådd hos alle pasienter.
Behandlingstid i ramme var gjennomsnittlig 5.6 (3.5-11) mnd, lengthening index var 2.6 (0.6
– 3.3) mnd/cm forlengelse. De fleste pasienter fikk mindre komplikasjoner som for eksempel
pin-track infeksjon, 2 pasienter fikk redusert knebevegelighet etter forlengelse distalt i femur.
1 pasient fikk residiv av feilstillingen og måtte korrigeres på nytt.
Diskusjon: Deformiteter som følge av physeskader er komplekse, avhengig av hvilken del av
physen som er skadet og hvor stor den gjenværende veksten er. Korreksjon med plate- og
skruefiksasjon kan være svært vanskelig ved en multiplanar deformitet. Foreligger det en
signifikant forkortning kan det være indikasjon for en forlengelse samtidig med aksekorreksjon. TSF har vist seg til å være et velegnet verktøy for korreksjon av slike deformiteter.
Betydning/relevans: TSF har forenklet rekonstruksjonsbehandlingen av deformiteter med
ekstern fiksasjon og tillatter simultan korreksjon av multiplanare deformiteter. ”Hengselplanet” for korreksjonen kan enkelt legges til CORA’en (Center of Rotation Angulation), slik at
man unngår malalignment når osteotomien ikke kan legges ved apex av deformiteten.
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Distraksjons Histiogenesis i et tilfelle av fibular dimelia med alvorlig
kne- kontraktur: Boon eller Bane?

Ultralyd under behandling med hoftegips etter reposisjon av
hofteleddet ved hofteleddsdysplasi

Nenad B Tajsic

Horn Joachim

Universitetssykehuset Nord-Norge, Ortopedisk avdeling

Bakgrunn: Fibular dimelia er en ekstremt sjelden medfødt anomali som først ble rapportert av Laurin, Favreau og Labelle (1964). Forekommer ofte sammen med tibial agenesis og
medfødt hjertesykdom (ASD). Pasienter har ofte forkorting av nedre ekstremitet med både
fleksjon kontrakturer i kne og ankel, samt dårlig underekstremitets muskulatur, polydactyly
og diplopodia. Her rapporterer vi et slikt tilfelle av en 6 år gammel jente med 110-graders
kontraktur i høyre kne behandlet med Ilizarov metode med distraksjon histiogensis.
Formål: Formål er å vise at Ilizarov ekstern fikasjon kan være nyttig i distraksjons
histiogenesis og behandling av fleksjonskontrakturer i knær i tilfelle fibulær dimelia.
Materiale og metoder: Det presenteres en seks år gammel jente født prematurt (32 uker)
med medfødte   misdannelser i ekstremitetene, og hjertefeil (ASD) , samt store spisevansker og
normale kognitive evner.
På grunn av store fleksjonskontrakturer i begge knær har hun gått på knær i alle årene.
Hun hadde gjennomgått flere kneoperasjoner, som ikke kunne få henne til å verken stå på
føtter eller gå. Hun hadde en tidligere historie av peroneal nerve skade. Gjenstod store fleksjonkontraktur i knær : 110° på høyre side og 30° på venstre side. Begge anklene var i equinovarus stilling med flere kirurgiske arr på føttene., samt polydactyly. .Radiologisk undersøkelse
viste en fraværende patella på begge sider og bakre subluksasjon av venstre kne. Begge bena
hadde en dobbel fibula med fullstendig fravær av tibia. Femoral arteriografi viste meget
betydelig variant kar anatomi.
Ilizarov metoden for distraksjon histiogenesis ble valgt som behandlingsmetode.
Resultater: Det var ingen bløtvev komplikasjoner Forbigående parestesi ble klaget på slutten av 4 måneder. Pasienten ble fulgt opp en gang i uken i løpet av første måneden, deretter
annenhver uke fram til fjerning av fixator.. Den totale korreksjons tiden var fem og halv
måned hvoretter fixator ble fjernet. På slutten av seks måneder, kunne barnet gå rundt med
en tilpasset kne- ankel- fot ortose og en rullator.
Diskusjon: Komplekse kne kontraktorer er vanligvis assosiert med underliggende muskel
problemer. Underliggende bein anomali og vaskulær variasjoner videre sperrer en rekke alternativer. I slike kompliserte tilfeller protetiske erstatning etter amputasjon tilbyr en rettferdig
behandling. Men, i dette tilfellet ble foreldrene motvillige til å akseptere idé om amputasjon.
Foreldrene har vært informert at sluttresultatet fortsatt krever amputasjon.

Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk Avdeling, Rikshospitalet

Bakgrunn: Den eksakte posisjonen av femurhodet etter åpen eller lukket reposisjon ved
hofteleddsdysplasi og behandling i hoftegips er ofte vanskelig å undersøke med konvensjonelle røntgenbilder. Kun den ossifiserte beinkjernen av femurhodet sees på røntgenbilder og
de todimensjonale egenskapene til konvensjonell røntgen gir ikke mulighet for å undersøke
stillingen i anterior-posterior (A-P) planet. CT er egnet til å fremstille hofteleddet i A-P planet
i en hoftegips, men ultralyd kan også anvendes til å undersøke femurhodets posisjon etter
åpen eller lukket reposisjon.
Formål: Formålet med studien var å se om ultralyd metoden med scanning fra lysken/
perineum etter sammenligning med CT undersøkelse kan etableres til klinisk bruk.
Pasienter og metoder: I løpet av ett år (juni 2010 - juni 2011) har vi utført 9 åpne og lukkede
reposisjoner av hofteleddet med bakgrunn i hofteleddsdysplasi. 5 ble undersøkt med både
ultralyd fra perineum og CT og inngår i undersøkelsen, mens de øvrige ble undersøkt bare
med CT. Av de 5 (4 jenter, 1 gutt) som inngår i undersøkelsen ble 4 reponert åpent og 1 ble
reponert lukket [alder 9,6 (5-18) mnd]. Ultralyd undersøkelsen ble utført fra perineum, som
beskrevet av van Douveren et al. (JBJS[Br] 2003), med barnet i hoftegips og uten at man har
laget en ekstra åpning i gipsen.
Resultater: Interpretasjonen av ultralyd bilder og CT-bilder var den samme hos alle pasienter.
Samtlige 5 hofter ble vurdert til å være reponert både av ortoped (ultralyd) og radiolog (CT).
Diskusjon: Ultralyd apparaturen er enkel og lett tilgjengelig, og undersøkelsesmetoden er
uten ioniserende stråling i motsetning til CT. Vår undersøkelse bekrefter resultatene til van
Douveren et al. Ultralydundersøkelse gir muligheten til å kontrollere stillingen av caput
femori så lenge barnet er i narkose. Ved manglende eller dårlig reposisjon kan man sette i
gang umiddelbare tiltak.
Betydning/relevans: Ultralyd er en meget anvendelig undersøkelsesmetode uten ioniserende stråling. Metoden har vist seg å være pålitelig ved undersøkelse av hofteleddets posisjon i
en hoftegips etter behandling med lukket eller åpen reposisjon. For barneortopeder kan det
være en fordel å kunne kontrollere stillingen i hofteleddet under behandling med hoftegips
uten å være avhengig av en CT undersøkelse. Det viser seg at ultralyd er en slik mulighet.

Konklusjon: Fibula dimelia er et sjelden medfødt anomali med svært få tilfelle rapportert.
Ilizarov bløtvev distraksjon er en effektiv metode i korrigering av komplekse knefleksjons
kontrakturer. Dette var virkelig en stor belønning til både pasienten og foreldre som fikk
drømmen sin realisert med det at datteren endelig etter 5 år begynt å gå.
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Double-layer patella,- en årsak til knesmerter ved skjelettdysplasi

Har intrathecal Baclofen terapi en positiv effekt på spastisk
hoftedysplasi hos pasienter med bilateral Cerebral Parese?

Hulleberg G
Øye C

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

Bakgrunn: Multippel epifyseal dysplasi, ressesiv type (rMED) er en skjellettdysplasi som
skyldes mutasjon i SLC26A2-genet. Dette genet koder for en sulfat-transporter som er viktig
i skjellettutviklingen. Mild kortvoksthet, leddsmerter, kontrakturer, mindre deformiteter i
hender og føtter, scoliose, flate og uregelmessige epifyser i lange rørknokler og tidlig arthroseutvikling er vanlige symptomer. Klumpfot, clinodactyli, cyster på ytre øre og ganespalte
kan forekomme. Double-layer patella (DLP) forekommer hos 60 % og anses å være patognomonisk for multippel epifyseal dysplasi.
Formål: I lys av en kasuistikk presenteres diagnostikk og behandling ved symptomgivende
plager av DLP.
Materialer og    
metoder: En 9 år gammel pike med rMED hadde hatt intermitterende,
belatningsrelaterte kneplager i over 1 års tid. Siste 3 måneder hadde hun brukt krykker ved
forflytning, etter en akutt forverrelse av smertene i venstre kne. Klinisk undersøkelse viste
mild kortvoksthet, brachydactyli, genu valgum, og stabbende gange. Hun hadde nomal
bevegelighet i kneet, men antydet hydrops og en “hoppende” bevegelse av patella ved 30°
fleksjon. Undersøkelsen ble supplert med røntgen, ultralyd og MR.
Resultater: Røntgen viste DLP bilateralt med god alignment. MR viste at patellas anteriore
og posteriore lag hadde bruskkledde leddflater adskilt av et væskesjikt. Ultralyd bekreftet
mistanken om bevegelse mellom patellas to lag i hennes symptomgivende kne. Ved fleksjon
beveget den posteriore delen seg proximalt mens den anteriore delen stod i ro. ”Hoppet” var
når den anteriore delen flyttet seg etter. Ved operasjon ble bruskflatene mellom patellas to
hovedfragmenter fjernet, og fragmentene ble deretter fiksert med 4 hodeløse, kannulerte
skruer (HCS, Syntes). Etterbehandlingen var 6 ukers avlastning og ortose, deretter opptrening
av bevegelighet og styrke. Ved 3 måneders kontroll var hun smertefri med normal bevegelse
av kneet. Røntgenkontroll viste tilheling av patella.
Diskusjon: DLP er 1 av 5 typer partite patella og forårsakes av et coronalt septum som deler
patella i et anteriort og posteriort segment. Røntgenforandringer ved skjelettdysplasi er
aldersavhengige, og bare symptomgivende DLP skal behandles. Patellectomi, fjerning av
bare posteriore segment, fusjon av segmenter ved skrueosteosyntese, og medialisering av
tuberositas tibia er ulike beskrevne behandlingsmetoder. En komprimerende skrueosteosyntese av patellas segmenter synes å være en funksjonsbevarende og samtidig effektiv
metode for symtomlindring ved DLP.
Betydning/relevans: Skjelettdysplasier er relevante differentialdiagnoser ved knesmerter
hos barn. Kasuistikken viser nytten av ultralyd i diagnostikken av bevegelse mellom ulike
lag av patella, og den belyser en funksjonsbevarende operasjonsmetode for behandling av
symptomgivende DLP.
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Knaus A
Terjesen T
Ramstad K

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

Bakgrunn: Spastisk hoftedysplasi er et hyppig problem hos pasienter med cerebral parese
uten gangfunksjon. Hovedårsaken er sannsynligvis økt muskeltonus og muskulær ubalanse.
Intrathecal baclofen behandling (ITB) senker muskeltonus.
Formål: Formålet med denne studien er å vurdere hvilken effekt intrathecal Baclofen terapi
har på utviklingen av spastisk hoftedysplasi hos pasienter med bilateral Cerebral Parese uten
gangfunksjon.
Materialer og metoder: En prospektiv studie ble utviklet for å følge 36 pasienter (25 gutter
og 11 jenter) med bilateral CP som fikk ITB behandling i perioden 2002 -2005. 26 Pasienter
hadde spastisk CP og 10 pasienter dyskinetisk CP. Gjennomsnittsalderen på tidspunktet
baclofenpumpen ble implantert var 9.1 (2.5-15.5) år. I følge Gross Motor Function
Classification System (GMFCS) hadde 20 pasienter nivå V, 14 pasienter hadde nivå IV, og 2
pasienter hadde nivå III. Røntgenbilder av hofter ble tatt før ITB pumpen ble implantert og 6,
12 og 18 måneder etter implantasjon av pumpen.Migrasjons prosent (MP), som er den
andelen av caput femoris lateralt for laterale acetabularkant, ble målt på røntgenbildene.
Det første og siste røntgenbildet ble brukt for å regne ut gjennomsnittlig årlig progresjon i
MP. Den dårligste hoften (høyest MP) for hver pasient ble brukt for denne beregningen.
Resultater: Oppfølgingstid var 22 mnd. Gjennomsnittlig MP ved første røntgenbilde var 35.7
% (0-100). 4 pasienter hadde lukserte hofter ved første undersøkelse (1 bilateral luksasjon).
2 pasienter av de 4 ble operert, 1 pasient med åpen reposisjon, femur- og bekkenosteotomi,
den andre pasient med adduktortenotomi. Ved siste kontroll var MP 37 % (0-100).
Progresjon i MP per år var 2.1 % (-9,5-32,3).
Diskusjon: Terjesen (2006) undersøkte 76 uopererte pasienter med bilateral Cerebral Parese
og fant en gjennomsnittlig migrasjonsprosent på 7,1 % (-2-33) per år. Sammenlignet med
denne undersøkelse ser det ut som intrathecal Baclofen behandling kan ha en positiv effekt
på utvikling av spastisk hoftedysplasi hos pasienter med bilateral Cerebral parese, siden MP i
denne studie visste en betydelig mindre økning med 2,1 % per år.
Betydning: Pasienter med bilateral cerebral parese uten gangfunksjon har en betydelig risiko
for å utvikle hofte subluksasjon eller luksasjon. For å forebygge det er det viktig med tidlig
kontroll og regelmessig oppfølging og intervensjon ved forverring.
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Senfølger av obstetrisk plexus brachialisskade

Prospektiv registrering av artroscopiske prosedyrer for sekvele barnehoftesykdommer i nasjonalt barnehofteregister

Hulleberg G
Brandal M
Elvrum AK

St. Olavs Hospital, Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs Hospital, Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Bakgrunn: Obstetrisk skade av plexus brachialis (OBPP) skyldes skade på nervene fra C5 -T1.
Prevalensen varierer fra 0.4–4.6 : 1000 levende fødte barn. Risikofaktorer er fødselsvekt over 4
kg, skulderdystosi og operativ vaginal forløsning. De fleste barn med OBPP blir helt bra igjen,
men det er usikkert hvor mange og hvem som får senfølger. Ulike studier oppgir senfølger
hos 12 % - 50 %. Barn med manglende bicepsfunksjon, eller omfattende lammelser ved 3
måneders alder, vurderes for plexusrekonstruksjon. Dersom nervefunksjonen ikke
normaliseres, vil det oppstå senfølger. Muskelimbalanse i et mykt barneskjelett, disponerer
for utvikling av sekundære muskel- og skjelettdeformiteter.
Ved St. Olavs Hospital ble det i perioden 1991-2000 født 30.574 barn hvorav 91 hadde en OBPP
   ble 84 % av disse barna helt bra igjen, mens 15 barn fikk en varig plexus
(3.0:1000). Totalt
brachialis skade (0.5:1000).
Formål: Vi ønsket å undersøke senfølger av OBPP med fokus på funksjon.
Materialer og metoder: Alle 15 barna med varig skade ble inkludert i studien. Så langt er 14
undersøkt. Alder: 13.6 år (9.9-19.6). Kjønn: 8 gutter, 6 jenter. Vi vurderte armlengde, anisomeli,
scoliose, bevegelighet, kraft (HSC Acive movement scale), sensibilitet, stereognosi, smerter
og Mallet klassifikasjon (skulderfunksjon). Tohandsaktivitet ble vurdert ved Assisting Hand
Assessment (AHA) og daglige gjøremål med Canadian Occupational Performance Measure
(COPM).
Resultater: Affisert arm var kortest hos alle. Ingen hadde anisomeli eller scoliose. 3 av 14
hadde normal passiv utadrotasjon, og 1 hadde normal aktiv utadrotasjon. HSC total, mean
93.1 (41-103), HSC utadrotasjon, mean 3.8 (0-7).12 hadde normal sensibilitet og stereognosi.
Mallet klassifikasjon mean 3.3 (1.8-5.0). 12 hadde manglende symmetri ved AHA. COPM viste
at 13 hadde lite vansker i de fleste daglige gjøremål, mens 1 hadde store vansker i ADL.
Ingen hadde daglige smerter eller hvilesmerter. 7 hadde smerter/stivhet/ømhet ved eller
etter aktivitet.
Diskusjon: Ulik grad av nerveskade gjør at følgetilstanden varierer. Likevel finnes en del
fellestrekk. De feste klarer seg fint i det daglige, til tross for asymmetrisk bruk av armene, men
mange strever der det kreves spesiell styrke eller bevegelsesutslag i armen. Barna risikerer
utvikling av eller forverring av senfølger gjennom hele vekstperioden, og bør følges til de er
utvokst. Per i dag er det registrert store forskjeller på oppfølgingen av disse barna, spesielt
etter 2.–3. leveår.

Wiig Ola			
Wensaas Anders			
Løken Sverre			
Engebretsen Lars			
Gundersen Lehmann Trude
Engesæter Lars B			

Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetsykehus
Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetsykehus

Bakgrunn: Kliniske pasientregistre med komplette nasjonale populasjoner gjør det mulig
å beskrive sykdommer og sykdommers forløp fullstendig. Barnehoftesykdommene (hoftedysplasi, Calvé-Legg-Perthes og epifysiolysis capitis femoris) gir ikke bare plager i barne- og
ungdomsårene, men vil også kunne gi symptomer i voksen alder og er årsaken til mange
sekundære coxartroser. Derfor er prospektiv registrering og langtidsoppfølging viktig for å
kunne gi pålitelig informasjon om prognose og behandlingsresultater. Barnehofteregisteret
har vært i full drift siden 1. Januar 2010 og erfaringene hittil har vært gode.
Det er i den senere tid blitt et stort fokus på hoftelidelser hos ungdommer og unge voksne.
”Impingement” i hoften (CAM/pincer impingement) enten idiopatisk eller som følge et sekvele av en av barnehoftelidelsene er vinden som aldri før. Et økende antall artroskopiske inngrep
utføres på unge mennesker med disse tilstandene. Det er antatt at dette gir symptomlindring
og kan forebygge coxartrose. Det er imidlertid er stort behov for å dokumentere en eventuell
effekt av disse prosedyrene. Barnehofteregisteret egner seg meget godt til dette.
Formål: Denne registreringen vil kunne gi økt kunnskap om epidemiologi, behandlingsrutiner og trender ved de forskjellige sykehus. Risikofaktorer, prognose og behandlingsresultater
kan kartlegges. Forbedre behandling gjennom sammenligning av behandlingsmetoder og
resultater. Identifisere mangelfull diagnostikk og behandling ved å gi det enkelte sykehus
tilbakemelding om behandlingsvalg og resultater.
Materiale og metoder: Barnehofteregisteret ligger under Nasjonalt Register for
Leddproteser som står for innsamling og registrering av data. Registeret eies av
Norsk Barneortopedisk Forening. Det skal utnevnes en kontaktperson på hvert sykehus som
vil få det lokale ansvar for registreringen av disse prosedyrene. Registerets styringsgruppe har
ansvaret for budsjett, planlegging og kontinuerlig evaluering av data. Den vil også godkjenne
fremtidige forskningsprosjekter basert på registeret.
Diskusjon/betydning: Arbeidet med å inkludere disse prosedyrene i barnehofteregisteret
er i gang. Det planlegges å starte registreringen 1/1 2012. Prospektiv registrering og langtidsoppfølging er viktig for å kunne gi pålitelig informasjon om prognose og behandlingsresultater av disse tilstandene.

Betydning/relevans: Økt kunnskap om senfølger vil kunne bidra til riktig behandling og
forebyggende tiltak til rett tid. Felles retningslinjer for diagnostisering, oppfølging og
behandling av barn med OBPP også etter 2.-3. leveår, bør utarbeides.
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Revisjoner etter fremre korsbånds rekonstruksjon.
Resultater fra Nasjonalt Korsbåndregister 2004 – 2010

PASIENTER MED FULLTYKKELSE LEDDBRUSKSKADE HAR DÅRLIGERE RESULTAT
ETTER FREMRE KORSBÅNDSREKONSTRUKSJON VED 2 TIL 5 ÅRS OPPFØLGING

Fjeldsgaard K
Fevang BTS
Furnes O
Hole R
Engebretsen L
Gjertsen JE

Røtterud JH
Risberg MA

Ortopedisk avdeling Haukeland universitetssjukehus
Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
Ortopedisk avdeling Haukeland universitetssjukehus
Ortopedisk avdeling Haukeland universitetssjukehus
Senter for idrettsskadeforskning
Ortopedisk avdeling Haukeland universitetssjukehus

Engebretsen L
Årøen A

Bakgrunn: I Nasjonalt Korsbåndsregister er det funnet en økende tendens til bruk av hamstringsgraft ved rekonstruksjon av fremre korsbånd (ACL). En rekke artikler har vist at det er
minimale forskjeller mellom hamstringsgraft og patellarsenegraft (BPTB) når det gjelder
funksjon. Det er imidlertid i litteraturen rapportert mer fremre knesmerter ved bruk av
patellarsenegraft enn ved bruk av hamstringsgraft.

    å undersøke om valg av graft har betydning for revisjonsrate.
Formål: Vi ønsker
Materialer og metoder: Data fra Nasjonalt Korsbåndregister juni – 2004 til utgangen av 2010
ble gjennomgått. I denne perioden var 10617 primæroperasjoner rapportert til registeret.
Vi inkluderte 10129 operasjoner hvor hamstringsgraft (n= 6915) eller patellarsenegraft
(n= 3214) var benyttet. Vi har sett på revisjonsraten i disse gruppene. Revisjonsrisiko ble
beregnet ved hjelp av Cox regresjonsanalyser med justering for alder og kjønn.
Resultater: I perioden 2004 til 2010 var det en markant økning i bruken av hamstringsgraft.
Vi fant en nesten doblet revisjonsrisiko ved bruk av hamstringsgraft sammenlignet med bruk
av patellarsenegraft (RR = 1,8 (95 % CI 1,3 – 2,4 ), p< 0,001).
Diskusjon: Totalt sett er resultatene etter ACL rekonstruksjon gode for begge gruppene ,
men den økte revisjonsrisikoen etter rekonstruksjon med hamstringsgraft er bekymringsfull,
og må undersøkes nærmere.
Betydning: Det bør være av interesse å finne årsaken til forskjellen i revisjonsrisiko da
revisjoner ofte krever betydelige ressurser i tillegg til ytterligere plager for pasientene.

Ortopedisk Avd., Akershus Universitetssykehus
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Ortopedisk Avd.,
Oslo Universitetssykehus og Norges Idrettshøgskole
Senter for Idrettskadeforskning og Ortopedisk Avd., Oslo Universitetssykehus
Senter for Idrettskadeforskning og Ortopedisk Avd., Akershus Universitetssykehus

Bakgrunn: Betydningen av fulltykkelse leddbruskskade i forbindelse med fremre korsbåndskader er ikke tilstrekkelig kartlagt.
Formål: Undersøke forskjeller i pasientrapportert resultat etter rekonstruksjon av fremre
korsbånd mellom pasienter med og uten fulltykkelse leddbruskskade.
Materiale og metode: Tretti fremre korsbåndsrekonstruerte pasienter med fulltykkelse
leddbruskskade (International Cartilage Repair Society [ICRS] grad 3 eller 4) som eneste
tilleggskade og 59 matchede kontrollpasienter uten leddbruskskade ble identifisert i
Norsk Korsbåndsregister og inkludert. Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)
(0 verst, 100 best) ble brukt som mål på pasientrapportert endepunkt. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 2.7 år (2.0 – 5.0 år) etter fremre korsbåndsrekonstruksjon. Åtti (90%) pasienter
besvarte KOOS ved oppfølgingstidspunktet.
Resultater: Preoperativt var det ingen forskjeller i KOOS mellom pasientgruppen med fulltykkelse leddbruskskade og kontrollgruppen uten leddbruskskade. Ved oppfølging rapporterte pasientgruppen med fulltykkelse bruskskade signifikant dårligere resultater sammenlignet med pasientgruppen uten bruskskade for subskalaene KOOS smerte (gjennomsnittlig
forskjell, 8.1; 95% konfidensintervall [KI], 0.8 – 15.3), KOOS aktiviteter i dagliglivet (gjennomsnittlig forskjell, 5.8; 95% KI, 0.3 – 11.2), KOOS sport/fritid (gjennomsnittlig forskjell, 19.8; 95%
KI, 5.3 – 34.3) og KOOS livskvalitet (gjennomsnittlig forskjell, 17.2; 95% KI, 4.2 – 30.1). Pasienter
med fulltykkelse bruskskade hadde signifikant mindre forbedring fra preoperativ til oppfølging sammenlignet med pasientgruppen uten bruskskade for KOOS subskalaene smerte
(gjennomsnittlig forskjell, 11.6; 95% KI, 3.2 – 19.9), sport/fritid (gjennomsnittlig forskjell, 20.6;
95% KI, 8.1 – 33.1) og livskvalitet (gjennomsnittlig forskjell, 16.3; 95% KI, 3.8 – 28.7).
Diskusjon: Tidligerere studier har ikke vist forskjeller i pasientrapportert resultat av klinisk
betydning mellom pasienter med og uten leddbruskskade etter rekonstruksjon av fremre
korsbånd. Dette er så langt den første studien til å vise slike forskjeller, men funnene bør
bekreftes i større kohortestudier.
Konklusjon: To til 5 år etter rekonstruksjon av fremre korsbånd rapporterte pasienter med
fulltykkelse leddbruskskade signifikant dårligere resultat og signifikant mindre forbedring
sammenlignet med pasienter uten leddbruskskade.
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Patellarsene- eller hamstringssene-graft ved ACL-kirurgi
- en sammenlikning av pasientens livskvalitet og graft-overlevelse

Utvikling av rapporteringsgrad i Nasjonalt Korsbåndsregister
i 2008-2009

Ytterstad K
Granan LP

Ytterstad K
Granan LP

Fjeldsgaard K
Engebretsen L

Medisinsk fakultet, UIO, Oslo og Senter for Idrettsskadeforskning, NIH, Oslo
Nasjonalt Korsbåndsregister, Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Senter for Idrettsskadeforskning, NIH, Oslo
Nasjonalt Korsbåndsregister, Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Nasjonalt Korsbåndsregister, Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Medisinsk fakultet, UIO, Oslo
Senter for Idrettsskadeforskning, NIH, Oslo
Ortopedisk avdeling, OUS

Bakgrunn: Fremre korsbåndsskade er en alvorlig kneskade som kan påvirke både livskvalitet og aktivitetsnivå hos pasienten. Graftvalget ved ACL-kirurgi er kilde til diskusjon
blandt ortopediske kirurger. Til tross for mange studier er det ikke vist at et bestemt graftmateriale er bedre enn de øvrige. I Norge blir korsbånd i all hovedsak operert ved bruk av
   
enten patellarsenegraft
eller hamstringssenegraft. Antall operasjoner med hamstringsenegraft vinner terreng i forhold til patellarsenegraft, og siden 2004 har bruk av hamstringsgraft i
Norge økt fra ca 55 % til drøye 70 % i 2010.
Formål: Denne studien tar sikte på å sammenlikne bruk av hamstringssenegraft vs
patellarsenegraft i forhold til pasientens livskvalitet 2 år etter operasjon, og hvorvidt
pasienten har blitt revidert etter primæroperasjonen.
Materialer og metoder: Dette er en registerstudie, hvor vi benytter innsamlede data fra
operatører og pasienter som er registrert i Nasjonalt Korsbåndsregister (NKR). Registeret inneholder detaljert informasjon fra operatør, samt KOOS-score som er et validert selvevalueringsskjema for knefunksjon. Populasjonen består av alle pasienter i NKR som er ACL operert og
som det finnes 2 års KOOS skjema for. Eksponeringen er graftvalg (patellar eller hamstrings)
og responsvariabel måles i ett hardt endepunkt (revisjon) og et mykt endepunkt (KOOS –
livskvalitet). KOOS score etter 2 år måles kontinuerlig i subskalaen livskvalitet (QOL-quality of
life), som er den mest responsive subskalaen i KOOS. Forklaringsvariabler inkludert i studien
er kjønn, alder, preoperativ KOOS score, tilleggsskade, tid fra skade til operasjon, fiksasjonsmateriale, røyking, bruk av NSAIDs og BMI. For kontinuerlige variable (livskvalitet) benytter vi
lineær regresjon og for dikotome variable (ja/nei) benytter vi multippel logistisk regresjon.
Resultater og diskusjon: Analysefilen er ikke ferdigstilt, men foreløpig analyse viser at graftvalg ikke har betydning for KOOS Score to år etter operasjon. Knerelatert livskvalitet ser altså
ikke ut til bero på bruk av hamstrings- eller patellarsenegraft. Når det gjelder graftoverlevelse
i de to gruppene finner man at det er signifikant forskjell i revisjonsrate. Hamstringsgraft revideres omtrent 25 % oftere enn patellarsenegraft. Funnene viste seg å være de samme, både
når man korrigerte for nevnte forklaringsvariabler og uten korrigering. Sett i lys av stor overvekt av hamstringsgraft som preferert operasjonsmetode både nasjonalt og internasjonalt, er
forskjellen i revisjonsrate urovekkende. Det bør gjøres ytterligere dybdestudier som studerer
undergruppene for fiksasjonsmetode og graftvalg.
Relevans: Dette er representative data for norske ortopeder, av internasjonal interesse og
stiller spørsmål om rådende behandling er til det beste for pasienten og samfunnet på sikt.
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Medisinsk fakultet, UIO, Oslo og Senter for Idrettsskadeforskning, NIH, Oslo
Nasjonalt Korsbåndsregister, Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Senter for Idrettsskadeforskning, NIH, Oslo
Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE)
Regionale helsemyndigheter i Nord-Norge
Nasjonalt Korsbåndsregister, Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Nasjonalt Korsbåndsregister, Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Nasjonalt Korsbåndsregister, Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Avdeling for kirurgisk forskning, Universitetet i Bergen
Nasjonalt Korsbåndsregister, Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Medisinsk fakultet, UIO, Oslo og Senter for Idrettsskadeforskning, NIH, Oslo og
Ortopedisk avdeling, OUS

Bakgrunn og formål: Nasjonalt korsbåndsregister (NKR) ble grunnlagt i 2004. NKR har til
formål å fremskaffe representative og reliable data til bruk i fremtidig forskning.
Denne studien evaluerer utviklingen i registerets rapporteringsgrad.
Metode: Norsk pasientregister (NPR) og Elektronisk Pasientjournal (EPJ) ble brukt som
referansedata for henholdsvis offentlige og private sykehus. Det ble innhentet data for alle
primære fremre korsbåndsoperasjoner og revisjoner i 2008-2009 for offentlige sykehus, og
for 2008 for private sykehus. NOMESCOs klassifisering av kirurgiske prosedyrer ble brukt for å
identifisere fremre korsbåndsoperasjoner. Offentlige sykehus ble delt inn i subgrupper i
henhold til antall årlige operasjoner; små sykehus (<30) og store sykehus (≥30).
Resultater: For ekstraherte 2-årsdata for offentlige sykehus var det 2781 og 2393 operasjoner
i henholdsvis NPR og NKR, som gav en rapporteringsgrad på 86 %. Rapporteringsrate for små
sykehus var 68,9 % (KI 0,65-0,73), signifikant lavere (p<0,001) enn store sykehus med 89,2 %
rapporteringsgrad (KI 0,88-0,90). I 2008 utørte private sykehus 548 og 637 operasjoner i henhold til NKR og EPJ. Dette gav en rapporteringsgrad på 86 %. Rapporteringsgrad for offentlige
sykehus i 2008 var nærmest identisk (86,2 %, p=0,901).
Diskusjon: Sammenligning av rapporteringsgrad mellom offentlige og private sykehus har
en åpenbar begrensning med tanke på at man benyttet ulike referansedata. Valget ble foretatt på bakgrunn av at private sykehus ikke har rapporteringsplikt til NPR. Data fra EPJ ble talt
opp av personell med ulike kvalifikasjoner, og et sykehus med en grov tellefeil ble ekskludert
fra materialet. Det hadde vært ønskelig å undersøke rapporteringsgrad for revisjoner og primære ACL operasjoner separat, men kodeverket fra NOMESCO muliggjør ikke en slik oppdeling. For en mer dyptgående analyse av rapporteringgrad trenger man en longitudinell datainnsamling hvor man følger den enkelte pasient, ved å linke person-ID i NKR med NPR. Denne
metoden kan vise seg for kostbar, både ressursmessig og med hensyn til pasientensikkerhet.
En slik linking av data krever en endring av NKRs konsesjon fra Datatilsynet, og NKR har søkt
om en slik endring i 2011.
Fortolkning: Rapporteringsgraden i NKR i 2008-2009 virker stabil og kan betraktes som tilfredsstillende for forskning og kvalitetskontroll for offentlige sykehus og private sykehus.
Det er potensiale for forbedring av rapporteringsgrad spesielt for sykehus med et lavt
operasjonsvolum av fremre korsbånd.
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10-15 års oppfølgning etter mosaikkplastikk i kne

Ultralydendringer og prognose hos unge volleyballspillere
med hopperkne

Solheim E
Hegna J
Øyen J
Harlem T
Strand T

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

Visnes H
Tegnander A
Bahr R

Bakgrunn og formål: Vi tok i bruk mosaikkplastikk (transplantasjon av autologe osteochondrale plugger) i 1998 og har tidligere publisert resultater hos subgrupper etter kort og middels lang oppfølgning. Formålet med denne studien var å evaluere langtids resultatene hos
hele gruppen, inkludert pasienter med begynnende artrose ved operasjonstidspunktet.
Pasienter og metoder: Vi inkluderte alle pasienter som i tidsrommet 1998-2002 fikk utført
mosaikkplastikk i kneet ved åpen, halvåpen eller artroskopisk teknikk. Lysholm score og
visuell analog skala (VAS) data for smerter og funksjon ble innhentet før kirurgi og i 2011. Ved
   av pasientene ble også bedt om å angi grad av tilfredshet med sluttresultatet
siste oppfølging
på en VAS og om å svare på om de ville ha gjennomgått operasjonen igjen hvis nødvendig.
Resultater: 87 mosaikkplastikker (4 bilaterale) hos 83 pasienter (38 kvinner og 45 menn) med
median alder 35 (16-78) år ble utført i det aktuelle tidsrom. 58 mosaikkplastikker var utført i
høyre kne, 25 i venstre. Median symptom-varighet var 48 måneder (1 måned - 30 år). Median
antall inngrep i aktuelle kne før mosaikkplastikk var 1 (0-7). 8 pasienter hadde ACL ruptur i
samme kne behandlet med rekonstruksjon tidligere eller i samme seanse (n=1). Bruskdefektene var lokaliserte til mediale femurkondyl (n=54), patella (n=19), laterale femurkondyl (n=7)
eller trochlea (n=7). Vi brukte 1-11 graft (median 4) graft for å behandle lesjonene som varierte
i størrelse fra 1-5 (median 3) cm2.
Gjennomsnittlig Lysholm score ble forbedret fra 49 preoperativt til 75 10-15 år postoperativt
(p <0,001). Gjenomsnittlig VAS for smerter og funksjon bedret seg fra henholdsvis 62 og 34 til
31 og 70 (p <0,001 for begge sammenlikninger). Gjennomsnittlig grad av tilfredshet med
resultatet var 68 (SD 30). 10 pasienter (12%) angav at de ikke ville ha gjennomgått samme
operasjon igjen. Én pasient hadde fått utført valgiserende tibiaosteotomi og 8 pasienter
hadde fått satt inn leddprotese i løpet av oppfølgningstiden. Vi fant ingen signifikant
korrelasjon mellom Lysholm score ved siste oppfølgning og alder, symptomvarighet eller
størrelsen på behandlet areal.
Diskusjon og konklusjon: Mosaikkplastikk gir bedring av symptomer og funksjon både ved
kort-middels og lang oppfølging. En gjenomsnittlig Lysholm score på 75 etter 10-15 år betyr
imidlertid at mange har betydelige restsymptomer. Til tross for dette opplever de fleste at
operasjonen har vært til nytte og mindre enn 10 % har så langt utviklet artrose i så stor grad
at leddprotese operasjon er gjennomført.

Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo

Bakgrunn: Prognosen for unge idrettsutøvere som utvikler hopperkne er ukjent, men
erfaringer fra voksne viser at skadetypen er vanskelig å behandle. Enkelte hevder at
ultralydforandringer i patellarsenen, som patologisk fortykket sene, hypoekkoiske områder
og neovaskularisering normaliseres når smerte og funksjon bedres.
Mål: Å undersøke prognosen for unge idrettsutøvere med hopperkne og samtidig vurdere
strukturforandringer i senen.
Design: Prospektiv kohortestudie.
Setting: Volleyballspillere på et toppidrettsgymnas (Toppvolley Norge-TVN) på Sand, Norge,
2007-2011
Metode: Spillere ble inkludert i denne studien enten da de startet på TVN med hopperknediagnose eller etter at de utviklet hopperkne mens de gikk der. Hopperknediagnosen var
basert på en standardisert klinisk undersøkelse alene. De inkluderte elevene ble fulgt med
ultralydundersøkelse (gråskala og farge-doppler) og VISA score, som er et validert smerte- og
funksjonsskjema, to ganger i året så lenge de var elever ved TVN.
Resultat: I alt 34 spillere ble inkludert (26 gutter og 8 jenter). Elevene fikk
hopperknediagnosen gjennomsnittlig 0,6 år før første undersøkelse, og de ble fulgt opp
i 0,9±0,5 (SD) år og med 2,4 ultralydundersøkelser. VISA score ved første undersøkelse var
68±24 (N=31), hvilket betyr at de hadde betydelige plager. Videre oppfølging, om lag hver 6.
mnd, viste at elevene ikke fikk bedret smerte og funksjon (undersøkelse #2: VISA score: 70±24,
N=19: #3: 69±23, N=15, #4: 59±22, N=7). Ved ultralydundersøkelse 1 hadde 29 av 34 elever
hypoekkoiske områder og 28 neovaskularisering i senen. I de påfølgende
ultralydundersøkelsene hadde de fleste samme type endringer; #2: N=26 (hypoekkoiske
områder: 24, neovaskularisering: 22), #3: N=15 (hypoekkoiske områder: 13, neovaskularisering:
13) #4: N=6 (hypoekkoiske områder: 5, neovaskularisering: 5). Senetykkelsen proximalt økte
hos guttene fra første til siste undersøkelse (p=0.004); blant jentene var der ingen endring
(p=0.93).
Konklusjon: Prognosen for unge utøvere med hopperkne er dårlig mens de fremdeles er
elever ved et toppidrettsgymnas. Der er ingen endring i funksjon og de fleste har vedvarende
ultralydendringer i patellarsenen.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk
støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk Tipping
AS og Helse Øst.
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A

Bruk av farge-Doppler i oppfølgingen av pasienter operert for patellar
tendinopati (”jumpers knee”)

Aamodt A

Salvesen Eirik S
Holen Ketil J

NTNU, Ort. avd. St. Olavs Hospital, Trondheim
NTNU, Ort. avd. St. Olavs Hospital, Trondheim

Innledning: Behandlingen av tendinoser har endret seg i løpet av det siste ti-året, med stort
fokus på konservative tiltak som for eksempel eksentrisk trening. Dette, med tillegg av evnt.
”sjokkbølge-behandling”, er av mange i dag anbefalt som start-behandling av de fleste
tendinoser (EFORT 2011). For jumpers knee er det påvist neovaskulariserng som en mulig
forklaring på denne lidelsen, og vi ønsket å se om fortsatt neovaskularisering var tilstede hos
pasienter som er operert for jumpers knee, og om det var en sammenheng mellom kliniske
funn, pasientenes tilfredshet, og Doppler-funn.
Materiale og metode: I perioden 1999-2009 ble 55 pasienter operert for jumpers knee ved
St. Olavs Hospital. Det var 32 menn og 23 kvinner. Gjennomsnittsalder ved operasjon var 29
   
år, og observasjonstiden
var 7 år. Av disse besvarte 39 pasienter (71%) på tilsendte
spørreskjema, og 34 møtte til etter-undersøkelse som bestod av klinisk undersøkelse og
ultralydundersøkelse med vanlig grå-skala ultralyd og med farge-Doppler ultralyd for
visualisering av evnt. neovaskularisering. Spørreskjemaene bestod av et generelt
spørreskjema, samt KOOS-score og VISA-score.
Resultater: Vi fant en statistisk signifikant forskjell i tykkelsen og ødemdannelse proximalt i
patellarsenen mellom operert og uoperert sene, og vi fant en signifikant sammenheng
mellom klinisk undersøkelse (apicitt-test) og funn ved farge-Doppler undersøkelse. Det var
også signifikante sammenhenger mellom KOOS-score og farge-Doppler funn, men ikke
mellom VISA-score og farge-Doppler. Når vi så på sammenhengen mellom funn ved apicitttest og KOOS- og VISA-score, og fant en signifikant sammenheng mellom apicitt-test og
KOOS-score for smerte, ADL, og sport og rekreasjon, samt VISA-score. Det var ingen
sammenheng mellom bakgrunnsvariabler som alder, kjønn, BMI, og observasjonstid, og funn
ved farge-Doppler og klinisk undersøkelse.
Konklusjon: Ut fra våre resultater ser det ut som om pasienter med fortsatte plager med
kneet etter operativ behandling for jumpers knee har ultralyd-funn tydende på fortsatt
neovaskulariserng. Dette tyder på at farge-Doppler ultralyd kan gi verdifull informasjon i
forhold til videre tiltak i behandlingen av slike pasienter.
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